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Công Thức Hóa Học 
Tại sao phải tìm hiểu về Công thức hóa học? 

Trải qua nhiều thế kỷ, các nhà hóa học đã nghiên cứu 
và tìm kiếm để tạo ra nhiều hợp chất hóa học, giúp ích cho 
con người trong cuộc sống. Vậy căn cứ vào đâu mà các nhà 
hóa học có thể tạo ra một chất mới? Vì sao cần tìm kiếm 
nhiều chất hóa học mới như vậy? Bài học “Công thức hóa 
học” giúp học sinh biết được để có một chất hóa học mới 
nhà hóa học cần đưa ra một công thức hóa học. Học sinh 

hiểu các chất hóa học mới được tạo ra có vai trò quan trọng trong xử lí các vấn đề 
cuộc sống của con người. Học sinh biết công thức chế tạo ra khí CO2 và thí nghiệm 
công dụng của khí C02 với cuộc sống. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Đặt vấn đề: Con được cung cấp kiến thức liên quan đến chủ đề bài học, làm cơ 

sở cho học sinh vận dụng vào thực hành thí nghiệm. Con biết được một số loại 

hóa chất và công dụng của chúng: Hóa chất phụ gia thực phẩm - Phụ gia là chất 

phụ thêm vào, hầu như ngành công nghiệp nào cũng dùng phụ gia; Hóa chất tẩy 

rửa; Hóa chất mỹ phẩm; Hóa chất dùng để diệt côn trùng, diệt khuẩn; Hóa chất 

diệt chuột… 

- Công thức hóa học: Đây là hoạt động Con được quan sát và thử nghiệm những 

chất hóa học để tạo ra khí CO2. Từ đó Con hiểu được để tạo ra một chất hóa học 

mới cần có công thức hóa học. 

- Thí nghiệm: Từ công thức chính xác sau thử nghiệm ở hoạt động trên, Con tiến 

hành thí nghiệm tạo ra khí CO2 giúp thổi bóng bay. Thông qua hoạt động Con 

rèn luyện kỹ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy giải quyết vấn đề. 

 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng Con tiến hành thí nghiệm tạo ra khí CO2 để thổi bóng bay. 

 


