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                   VẬT LÝ LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023. 

-.- 

Chương trình đổi mới Giáo dục bộ môn Vật lý năm 2018 bắt đầu được triển 

khai đại trà từ năm học 2022-2023.  

Do đã trải qua một thời gian thực hiện chương trình hiện hành, nên việc thay 

đổi có tính bước ngoặt lần này, được các phụ huynh, học sinh lớp 10 đặc biệt quan 

tâm.  

Chương trình lớp 10 Trung học phổ thông được đánh giá là có những khác 

biệt căn bản đối với các lớp học ở bậc tiểu học, trung học cơ sở. Khi thực hiện 

chương trình này, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn các môn 

học theo sở thích, năng lực của bản thân.  

Vật lí học là môn học được lựa chọn trong nhóm môn Khoa học tự nhiên ở 

giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cấp Trung học phổ thông. 

Khi được học sinh tự chọn, môn Vật lí ở cấp Trung học phổ thông sẽ góp 

phần trang bị cho học sinh những kiến thức nền tảng, giúp các em hiểu biết sâu 

hơn về thế giới tự nhiên, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và hiểu rõ 

hơn về sự bảo vệ và phát triển thế giới tự nhiên một cách bền vững. 

Việc thực hiện chương trình bộ môn học Vật lý so với chương trình hiện 

hành, có nhiều thay đổi trong cách giảng dạy, truyền đạt kiến thức của thầy cô đến 

việc học tập, tiếp nhận tri thức, hình thành kỹ năng của học sinh.  

So với chương trình hiện hành, chương trình Vật lí lớp 10 mới đã có những 

chuyển biến tích cực.  

Thứ nhất, về mặt nội dung: chương trình đã giảm tải khi chỉ tập trung vào 

phần cơ học thay vì dàn trải cả phần Cơ học và phần Nhiệt học như chương trình 

hiện hành. 

Thứ hai, với định hướng dạy học tích hợp, các nội dung trong chương trình 

Vật lí 10 mới được sắp xếp thành các chủ đề để đảm bảo tính trọn vẹn của các đối 

tượng cần tìm hiểu. Theo tinh thần này, chủ đề “Mô tả chuyển động” tập trung mô 

tả các đặc tính của chuyển động, chủ đề “Lực và chuyển động” nhằm giải thích 

chuyển động với việc mô tả lực và tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động như 

thế nào. Sau khi đã có kiến thức, kĩ năng về chuyển động và năng lượng, học sinh 

được tìm hiểu về Động lượng, bao gồm cả khái niệm và định luật bảo toàn động 

lượng. Chủ đề “Chuyển động tròn và biến dạng” được thiết kế bằng cách vận dụng 

bốn chủ đề đã học trước đó. Vì thế nội dung về chuyển động tròn không tách ra và 

đặt ở hai phần khác nhau như chương trình hiện hành, mà được trình bày trong một 

chủ đề nhằm đảm bảo tính logic, trọn vẹn; đồng thời tạo điều kiện cho học sinh vận 

dụng các chủ đề đã học vào một chủ đề mới. Việc không đưa nội dung chuyển 

động tròn vào chủ đề về chuyển động và lực còn tạo điều kiện cho người học tiếp 



thu những gì cốt lõi nhất của chủ đề đó và không bị phân tâm, quá tải bởi các nội 

dung khác không quá liên quan đến chủ đề. 

Thứ ba, các định luật bảo toàn không còn được tách ra mà được tích hợp một 

cách xuyên suốt vào các chủ đề liên quan. Đây chính là việc làm thiết thực để giảm 

tính hàn lâm, tạo điều kiện cho học sinh được học tập, trải nghiệm, vận dụng và có 

thể tiếp thu một cách tốt nhất các định luật quan trọng này. 

Ngoài ra, chương trình Vật lí 10 mới còn tăng cường rất nhiều yêu cầu cần 

đạt về thực hành, thí nghiệm cũng như chú trọng đến việc thực hiện các dự án 

nghiên cứu môn học, từ đó tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực với môn 

Vật lí. 

Chương trình Vật lí 10 cũng xây dựng 3 nhóm chuyên đề dành cho học sinh 

muốn phát triển chuyên sâu: 

Chuyên đề thứ nhất “Vật lí trong một số ngành nghề” nhằm giúp học sinh 

tìm hiểu và hình dung được sự ứng dụng rộng lớn của Vật lí ở các ngành nghề 

trong thực tiễn. Chuyên đề cũng giúp khơi gợi ham thích Vật lí, góp phần giúp học 

sinh định hướng được ngành nghề. 

Chuyên đề thứ hai “Trái Đất và bầu trời” tiếp nối, nâng cao hơn các kiến 

thức, kĩ năng về Trái Đất và bầu trời ở cấp trung học cơ sở, đồng thời coi như là ví 

dụ thực tiễn về lực hướng tâm và chuyển động tròn. 

Chuyên đề thứ ba “Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” đề cập đến một 

trong những vấn đề thời sự của thực tiễn: sự tàn phá môi trường đang ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của từng quốc gia, đặc biệt là ở nước ta. 

Trên đây là những thông tin về chương trình giáo dục bộ môn Vật lý lớp 10 

mới, quý phụ huynh học sinh, có thể tham khảo, cập nhật về việc học tập bộ môn 

Vật lý 10 năm học này.  

Muốn có kết quả học tốt Vật lý, học sinh phải có niềm đam mê tìm hiểu về 

thế giới tự nhiên xung quanh ta. Khi xử lý được tình huống gặp phải trong cuộc 

sống hằng ngày, học sinh sẽ yêu thích môn học, có động lực nhiều hơn để học tập 

Vật lý. Học sinh tự giác đọc nhiều sách Vật Lý vui hay xem những chương trình về 

giới thiệu về Vật Lý. Ngoài kiến thức trên lớp, học sinh cần phải tự tìm tòi những 

kiến thức mới: có thể từ các nguồn trên mạng internet hay từ các sách. Nhờ đó giúp 

học sinh tăng khả năng thích thú với môn học nhiều hơn. 

Muốn đạt điểm cao môn Vật lý,trước khi học bài mới, học sinh phải nhớ 

được các kiến thức của bài cũ. Học sinh phải dành thời gian xem lại, ôn lại bài 

trước. Việc xem trước bài học mới cũng giúp học sinh chủ động, tích cực tiếp thu 

được bài mới. Sau từng chủ đề, từng chương: học sinh nên sử dụng sơ đồ tư duy, 

tự làm dàn bài tóm tắt từng chương. Việc làm này nhiều học sinh tưởng chừng mất 

thời gian, nhưng thật ra tiết kiệm được thời gian và rất hiệu quả để nhớ lâu và nắm 

vững phần lý thuyết và kiến thức liên quan để giải bài tập.  



 Khi tiến hành học tập, học sinh cần nắm vững phần lý thuyết như: hiểu rõ 

và nhớ chính xác từng ý nghĩa của các mệnh đề được phát biểu, hiểu rỏ các công 

thức, ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng. Học sinh làm đầy đủ bài tập mức độ từ dễ 

đến khó trong sách giáo khoa và sách bài tập vật lý do Bộ Giaó dục và Đào tạo 

phát hành. Với hầu hết bài trong các bài tập này, học sinh sẽ làm được không khó 

khăn lắm nếu học kỹ phần lý thuyết. Học sinh cần giải quyết các bài tập mức độ 

khó, sau khi làm các bài tập dễ và trung bình. 

Trong quá trình học tập, học sinh nên trao đổi với các bạn cùng nhóm. Việc 

học này đem lại kết quả cao hơn việc học một mình. Học nhóm sẽ khiến việc học 

hiệu quả, giúp học sinh hình thành nhiều kỷ năng sống có ích sau này. 

Muốn làm tốt một bài tập kiểm tra Vật Lý, học sinh phải rèn kỹ năng đọc kỹ 

đề bài, tóm tắt, nắm vững được hiện tượng đề bài nêu ra. Việc hiểu đề bài sẽ giúp 

học sinh làm bài diễn ra trơn tru hơn và hạn chế những lỗi sai sót. Sau khi giải 

quyết xong một bài, học sinh hãy kiểm tra đáp số thật kỹ, xem đáp số ấy có hợp lý, 

phù hợp thực tế không. Vật Lý có tính tương tác rất nhiều với thực tế nên độ chính 

xác của đáp số sẽ cao hơn. 

Qua các thông tin về chương trình Vật lý năm 2018, cùng kinh nghiệm để 

học tốt môn Vật lý, các thầy cô giảng dạy Vật lý của trường, mong muốn quý phụ 

huynh, các em học sinh cùng đồng hành, đóng góp để cuối năm đạt kết quả tốt việc 

thực hiện đổi mới chương trình Vật lý 2018. 

 


