THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
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Hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm
và chức năng giao tiếp một cách rõ ràng, mạch lạc. Thêm
vào đó các em còn được luyện tập với rất nhiều bài tập
được trích từ các đề thi THPT Quốc gia của những năm
trước

Cuốn sách này sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến
thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm và chức năng giao tiếp
một cách rõ ràng, mạch lạc. Thêm vào đó các em còn được luyện tập với rất
nhiều bài tập được trích từ các đề thi THPT Quốc gia của những năm trước để
các em có thể ôn luyện một cách chuẩn xác nhất.
Thêm vào đó là bộ đề thi thử THPT Quốc giađược biên soạn một cách tỉ mỉ, lời
giải và đáp án rất chi tiết. Bộ đề này bám sát cấu trúc của đề thi thực và được
trích từ các bộ đề thi của các trường THPT nổi tiếng trên khắp Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng sau khi luyện tập thành thạo và làm tốt các đề thi trong cuốn
sách này, các em hoàn toàn có thể tự tin trước kì thi THPT Quốc gia sắp tới của
mình.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016401; M016402; M016403; Ký hiệu
xếp giá: 428
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Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo học sinh cả nước mong
muốn có được một tài liệu chất lượng luyện tập, nâng cao kỹ
năng làm bài thi nhằm đạt kết quả cao nhất trong kì thi THPT
Quốc gia năm 2018, tôi biên soạn cuốn sách “Luyện đề chuẩn
bị kì thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán”. Bằng những kinh

nghiệm của tác giả qua nhiều năm dạy lớp chuyên Toán, cũng như từng viết
nhiều bộ sách tham khảo toán và thường xuyên có bài viết được đăng trên Tạp
chí Toán học & Tuổi trẻ nên khi viết cuốn sách này tác giả rất chú trọng đến
mối quan hệ giữa lí thuyết và bài tập, giữa trắc nghiệm và tự luận với mục đích
để người học toán hiểu sâu sắc bản chất của vấn đề với góc độ của Toán học.
Cuốn sách bao gồm:




Phần I. Các đề thi ôn luyện.
Phần II. Đáp án giải chi tiết các đề thi.
Phần phụ lục. Một số kiến thức toán hỗ trợ bộ đề trắc nghiệm.

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi theo đề, đầy đủ mức độ nhận
thức theo định hướng của sự đổi mới giáo dục, mỗi đề có 50 câu và thời gian
làm bài 90 phút.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016392; M016393; M016394; Ký hiệu
xếp giá: 510.76
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Hướng Dẫn Ôn Tập Nhanh - Hiệu Quả Câu Hỏi Và Bài
tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 của Phạm Văn Đông là sách
tham khảo để luyện thi THPT, nâng cao kỹ năng làm trắc
nghiệm lịch sử 12.
Nội dung cuốn sách dựa vào nội dung sach giáo khoa
Lịch sử 12 hiện hành bao gồm Lịch Sử Thế Giới và Lịch
Sử Việt Nam, gồm có 2 phần:
- Phần 1: Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm theo hệ thống
các bài trong SGK.
- Phần 2: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm.
Cuốn cần thiết để các em học sinh lớp 12 làm quen và ôn tập môn Lịch sử theo
hình thức trắc nghiệm, nâng cao kỹ năng và có phương pháp học tập hiệu quả,
áp dụng cho các bài kiểm tra, kì thi học sinh giỏi, thi THPT Quốc Gia.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016365; M016366; M016367; Ký hiệu
xếp giá: 959.70076
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Hiện nay, với bộ môn Vật Lí, hình thức thi trắc nghiệm
khách quan được áp dụng trong kì THPT Quốc gia cho
học sinh lớp 12. Để giúp các bạn ôn luyện một cách có hệ
thống những kiến thức của chương trình Vật Lí lớp 12,
cuốn sách đã được tóm tắt lại phần lí thuyết và hệ thống
lại các công thức trong sách giáo khoa, trong tài liệu
chuẩn kiến thức, trong một số sách tham khảo. Các câu
trắc nghiệm trong từng phần của mỗi chuyên đề được chia
thành 4 cấp độ : Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận
dùng cao. Trong cuốn sách đã được cập nhật các dạng câu trắc nghiệm trong bồ
đề thi tốt nghiệp, đề thi tuyển sinh, đề minh họa tham khảo và đề thi Quốc gia từ
trước đến nay.
Nội dung của cuốn sách bám sát vào chương trình của sách giáo khoa Vật Lí 12.
Mỗi chương được chia thành nhiều chuyên đề, mỗi chuyên đề là một bài hoặc
một vài bài liên quan đến nhau. Cụ thể mỗi chuyên đề gồm:




Lí Thuyết - công thức
Các ví dụ minh họa cho từng cấp độ
Các câu trắc nghiệm theo từng cấp độ, đáp án và hướng dẫn giải.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016368; M016369; M016370; Ký hiệu
xếp giá: 530.0712
5
,
Bộ Đề Trắc Nghiệm Môn Toán 2018 Văn Phú Quốc gồm
12 đề thi và lời giải chi tiết theo sát chương trình SGK lớp
11 và 12 sẽ là trợ thủ đắc lực cho các em trong kỳ thi THPT
Quốc Gia 2018.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức phương án tổ
chức kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là môn

Toán đã chuyển đổi phương thức từ thi tự luận sang thi trắc nghiệm. Là năm
học thứ hai phải thi môn Toán bằng Trắc nghiệm, các bạn học sinh lớp 12 cũng
còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập và ôn luyện. Nguyên nhân là do
trong khoảng thời gian dài các bạn chỉ tiếp xúc với dạng bài tự luận, khi chuyển
sang hình thức trắc nghiệm, cần phải những tài liệu tham khảo thiết thực.
Cuốn sách gồm có 2 phần:
Phần 1: 12 đề trắc nghiệm, mỗi đề gồm 50 câu hỏi theo sát chương trình SGK
lớp 11 và 12
Phần 2: đáp án và lời giải chi tiết cho từng đề
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016371; M016372; M016373; Ký hiệu
xếp giá: 510.76
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24cm.
Bài giảng Trắc Nghiệm Vật Lí 12 Tập 1 - Dao Động Cơ
Sóng Cơ Và Sóng Âm Điện Xoay Chiều phân tích và
hướng dẫn giải chi tiết các phương pháp giải bài vật lí 12
cho học sinh tham khảo.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và dự thi kì thi quan trọng
của cuộc đời mỗi học sinh. Tập thể giáo viên chuyên Lí
trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến kết hợp nhà sách
Hồng Ân phát hành cuốn sách: Bài giảng Trắc Nghiệm
Vật Lí 12 Tập 1 - Dao Động Cơ Sóng Cơ Và Sóng Âm Điện Xoay Chiều.
Khái quát và phân tích đầy đủ các phương pháp giải bài cũng như trọng tâm
kiến thức. Cuốn sách tập 1 bao gồm 3 phần:




Dao động cơ
Sóng cơ và sáng âm
Dòng điện xoay chiều

Mỗi phần đều được chia theo các vấn đề, gồm nhiều dạng toán bao gồm các ví
dụ được hướng dẫn chi tiết. Mỗi ví dụ còn có bài tập riêng nhằm giúp các em
vận dụng, nghiên cứu sâu hơn và mở rộng kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng
học tốt hơn môn Vật Lí 12, làm cơ sở để luyện thi Đại học - Cao Đẳng.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016374; M016375; M016376; Ký hiệu
xếp giá: 530.0712
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Bài Giảng Trắc Nghiệm Vật Lí 12 Tập 2 tập trung vào các
chuyên đề dao động, sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử
ánh sáng, hạt nhân nguyên tử cho học sinh lớp 12 ôn luyện
kì thi THPT 2018.
Khái quát và phân tích đầy đủ các phương pháp giải bài
cũng như trọng tâm kiến thức. Cuốn sách tập 2 bao gồm 4
phần:





Dao động và sóng điện từ
Sóng ánh sáng
Lượng tử và ánh sáng
Hạt nhân nguyên tử

Mỗi phần đều được chia theo các vấn đề, gồm nhiều dạng toán bao gồm các ví
dụ được hướng dẫn chi tiết. Mỗi ví dụ còn có bài tập riêng nhằm giúp các em
vận dụng, nghiên cứu sâu hơn và mở rộng kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng
học tốt hơn môn Vật Lí 12, làm cơ sở để luyện thi Đại học - Cao Đẳng.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016377; M016378; M016379; Ký hiệu
xếp giá: 530.0712
,
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Trắc Nghiệm Theo Chuyên Đề Vật Lí 12 tổng hợp những
câu trắc nghiệm trải đều chương trình vật lí 12 để học sinh
chuẩn bị tốt cho kì thi THPT 2018.

Từ năm 2017, môn Vật Lí được ghép vào tổ hợp Khoa Học Tự Nhiên. Để đánh
giá lại kết quả học tập của mình trước kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia chính
thức, các giáo viên trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đã biên soạn cuốn
sách: Trắc Nghiệm Theo Chuyên Đề Vật Lí 12.




Sách được biên soạn hơn 1670 câu hỏi trắc nghiệm trải đều kiến thức
chương trình Vật Lí 12, từ dễ đến khó đáp ứng các yêu cầu của từng đối
tượng học sinh mong muốn.
40 chuyên đề tổng hợp 7 chương học bám sát chương trình học từ cơ bản
đến nâng cao giúp học sinh ôn tập tốt cho kì thi THPT Quốc Gia, chinh
phục các câu hỏi khó, đạt được số điểm tối đa.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016380; M016381; M016382; Ký hiệu
xếp giá: 530.076
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Giới thiệu các đề thi theo đúng cấu trúc đề thi THPT
Quốc gia của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hệ thống các câu
hỏi trong các đề thi được xây dựng bám sát chuẩn kiến
thức kĩ năng và nội dung giảm tải của Bộ giáo dục và đào
tạo. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: giới thiệu 26 đề thi THPT quốc gia
được tác giả biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng và
theo cấu trúc đề thi của Bộ giáo dục và đào tạo.
Phần thứ hai: đá án giải chi tiết các đề thi. Các câu trắc nghiệm được giải theo
phương pháp ngắn gọn nhất, giải thích làm rõ bản chất để bạn đọc hiểu và vận
dụng làm các bài tập khác.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016383; M016384; M016385; Ký hiệu
xếp giá: 576.0712
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27cm.

Trong các kì thi môn Sinh Học THPT như kì thi Trung học
Phổ thông Quốc gia, kì thi chọn học sinh giỏi (HSG) môn Sinh học cấp tỉnh, cấp
Quốc gia… hay kì thi Giải toán trên máy tính cầm tay môn Sinh học… thì bài
tập Sinh học là một phần không thể thiếu trong đề thi.
Nhằm giúp bạn đọc – những người yêu thích Sinh Học và Toán học chuẩn bị
thật tốt cho các kì kiểm tra, kì thi môn Sinh học trong việc giải quyết các bài tập
Sinh học. Tác giả đã cố gắng hết sức biên soạn quyển sách này một cách hệ
thống nhất và đầy đủ nhất từ trước tới nay.
Tác giả tin rằng quyển sách này sẽ giúp bạn rất rất nhiều trong việc giải bài tập
vì tất cả các dạng bài tập có trong đề thi Sinh học phổ thông đều được tác giả
tích lũy và tổng hợp trong quyển sách.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016395; M016396; M016397; Ký hiệu
xếp giá: 576.0712
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Giải Chi Tiết Bộ Đề Thi Môn Hóa Học (Chương Trình Hóa
Học 11, 12 - Bộ GD & ĐT) cho học sinh lớp 11, 12 ôn thi
thpt kì thi 2017 - 2018, sẵn sàng cho một hệ thống học và
ôn thi hiệu quả.
Năm học 2017 - 2018 đã bắt đầu. Các em học sinh lớp 12
vừa học phải vừa kiểm tra bài tập chu đáo theo từng chủ đề
để chuẩn bị tốt nhất cho mình kiến thức cần có, sẵn sàng
cho kì thi THPT Quốc Gia 2018.

Để các em tự đánh giá lại kết quả học tập của mình trước khi bước vào kì thi
Tốt Nghiệp THPT chính thức, các giáo viên chuyên hóa trường THCS và THPT
Nguyễn Khuyến TP.HCM đã biên soạn cuốn sách luyện thi môn hóa: Gi i Chi
Ti t B
c.
Mỗi đề có 40 câu được biên soạn từ dễ đến khó, trong đó có 20% là câu hỏi
chương trình 11 và 80% chương trình 12. Các lời giải chi tiết từng đề được
hướng dẫn cụ thể nhằm giúp các em hệ thống một cách tốt nhất.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016398; M016399; M016400; Ký hiệu
xếp giá: 546.0712
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Khám Phá Siêu Tư Duy Mind Map Ngữ Văn Tài Năng 12
Quyển 1 là cuốn sách mới phát hành của nhà sách Khang
Việt. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh học
tập và ôn luyện thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, Ngữ văn là một
môn học có vị trí quan trọng. Vì đây là môn học vừa mang
tính công cụ, vừa mang tính nghệ thuật và thấm đẫm giá trị
nhân văn. Vì vậy, để học tốt môn Ngữ văn ở trường phổ thông, đòi hỏi ở người
học sự tìm tòi, sáng tạo không ngừng bằng tất cả niềm say mê, hứng thú.
Sơ đồ tư duy kế thừa, mở rộng hình thức ghi chép, sử dụng bảng biểu, sơ đồ
nhưng ở mức độ cao hơn. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được nghiên cứu kĩ
lưỡng và phổ biến rộng khắp trên thế giới. Với lí do đó, chúng tôi biên soạn
cuốn sách:
n
1 nhằm giúp các em dễ ghi nhớ, phát triển nhận thức, khả năng tư duy, óc tưởng
tượng và khả năng sáng tạo.
Bố cục cuốn sách gồm có 3 phần:
Ph n A: Kiến thức cần đạt. Phần này được thể hiện qua sơ đồ tư duy về lí
thuyết đọc hiểu văn bản.
Ph n B: Khám phá Mindmap qua các văn bản với bốn mức độ: Nhận biết,
thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Ph n C: Đề luyện tập. Đề luyện tập được thiết kế qua hai văn bản, văn bản văn
xuôi và văn bản thơ. Những đề này được thể hiện qua Mind map, các em chỉ
cần ghi thêm thông tin để trả lời nội dung câu hỏi.
Ph n D: Đề thi tham khảo. Phần này tập hợp đề thi trong những năm qua và đề
luyện tập kèm đáp án của những trường THPT nổi tiếng trên cả nước như THPT
Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Bình Hưng Hòa,…
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016404; M016405; Ký hiệu xếp giá:
807.12
3
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cuốn sách Khám Phá Siêu Tư Duy Mind Map Ngữ
Văn Tài Năng 12 Quyển 2 nhằm giúp các em học
sinh dễ ghi nhớ, phát triển nhận thức, khả năng tư
duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, Ngữ văn là
một môn học có vị trí quan trọng. Vì đây là môn học
vừa mang tính công cụ, vừa mang tính nghệ thuật và
thấm đẫm giá trị nhân văn. Vì vậy, để học tốt môn
Ngữ văn ở trường phổ thông, đòi hỏi ở người học sự tìm tòi, sáng tạo không
ngừng bằng tất cả niềm say mê, hứng thú.
Sơ đồ tư duy kế thừa, mở rộng hình thức ghi chép, sử dụng bảng biểu, sơ đồ
nhưng ở mức độ cao hơn. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony
Buzan (người Anh) nghiên cứu kĩ lưỡng và phổ biến rộng khắp trên thế giới.
Với lí do đó, chúng tôi biên soạn cuốn sách
Map Ng
g 12 Quy n 2 nhằm giúp các em học sinh dễ ghi nhớ,
phát triển nhận thức, khả năng tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo.
Sách được thiết kế:
A. Những vấn đề lí thuyết liên quan đến nghị luận văn học.
B. Sơ đồ tư duy theo từng tác phẩm văn học.
C. Đề thi tham khảo theo cấu trúc mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M016406; M016407; Ký hiệu xếp giá:
807.12
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Hệ thống hóa kiến thức, nhằm giúp học sinh nắm vững những
kiến thức cơ bản, rèn luyện tư duy và xử lý nhanh, chính xác đối với các dạng
bài tập.
Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M010188; M010189; M010190; Ký hiệu
xếp giá: 910.76
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Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần Thứ XXIII 2017 Môn Địa Lí là một tư liệu quý giá để các bạn học
sinh ôn luyện olympic, giáo viên phụ huynh tham khảo.
3
XXIII - 2017
cập nhật đầy đủ các đề thi
trong kì thi olympic cho học sinh ôn luyện thi học sinh
giỏi, tham dự các kì thi quan trọng và giáo viên làm tài
liệu giảng dạy, định hướng học sinh học môn Địa Lí đúng
phương pháp. Cuốn sách gồm có 2 phần chính:



Phần 1: Đề thi chính thức và đề thi đề nghị khối 10,11.
Phần 2: Đáp án đề thi chính thức và các đề thi đề nghị khối 10,11.
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