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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ những năm 80 của thế kỉ XX, thế giới đã có một cuộc cách mạng về kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập (KQHT) của học sinh (HS) với những thay đổi căn bản về 

triết lý, quan điểm, coi HS và quá trình học tập là trung tâm của toàn bộ hoạt động giáo 

dục. Hiện nay, ngoài kiểm tra, đánh giá trên lớp, hầu hết các quốc gia tiến hành kiểm tra, 

đánh giá KQHT thông qua các kỳ thi như: tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp các cấp và 

tuyển sinh đại học, cao đẳng. Có nhiều quốc gia không tổ chức thi tốt nghiệp ở bậc giáo 

dục bắt buộc như: Anh, Hàn Quốc, Mỹ, New Zealand, Úc... Bên cạnh đó, còn một số ít 

quốc gia vẫn duy trì kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và hầu hết tổ chức thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông (THPT) quốc gia. Xu hướng chung là đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh 

giá và các loại bằng cấp khác nhau để thực hiện phân hóa HS theo năng lực (NL) [129]. 

Từ năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thay đổi kiểm tra, đánh giá 

theo hướng “đa dạng/mềm mỏng” như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm. Đó là “hệ 

thống đánh giá mang tính phát triển” tập trung đến tất cả các khía cạnh của việc học, sử 

dụng nhiều kỹ thuật kiểm tra, đánh giá và coi trọng sự tiến bộ của HS trong quá trình 

học tập [129]. Hiện nay, giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ 

chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận NL của HS. Nghĩa là, từ chỗ quan 

tâm HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học, đồng 

thời chuyển cách kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra, đánh giá trí 

nhớ sang kiểm tra, đánh giá NL vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm 

tra, đánh giá KQHT với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp 

thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học (DH) và giáo dục [7]. 

Vấn đề đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá 

KQHT của HS đang được Đảng, Nhà nước, toàn ngành Giáo dục và toàn xã hội quan tâm. 

Điều này đã được thể hiện rất rõ thông qua các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà 

nước. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo 

hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng 

của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung 

dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi 

mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực”; “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp 

thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Việc 

thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên 

tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận” [3]. Nhận thức 
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được tầm quan trọng của việc tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới 

phương pháp DH, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo 

đổi mới các hoạt động này nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động DH, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông nói chung và THPT 

nói riêng.  

Kiểm tra, đánh giá KQHT của HS là một trong những công cụ điều chỉnh quá 

trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Song, thực tiễn ở Việt Nam, việc 

kiểm tra, đánh giá còn một số hạn chế: Kiểm tra, đánh giá chưa đúng, chưa đủ mục 

tiêu môn học; Kiểm tra, đánh giá còn ở mức trí năng (nhận thức và tư duy) bậc thấp, 

chưa đánh giá được NL giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS; Kiểm tra, đánh giá chưa 

chính xác, thiếu khách quan; Kiểm tra, đánh giá chưa đề cập đến vai trò điều chỉnh 

giảng dạy; Kiểm tra, đánh giá kém tác dụng trong điều chỉnh động cơ, mục tiêu học 

tập của HS; Kiểm tra, đánh giá còn nhiều hiện tượng tiêu cực [24]. Do đó, chuẩn hóa 

hoạt động kiểm tra, đánh giá là một nhu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, 

đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập. 

Xu hướng kiểm tra, đánh giá mới của thế giới là kiểm tra, đánh giá theo NL 

(Competence base assessment), tức là “kiểm tra, đánh giá khả năng tiềm ẩn của HS 

dựa trên kết quả đầu ra cuối một giai đoạn học tập, là quá trình tìm kiếm minh chứng 

về việc HS đã thực hiện thành công các sản phẩm đó” [114]. Kiểm tra, đánh giá NL 

nhằm giúp giáo viên (GV) có thông tin KQHT của HS để điều chỉnh hoạt động giảng 

dạy; giúp HS điều chỉnh hoạt động học tập; giúp GV và nhà trường xác nhận, xếp 

hạng KQHT. Việc kiểm tra, đánh giá KQHT theo NL giúp đào tạo ra những người có 

khả năng thích ứng và sáng tạo trong mọi môi trường và điều kiện phức tạp của cuộc 

sống hiện đại như sự thay đổi từng ngày của khoa học kỹ thuật hay những tình huống 

bất ngờ, mới mẻ của xã hội. 

Vật lí (VL) là môn khoa học thực nghiệm (TNg), kiến thức VL gắn kết một 

cách chặt chẽ với thực tế đời sống. Vì vậy việc lồng ghép các bài  tập thực tiễn vào 

trong quá trình DH bộ môn sẽ tạo điều kiện cho việc học và hành gắn liền với thực 

tế “học đi đôi với hành”, tạo ra cho HS hứng thú, hăng say trong học tập, thấy được 

sự thiết thực của học tập, giúp HS hình thành và phát triển NL. Đặc biệt, chương 

trình VL lớp 10 gồm 2 phần là Cơ học và Nhiệt học, kiến thức VL lớp 10 gần gũi 

với các hiện tượng trong cuộc sống hằng ngày nên rất thuận lợi trong việc bồi 

dưỡng và phát triển NL cho HS. Tuy nhiên, trong thực tế thì việc kiểm tra, đánh giá 

NL của HS ở môn học này còn ít được chú trọng. Cách kiểm tra, đánh giá môn học 

này hiện nay chủ yếu vẫn mang tính truyền thống, chú trọng kiểm tra, đánh giá tri 
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thức lí thuyết của HS mà ít chú ý đến yêu cầu HS vận dụng tổng hợp những tri 

thức, kĩ năng vào giải quyết một vấn đề cụ thể của thực tiễn. Do đó , chất lượng học 

tập môn VL chưa cao [7], [26].  

Mặt khác, chương trình giáo dục phổ thông 2018 ra đời cho thấy sự cần thiết 

phải đổi mới đồng bộ phương pháp DH và kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL HS. Đây là một vấn đề rất mới đối với giáo dục Việt Nam và có rất nhiều câu 

hỏi đặt ra cho nền giáo dục nước nhà như: phương pháp giảng dạy; phương pháp kiểm 

tra, đánh giá; và công cụ kiểm tra, đánh giá như thế nào để phát triển NL HS?... 

Để khắc phục những hạn chế của kiểm tra, đánh giá KQHT theo truyền thống, 

việc thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL 

THPT là hết sức cần thiết giúp HS phát triển NL. Tuy nhiên, cho đến nay còn thiếu 

công trình nghiên cứu đầy đủ, cụ thể về vấn đề này. 

Với những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài "Kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập theo hướng phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 10 Trung học phổ thông" để 

nghiên cứu, với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá; chất lượng 

DH môn VL nói riêng và chất lượng đào tạo trong các trường THPT nói chung. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL và sử dụng chúng trong DH VL 10 THPT.   

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất được quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá hướng vào 

việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề 

trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống, phù hợp với mục tiêu DH và sử dụng chúng để 

kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 thì sẽ đánh 

giá được NL chuyên biệt môn VL của HS THPT.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT; 

- NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực hành VL và NL sử 

dụng kiến thức VL của HS THPT trong học tập môn VL. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Nội dung: Nghiên cứu việc kiểm tra, đánh giá KQHT trong quá trình DH 

VL THPT. 

 - Không gian: 
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+ Điều tra thực trạng ở một số trường THPT trên địa bàn các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng; 

+ Khảo nghiệm và TNg sư phạm tại một số trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu được xác định là: 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận kiểm tra, đánh giá KQHT và kiểm tra, đánh giá 

KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL; 

- Nghiên cứu thực trạng kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

trong DH môn VL ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng 

Bình, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng; 

- Xây dựng và sử dụng quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá 

KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT; 

- Khảo nghiệm và TNg sư phạm quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, 

đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT để kiểm tra 

giả thuyết và rút ra các kết luận cần thiết. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu liên quan đến kiểm tra, 

đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL để làm cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu. 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 - Phương pháp điều tra: 

 + Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát thực trạng về kiểm tra, đánh giá KQHT và 

kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL của HS THPT  

với 2 mẫu phiếu dành cho GV giảng dạy môn VL và HS THPT; 

 + Phiếu hỏi còn được sử dụng để khảo sát ý kiến của HS sau quá trình TNg sư 

phạm và lấy ý kiến giảng viên, GV khi khảo nghiệm sư phạm; 

 + Lấy ý kiến GV và HS trong quá trình khảo sát thực trạng và sau khi tiến hành 

TNg để lấy thông tin bổ sung, làm rõ thêm vấn đề cần nghiên cứu. 

 - Phương pháp quan sát sư phạm: Tiến hành quan sát một số giờ dạy môn VL 

của GV và HS THPT để lấy thông tin phục vụ cho đánh giá thực trạng và bổ sung cho 

kết quả nghiên cứu TNg. 

 - Phương pháp TNg sư phạm: Tiến hành TNg sư phạm ở các trường THPT có đối 

chứng (ĐC) để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của quy trình, phương pháp và 

công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL đã xây dựng. Từ đó, đánh 
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giá một cách khách quan về quy trình, phương pháp và công cụ đã xây dựng. 

 - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu các bài làm, sản 

phẩm mà HS đã thực hiện để phân tích, đánh giá các NL chuyên biệt của HS trong 

môn VL THPT. 

6.3. Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng toán thống kê để phân tích và tổng hợp số liệu thu được thông qua 

khảo sát và TNg với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS for Windows và Excel để từ đó rút 

ra những kết luận phù hợp. 

7. Những luận điểm bảo vệ 

7.1. Đổi mới DH theo hướng phát triển NL đòi hỏi cần có sự đổi mới về phương 

pháp DH và kiểm tra, đánh giá KQHT một cách đồng bộ. Kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL yêu cầu phải đánh giá được các mục tiêu về NL mà HS đạt 

được trong học tập, đồng thời đánh giá phải tác động tích cực trở lại hoạt động DH. 

 7.2. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL 

THPT chú trọng kiểm tra, đánh giá sự vận dụng các kiến thức VL của HS để giải quyết 

các vấn đề đặt ra trong thực tiễn DH và giáo dục HS. Do đó, thực hiện kiểm tra, đánh 

giá theo hướng phát triển NL ở môn VL sẽ giúp hình thành và phát triển các NL cần 

thiết của HS THPT. 

 7.3. Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS THPT theo hướng phát triển NL 

sẽ mang lại hiệu quả cao khi được thực hiện đồng bộ các biện pháp như: xác định các 

NL chuyên biệt trong môn VL và thang đo các NL chuyên biệt trong môn VL; xây dựng 

quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

trong DH môn VL; sử dụng phối hợp các phương pháp và công cụ trong kiểm tra, đánh 

giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL. 

8. Những đóng góp của luận án 

8.1. Những đóng góp về mặt lí luận 

- Hệ thống, phát triển, làm rõ và làm phong phú thêm lí luận về kiểm tra, đánh 

giá KQHT của HS theo hướng phát triển NL như: NL của HS (NL cốt lõi, NL chuyên 

biệt); kiểm tra, đánh giá KQHT của HS và kiểm tra, đánh giá KQHT của HS theo 

hướng phát triển NL; 

- Đề xuất được quy trình thiết kế thang đo NL chuyên biệt môn VL trong 

chương trình THPT; từ đó làm rõ được khái niệm, các thành tố, chỉ số hành vi, tiêu chí 
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chất lượng và gán điểm cho các thang đo năng lực thành phần đó, như thang đo NL sử 

dụng ngôn ngữ VL, thang đo NL tính toán trong VL, thang đo NL thực hành VL và 

thang đo NL sử dụng kiến thức VL;  

- Đề xuất được quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn Vật lí lớp 10 THPT 

theo hướng phát triển NL; đồng thời kèm theo phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh 

giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT. 

8.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn 

- Đã điều tra, khảo sát và đánh giá được thực trạng về kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL trong DH môn VL THPT. Qua đó, luận án đã chỉ ra được 

những ưu điểm và nhược điểm, thuận lợi và khó khăn cũng như nguyên nhân dẫn đến 

thực trạng đó; 

- Đã xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

trong DH VL 10 THPT (trong đó có 159 bài tập, 12 bài tập được thiết kế theo tiếp cận 

Pisa, phân bố từ chương I đến chương VII của chương trình VL 10 THPT); 

- Đã thiết kế và xây dựng được 02 tiến trình DH và 04 bài kiểm tra cho 4 chương 

của chương trình VL lớp 10 THPT theo hướng phát triển NL của HS (Chương 1. Động 

học chất điểm; Chương IV. Các định luật bảo toàn; Chương V. Chất khí; Chương VII. 

Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể), trong đó bài kiểm tra chương V và chương VII 

được dùng cho ĐG trong TNg sư phạm của đề tài luận án.    

9. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm các phần chính sau: 

- Mở đầu 

- Nội dung gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lí luận và thực trạng về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo 

hướng phát triển năng lực trong dạy học Vật lí Trung học phổ thông  

Chương 3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển 

năng lực trong dạy học Vật lí 10 Trung học phổ thông  

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm 

- Kết luận 

- Tài liệu tham khảo 

- Công trình liên quan đến luận án đã được công bố 

- Phụ lục. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

1.1.1. Các nghiên cứu ở ngoài nước 

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục có lịch sử ra đời từ lâu với rất nhiều quan niệm, 

cách nhìn nhận về vấn đề này. Từ thế kỉ XVII, J.A. Comenxki là người đầu tiên đưa ra 

khái niệm về hệ thống lớp - bài trong thế giới cận đại. Theo ông, quá trình DH được 

xem xét dưới lí thuyết hệ thống, gồm: mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện, 

hình thức, các nguyên tắc DH với hai yếu tố quan trọng là GV và HS. Do đó, kết quả 

của quá trình DH cần được thông qua việc kiểm tra, đánh giá [15]. 

Ralph Tyler được coi là một trong những người đầu tiên đưa ra khái niệm đánh 

giá giáo dục. Ông đưa ra sơ đồ thể hiện ba yếu tố chính trong quá trình giáo dục là: 

mục tiêu, kinh nghiệm học tập và đánh giá người học. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa ba yếu tố chính trong quá trình giáo dục [123] 

 Theo Tyler, kiểm tra, đánh giá HS trong quá trình giáo dục là cần thiết vì nó 

liên quan đến việc kiểm tra mức độ tối đa có thể đạt được các mục tiêu chương trình. 

Chỉ có hoạt động kiểm tra, đánh giá mới cung cấp thông tin để biết được trải nghiệm 

học tập là tốt hay không tốt, có những thông tin cần chỉnh sửa và có những thông tin 

cần loại bỏ. Tyler xem kiểm tra, đánh giá như tâm điểm của quá trình giáo dục [123]. 

 Theo các tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức thì ở Liên Xô (cũ) các công 

trình nghiên cứu kiểm tra, đánh giá về lĩnh vực tri thức của HS xuất hiện từ những 

năm 30 - 40 của thế kỉ XX [18]. Nghiên cứu của N.P. Arkhalghelxki về “Kiểm tra và 

đánh giá tri thức HS các trường tiểu học và trung học” năm 1938 đã đưa ra hệ thống 

phương pháp kiểm tra, đánh giá tri thức của HS với những nhân tố cơ bản có ảnh 

hưởng sâu sắc đến vấn đề chất lượng kiểm tra, đánh giá [18]. Cũng năm 1938, X.V. 

Ivanov trong “Kiểm tra và đánh giá KQHT của HS” cũng đã đề cập đến các vấn đề 

 

Kinh nghiệm 

học tập 

 

Đánh giá 

người học 

Các mục tiêu 
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về vị trí, tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo; và những 

tiêu chuẩn chung của việc kiểm tra, đánh giá tri thức [18]. 

 Khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của kiểm tra đối với việc đánh giá NL 

nhận thức của HS, nhà giáo dục J.A. Comenxki (Séc) và I.B. Bazelov (Đức) đã coi 

việc kiểm tra, đánh giá tri thức của HS như một yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả của 

quá trình giáo dục. Đặc biệt để kiểm tra, đánh giá KQHT của HS, I.B. Bazelov đề xuất 

một hệ thống kiểm tra, đánh giá tri thức trong trường học và chia hệ đánh giá làm 12 

bậc vận dụng vào thực tiễn DH. Ông cho rằng có 3 bậc phù hợp với trình độ nhận thức 

của HS phổ thông: Tốt - Trung bình - Kém, sau đó chia nhỏ thành 5 bậc cho sát với 

trình độ nhận thức của HS. Ông là người đầu tiên đưa việc kiểm tra, đánh giá bằng 

điểm số vào DH. Hệ đánh giá này được áp dụng ở một số nước trên thế giới trong đó 

có Nga và Việt Nam từ thế kỉ XIX [15]. 

 Từ những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, xuất phát từ nhiệm vụ 

nâng cao chất lượng DH trên cơ sở phát huy tính tích cực, độc lập của HS, vấn đề 

kiểm tra, đánh giá được nghiên cứu chủ yếu dưới góc độ tri thức nhằm hoàn thiện quá 

trình giáo dục. Tiêu biểu là các nhà giáo dục người Nga, như: V.M. Palonxki với công 

trình “Những vấn đề DH của việc đánh giá tri thức”; X.V. Uxova với “Con đường 

hoàn thiện việc kiểm tra, đánh giá tri thức, kĩ năng”. F.I. Peroxki với công trình “Cơ sở 

và thực tiễn của kiểm tra tri thức”... tiếp tục nghiên cứu và khẳng định vai trò của kiểm 

tra, đánh giá đối với việc củng cố, hoàn thiện tri thức của HS đã nêu rõ: “Kiểm tra là 

một phương tiện quan trọng không chỉ để ngăn ngừa việc lãng quên mà còn để nắm 

bắt được tri thức một cách vững chắc hơn” [14], [47], [51]. 

 Một số các nhà khoa học giáo dục khác lại đi sâu nghiên cứu những khía cạnh 

cụ thể của việc kiểm tra, đánh giá, chẳng hạn như: các tác giả I.A. Papakhtrian, R.P. 

Krirosapova nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra, đánh giá tri thức của 

HS đó là: nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, liên tục; nguyên tắc đảm bảo tính khách 

quan… A.N. Iakovlev nghiên cứu về tính khách quan trong việc cho điểm của GV 

[18], năm 1971, B.S. Bloom cùng George F. Madaus và J. Thomas Hastings cho ra đời 

cuốn sách “Evaluation to improve Learning” (đánh giá để thúc đẩy học tập). Cuốn 

sách này dành cho GV, viết về kĩ thuật kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. Nếu được áp 

dụng đúng cách, việc kiểm tra, đánh giá HS sẽ giúp GV hỗ trợ HS cải thiện khả năng 

học tập. Thông qua việc liên kết các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá tốt nhất, cuốn sách 

nhằm hỗ trợ các GV sử dụng kiểm tra, đánh giá như một công cụ để cải tiến cả quy 

trình DH [72].  
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Gắn liền với việc đánh giá KQHT là sự kiểm tra vì nó là một trong những 

phương tiện quan trọng để đánh giá. Có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề kiểm 

tra, đặc biệt là về việc xây dựng và sử dụng trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá 

KQHT. Các công trình nghiên cứu có hệ thống về trắc nghiệm được phát triển rộng rãi 

vào những năm 60 của thế kỉ XX, sau khi B.S. Bloom và các đồng nghiệp của mình 

đưa ra cách phân loại mục tiêu giáo dục một cách cụ thể với 3 lĩnh vực: nhận thức, tâm 

vận và tình cảnh. Trong các lĩnh vực này thì lĩnh vực nhận thức được quan tâm hơn cả, 

và trắc nghiệm là một phương pháp phổ biến dùng để đo lường lĩnh vực này. Nghiên 

cứu về trắc nghiệm được nhiều người biết đến là các công trình của Philippet .C [49], 

R.L. Ebel [82], B.L. Howard [101], L.L. Moris, C. Taylor, F. Gibbon [106], Q. Stodola 

và K. Storldahl [119]. Các công trình này đi vào nghiên cứu các trắc nghiệm dùng 

trong lớp học và trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa, trong đó đề cập đến các loại câu hỏi trắc 

nghiệm, ưu điểm và hạn chế của chúng, đồng thời nghiên cứu những kĩ thuật cơ bản về 

đo lường KQHT bằng trắc nghiệm. 

Một số công trình nghiên cứu về đo lường và đánh giá KQHT như công trình 

của Bresciani [73], của K.D. Hopkins và J.C. Stanley [91], của W.A. Mehrens và I.J. 

Lehmann [120] lại đi sâu vào sử dụng trắc nghiệm để đo lường các lĩnh vực của mục 

tiêu giáo dục với những nguyên tắc, kĩ thuật xác định và sử dụng toán thống kê để 

phân tích giá trị các điểm số thu được nhằm giúp cho đánh giá được chính xác. Ngoài 

ra, có tác giả lại chuyên sâu về vấn đề xây dựng câu hỏi trắc nghiệm như công trình 

của S.J. Osterlind [110]. 

Từ giữa thập niên 80 của thế kỉ XX đã có một cuộc cách mạng về kiểm tra, 

đánh giá, khoa học về kiểm tra, đánh giá được nghiên cứu, phát triển và xuất hiện một 

số khái niệm mới. Ba đặc trưng quan trọng của xu hướng mới về đánh giá là: đánh giá 

phát triển, đánh giá thực tiễn và đánh giá sáng tạo. 

Đánh giá phát triển hay còn gọi là đánh giá quá trình (formative assessment): 

Đây là thuật ngữ được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu về xu hướng đánh 

giá mới, dùng với nghĩa đánh giá quá trình trước đây để chỉ các hoạt động đánh giá 

được thực hiện trong quá trình DH, phân biệt với đánh giá tại những thời điểm khác 

nhau như đánh giá chất lượng đầu vào (PreTest) hoặc đánh giá khi kết thúc một quá 

trình DH, đánh giá tổng kết (summative assessment). 

Đánh giá thực tiễn (authentic assessment): Bao gồm mọi hình thức và phương 

pháp đánh giá được thực hiện với mục đích kiểm tra các NL cần có trong cuộc sống 

hằng ngày và được thực hiện trong bối cảnh thực tế. Cách đánh giá này nhấn mạnh mối 

liên hệ chặt chẽ giữa yêu cầu của đánh giá với thực tế cuộc sống. Đánh giá này khác với 

đánh giá truyền thống, chỉ dựa vào đánh giá trên giấy thông qua bài viết tự luận hoặc 

trắc nghiệm khách quan. 
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 Đánh giá sáng tạo (alternative assessment): Đánh giá sáng tạo hay đánh giá thay 

thế, nó trái ngược với cách đánh giá truyền thống, và gần với các khái niệm đánh giá 

thực tiễn, đánh giá tích hợp, đánh giá toàn diện. Đánh giá sáng tạo nhấn mạnh sự mới 

mẻ, đa dạng và sáng tạo của những cách thức đánh giá. Trong mô hình này, HS, GV và 

có khi cả phụ huynh, chọn một số mảng hoạt động, những thành tích hay điểm kiểm tra 

môn học, kĩ năng viết, nói của HS qua các năm, để chứng minh rằng việc học của họ 

được cải thiện trong quá trình nhiều năm liên tục. Một số đặc điểm của đánh giá sáng 

tạo là nhấn mạnh chứng cứ quá trình học tập như là một minh chứng tích cực của kiến 

thức và kĩ năng. Đánh giá sáng tạo khuyến khích sự tham gia của HS trong đánh giá 

thành tích và khả năng đạt được, có sự tương tác của HS này với HS khác, giữa GV với 

HS và có khi cả cha mẹ và cộng đồng. Ví dụ, đánh giá về dự án, đánh giá công trình 

nghiên cứu khoa học của HS có sự tham gia của nhiều người [1]. 

Kiểm tra, đánh giá HS các nước không chỉ đạt được những thành tựu mới về lí 

luận mà đã thành công trong việc triển khai thực tiễn ở các trường học. 

Kiểm tra, đánh giá năng lực và kiểm tra, đánh giá môn học: Xu hướng kiểm tra, 

đánh giá mới của thế giới là kiểm tra, đánh giá dựa theo NL, tức là “kiểm tra, đánh giá 

khả năng tiềm ẩn của HS dựa trên kết quả đầu ra cuối một giai đoạn học tập, là quá trình 

tìm kiếm minh chứng về việc HS đã thực hiện thành công các sản phẩm đó” [114]. Việc 

kiểm tra, đánh giá KQHT hoàn toàn giao cho GV và HS chủ động, phương pháp kiểm 

tra, đánh giá được sử dụng đa dạng, sáng tạo và linh hoạt. Kiểm tra, đánh giá NL nhằm 

giúp GV có thông tin KQHT của HS để điều chỉnh hoạt động giảng dạy; giúp HS điều 

chỉnh hoạt động học tập; giúp GV và nhà trường xác nhận, xếp hạng KQHT. 

Kiểm tra, đánh giá về đạo đức và sự tiến bộ của HS: Việc kiểm tra, đánh giá về 

đạo đức và rèn luyện của HS cũng được coi trọng, nhà trường đưa ra tiêu chí rõ ràng và 

GV nhận xét trên những tiêu chí đó. Điều này không chỉ có tác dụng hỗ trợ, giúp đỡ HS 

tiến bộ mà sự phối hợp giữa GV và gia đình trong việc giáo dục HS tốt hơn. Ví dụ, cách 

nhận xét, đánh giá về HS của một trường ở Canada như sau: Sau mỗi học kì, cha mẹ HS 

đều nhận được một bản nhận xét với 9 nội dung chủ yếu sau: (i) Kĩ năng làm việc độc 

lập; (ii) NL sáng tạo; (iii) Mức độ hoàn thành các bài tập; (iv) NL sử dụng công nghệ 

thông tin; (v) Khả năng hợp tác với những người xung quanh; (vi) Khả năng giải quyết 

những xung đột của cá nhân; (vii) Mức độ tham gia các hoạt động tập thể của lớp; (viii) 

Khả năng giải quyết vấn đề; và (ix) Khả năng biết đặt mục tiêu để hoàn thiện trong 

tương lai. Tất cả các mục trên, GV chủ nhiệm đều nhận xét điểm mạnh, điểm tốt của HS 

đã đạt được trong quá trình học tập, rèn luyện ở trường, và trong từng nội dung, nếu HS 

có hạn chế, GV có nhận xét đi kèm để HS rút kinh nghiệm [2]. 
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Phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong kiểm tra, đánh giá HS: Sự phối 

hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc kiểm tra, đánh giá HS được các trường 

coi trọng. Chẳng hạn, một số trường tiểu học ở Hoa Kì cuộc họp phụ huynh đầu năm 

thực sự có ý nghĩa. Trong cuộc họp này, GV chủ nhiệm giới thiệu rất kĩ chương trình 

học tập trong năm, mục tiêu cuối năm, cách trao đổi giữa bố mẹ và GV, cách chấm 

điểm bằng nhận xét O-Outstanding, G-Good, S-Satisfied, N-Need Improvement (xuất 

sắc, khá, đạt và cần cố gắng). Từ lớp 3 trở đi, việc đánh giá mức O và G rất hạn chế, vì 

sợ HS và bố mẹ đua nhau “chạy theo điểm”. Nhà trường khuyến khích HS phải biết tự 

lập ngay từ nhỏ. Trên tường phòng học là nội quy của lớp, do chính HS viết ra, chúng 

tự nghĩ ra luật lệ, cách phạt và ký tên ở dưới. Nội quy là lời thề danh dự của lớp, được 

treo đến cuối năm học và lời thề mỗi lớp, mỗi khác [132]. 

 Tóm lại, trong hơn 3 thập kỉ qua, kiểm tra, đánh giá đối với giáo dục phổ thông 

quốc tế đã có những bước tiến rất lớn cả về lí luận và thực tiễn, thể hiện rõ xu hướng 

kiểm tra, đánh giá của thế giới là hướng đến kiểm tra, đánh giá NL HS, phương pháp, 

cách thức kiểm tra, đánh giá rất đa dạng, sáng tạo và linh hoạt. 

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 

Ở Việt Nam, vấn đề kiểm tra, đánh giá và đổi mới trong kiểm tra, đánh giá cũng 

sớm được nghiên cứu, trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu về kiểm tra, 

đánh giá KQHT của HS trên thế giới qua một số bài báo, tài liệu dịch đề cập đến vấn 

đề kiểm tra, đánh giá giáo dục. 

Vào những năm 60 của thế kỉ trước, được tiếp thu nền khoa học giáo dục Xã hội 

chủ nghĩa tiến bộ lúc bấy giờ, các nhà giáo dục học Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu 

những vấn đề lí luận chung của giáo dục học dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ ba, trong đó có vấn đề về lí luận kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. 

Những người nghiên cứu công phu về kiểm tra, đánh giá phải kể đến là Hoàng 

Đức Nhuận, Lê Đức Phúc, hai tác giả đã thực hiện công trình nghiên cứu khoa học 

công nghệ cấp Nhà nước và cho ra đời cuốn sách “Cơ sở lí luận của việc đánh giá chất 

lượng học tập của HS phổ thông” (3/1995). Tài liệu này làm nền tảng cho việc tiếp cận 

các khái niệm, thuật ngữ về kiểm tra, đánh giá giáo dục cũng như những yêu cầu về 

nội dung và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, cuốn sách chưa đi sâu về phương 

pháp, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá KQHT của HS [42]. 

 Một số tác giả đã đưa ra những quan điểm nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá theo 

những góc độ khác nhau, nghiên cứu cơ sở lí luận chung về kiểm tra, đánh giá; phân 

tích các vấn đề của quá trình kiểm tra, đánh giá; tiêu chí kiểm tra, đánh giá; mức độ 

kiểm tra, đánh giá; tính khoa học, tính khách quan, tính toàn diện... trong kiểm tra, đánh 

giá như: Đề cập đến thuật ngữ, khái niệm với các nguyên tắc, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá 
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trong cuốn “Đánh giá trong giáo dục” [16] dùng cho các trường Đại học Sư phạm và 

Cao đẳng Sư phạm của Trần Bá Hoành; cuốn “Kiểm tra - đánh giá trong dạy - học đại 

học” của Đặng Bá Lãm [31], hay các nghiên cứu của các tác giả: Lê Khánh Bằng [4], 

Hà Thị Đức [13], Đặng Vũ Hoạt [17], Hà Thế Ngữ [41]... với các công trình nghiên cứu 

như “Một số vấn đề về kiểm tra và đánh giá tri thức của HS”, “Cơ sở lí luận của việc 

đánh giá chất lượng học tập của HS THPT”...  

Trong đó nổi bật là công trình “Một số vấn đề kiểm tra và đánh giá tri thức của HS” 

của tác giả Đặng Vũ Hoạt. Với tư cách là người nghiên cứu sâu về lí luận DH, trong những 

bài viết của mình, tác giả đã trình bày những vấn đề về vị trí, chức năng và các quan điểm 

kiểm tra, đánh giá tri thức của HS dưới góc độ lí luận DH hiện nay. Theo tác giả “khi kiểm 

tra, đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo chúng ta cần kiểm tra thường xuyên, có hệ thống, có kế 

hoạch, kết hợp nhiều dạng, nhiều phương pháp kiểm tra... Đồng thời cần bồi dưỡng cho HS 

ý thức tự đánh giá một cách đúng đắn và khiêm tốn”. Kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả tốt 

cần đảm bảo tính toàn diện, đảm bảo tính phát triển, tính khách quan, chính xác, công bằng, 

tránh hình thức, thiên vị hay thành kiến, không quá dễ dãi nhưng không quá khắt khe. Điều 

đó chẳng những giúp cho việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS mang lại kết quả cao mà 

còn góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS. 

Các nghiên cứu ứng dụng các kĩ thuật, công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT của HS 

cụ thể như cuốn “Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập” năm 1995 (tái bản năm 

2005) của tác giả Dương Thiệu Tống đã mô tả hệ thống khái niệm về đo lường thành 

quả học tập, các nguyên lý đo lường, các nguyên tắc viết câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức 

thi và chấm thi... [58] hay các tài liệu “Lý thuyết và thực hành về đo lường và đánh giá 

trong giáo dục” [54], “Đo lường trong giáo dục, lý thuyết và ứng dụng” [55] của tác giả 

Lâm Quang Thiệp... 

 Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, ngoài kiểm tra, đánh giá ở cấp trường còn 

có các kì thi ở cấp tỉnh và cấp quốc gia như: Thi HS giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, thi 

tuyển sinh THPT, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Kết quả các kì 

thi trên đã phản ánh khá chính xác chất lượng giáo dục của một trường, một địa 

phương. Một số cải tiến quan trọng như bỏ thi tốt nghiệp tiểu học (2004), bỏ thi tốt 

nghiệp THCS (2006) và cải tiến thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đại học thành thi 

tốt nghiệp THPT quốc gia đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một 

trong những hạn chế đối với thi cử ở Việt Nam là hiện tượng “tiêu cực trong thi cử và 

bệnh thành tích trong giáo dục” [57]. Ngành Giáo dục đã có nhiều giải pháp để ngăn 

chặn hiện tượng này, song kết quả chưa được như kì vọng. 
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Tóm lại, cùng với đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng 

dạy, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá được khẳng định là một khâu quan trọng trong 

quá trình DH. Nhiều cải tiến theo xu hướng khoa học kiểm tra, đánh giá của thế giới 

đã được triển khai và mang lại kết quả bước đầu. Song, theo nhận định của các nhà 

khoa học giáo dục: “Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục vẫn là một lĩnh vực còn nhiều 

yếu kém, lạc hậu với xu thế chung của thế giới từ nhận thức cho đến quy trình, kĩ 

thuật, phương pháp.” [29] 

 Như vậy có thể thấy trước những năm 1990 của thế kỉ XX, kiểm tra, đánh giá 

truyền thống giữ vai trò chủ yếu với các hình thức kiểm tra trên giấy bằng bài thi tự 

luận hay trắc nghiệm khách quan, chú trọng nhiều vào kiểm tra, đánh giá tri thức sách 

vở, khả năng tái hiện kiến thức. Cách kiểm tra, đánh giá đó tuy giúp HS lĩnh hội được 

nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự liên hệ với cuộc sống thực, khi ra trường khó đáp 

ứng được những yêu cầu của công việc và cuộc sống đặt ra. Nhưng trong xã hội hiện 

đại, HS phải đối mặt với nhiều thách thức của đời sống xã hội, vì thế việc thay thế 

kiểm tra, đánh giá truyền thống bằng những quan điểm kiểm tra, đánh giá mới, trong 

đó có kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL là tất yếu. 

1.2. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

theo hướng phát triển năng lực 

1.2.1. Các nghiên cứu ở ngoài nước 

 Để khắc phục những nhược điểm của chương trình DH định hướng nội dung, từ 

cuối thế kỉ XX có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra quan niệm và mô hình mới về 

chương trình DH, trong đó quan điểm DH định hướng phát triển NL đang nhận được 

sự quan tâm của nhiều quốc gia. Đầu ra của cách tiếp cận này tập trung vào hệ thống 

NL cần có của mỗi HS. Ưu điểm của chương trình DH này là HS không chỉ lĩnh hội tri 

thức mà còn nhấn mạnh đến NL vận dụng tri thức của họ. 

 Mặc dù DH dựa vào NL được hình thành và phát triển rộng khắp tại Mỹ vào 

những năm 70 của thế kỉ XX trong phong trào đào tạo và giáo dục nghề dựa trên việc 

thực hiện các nhiệm vụ [98], nhưng việc kiểm tra, đánh giá NL thông qua sự thực hiện 

các nhiệm vụ được giao của HS chỉ bắt đầu phát triển rộng rãi từ những năm đầu thập 

kỉ 90 của thế kỉ XX trở lại đây. 

 Kiểm tra, đánh giá dựa vào NL còn được gọi là kiểm tra, đánh giá theo hướng 

phát triển NL, được coi là một cách tiếp cận, một quan điểm mới về kiểm tra, đánh giá 

KQHT. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL căn cứ vào kết quả đầu ra là hệ 

thống NL mà HS cần đạt được, xác định mức độ NL của HS thông qua việc họ phải 

thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính thực tiễn cao. Việc kiểm tra, đánh giá không 

chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà còn tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, 
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chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong các tình huống thực tiễn. Quan điểm này 

hiện nay đã phát triển trở thành một xu hướng trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá 

KQHT. Các tác giả coi đây là một loại hình kiểm tra, đánh giá KQHT mới, và thường 

gọi là loại hình kiểm tra, đánh giá phi truyền thống nhằm phân biệt với loại kiểm tra, 

đánh giá truyền thống chủ yếu kiểm tra, đánh giá tri thức thiếu gắn kết với kĩ năng. 

 Chương trình giảng dạy theo NL đòi hỏi các phương pháp kiểm tra, đánh giá 

phù hợp để đo lường được mục tiêu giảng dạy. Do đó, khi chương trình và phương 

pháp giảng dạy thay đổi, phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng phải thay đổi theo. Vì 

kiểm tra, đánh giá theo NL chủ yếu là kiểm tra, đánh giá đầu ra nên quá trình kiểm tra, 

đánh giá tập trung thu thập và phân tích các thông tin để có thể kiểm tra, đánh giá 

được NL của HS so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá theo NL đạt chất lượng theo yêu cầu, GV phải kiểm tra, đánh giá bằng nhiều hình 

thức và thông qua nhiều công cụ. Nếu NL được coi như là khả năng sử dụng kiến thức, 

kĩ năng và thái độ một cách kết hợp để giải quyết các vấn đề trong những bối cảnh cụ 

thể thì các chương trình giảng dạy và các phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng phải 

kết hợp cả ba yếu tố này [71]. Ưu tiên của phương pháp này là độ tin cậy của kết quả 

kiểm tra, đánh giá sẽ cao hơn và áp lực thi cử sẽ giảm bớt do bài thi nội dung, kiến 

thức không còn là kết quả duy nhất quyết định sự tiến bộ trong học tập của HS. 

 Hầu hết các công trình nghiên cứu, các cuốn sách về kiểm tra, đánh giá lớp 

học được xuất bản từ năm 1990 trở lại đây, bên cạnh viết những loại hình kiểm tra, 

đánh giá truyền thống đã quen thuộc như kiểm tra tự luận, kiểm tra trắc nghiệm 

khách quan… các tác giả đều đề cập đến loại hình kiểm tra, đánh giá phi truyền 

thống - kiểm tra, đánh giá dựa vào NL với hình thức kiểm tra, đánh giá đặc trưng của 

loại hình này là đánh giá sự thực hiện (performance assessment). Một loạt các thuật 

ngữ về các hình thức của loại hình đánh giá phi truyền thống xuất hiện như đánh giá 

thay thế, đánh giá sự thực hiện, đánh giá xác thực. Mặc dù tên gọi có thể khác nhau 

do có một số điểm khác biệt nhỏ trong các hình thức này, nhưng bản chất của chúng 

đều tập trung vào kiểm tra, đánh giá NL của HS. 

 Kết hợp các bài kiểm tra, các công cụ khác như kiểm tra, đánh giá hồ sơ, phỏng 

vấn, quan sát HS và tham vấn ý kiến bên thứ ba (thầy giáo, người quản lí, cán bộ tư 

vấn học đường...) cũng được các cơ sở giáo dục sử dụng rộng rãi để kiểm tra, đánh giá 

toàn diện NL của thí sinh [70]. Phương pháp kiểm tra, đánh giá này còn được gọi là kiểm 

tra, đánh giá thực. Với việc phổ biến của hình thái giáo dục dựa trên NL và kiểm tra, đánh 

giá NL, phương pháp kiểm tra, đánh giá này đang ngày càng trở nên phổ biến. 

Bài kiểm tra nhằm đánh giá NL của HS là một hoạt động kiểm tra, đánh giá 

trong đó yêu cầu HS chứng minh khả năng của mình bằng việc đưa ra các câu trả lời 
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dưới dạng viết/nói, bằng việc tham gia vào các hoạt động của nhóm hoặc tự thể hiện 

bằng hoạt động cá nhân, hoặc bằng việc sáng tạo ra một sản phẩm cụ thể [74].  

 Giáo viên sử dụng loại bài kiểm tra này để yêu cầu HS chứng minh một cách trực 

tiếp mức độ NL đạt được so với mục tiêu học tập. GV có thể kiểm tra gián tiếp bằng 

cách hỏi HS trả lời ngắn (ví dụ như hoàn thành câu) hoặc yêu cầu HS làm bài trắc 

nghiệm (với các câu hỏi ghép nối, câu hỏi đúng sai, câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời). 

Bài thi đánh giá NL có thể được dùng để đánh giá một sản phẩm do HS tạo ra hoặc một 

quy trình HS sử dụng để tạo ra sản phẩm, điều này tùy thuộc vào mục tiêu học tập. 

Nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận NL trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp có thể kể tới những nghiên cứu tiêu biểu sau: 

Shirley Fletcher (1995) với “Kĩ thuật đánh giá theo NL” đã xác định một số 

nguyên tắc cơ bản, gợi ý về các phương pháp cũng như lợi ích của kĩ thuật kiểm tra, 

đánh giá theo NL; đưa ra một số hướng dẫn cho những người làm công tác đào tạo 

hướng tới việc kiểm tra, đánh giá dựa trên công việc [84]. 

 Phil Race, Sally Brown và Brenda Smith (2006) đưa ra những chỉ dẫn, và chủ 

yếu, giới thiệu những hình thức kiểm tra, đánh giá, cách đưa thông tin phản hồi và 

giám sát chất lượng kiểm tra, đánh giá KQHT của sinh viên đại học và cao đẳng [113]. 

 Một số tài liệu của Bộ Giáo dục Úc trình bày những kinh nghiệm điển hình của 

nước này về kiểm tra, đánh giá theo NL, về thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá áp 

dụng cho mô hình gói đào tạo và các cơ sở đào tạo đã được kiểm định công nhận. Mặc 

dù mục đích của các tài liệu này chỉ nhằm cung cấp thông tin về các chính sách và quy 

trình kiểm tra, đánh giá cho các nhà thực hành và các bên liên quan trong giáo dục và 

đào tạo nghề ở bang Tây Úc nhưng đã giới thiệu sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá 

NL rất hữu ích [80], [81].  

 Martin Johnson (2008) giới thiệu và phân tích quan điểm của một số chuyên gia 

về xếp hạng trong kiểm tra, đánh giá theo NL. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc kiểm tra, 

đánh giá xếp hạng phải chăng chỉ là đề xuất thay đổi hệ thống nhị nguyên (có NL hoặc 

không có NL) và có thể làm ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của kết luận đánh giá về NL. 

Đồng thời cách phân hạng thành tích học tập cũng dễ gây nên những tác động tiêu cực 

đối với nhóm có kết quả thấp [94]. 

 Về kinh nghiệm thực tiễn, các nước phát triển như Anh, Úc, New zealand, Mỹ... 

đều đã triển khai thành công đào tạo theo NL (competency based training - CBT) và 

kiểm tra, đánh giá theo NL (competency based assessment - CBA) trong hệ thống đào 

tạo nghề và phát triển kĩ năng. Nhiều năm gần đây, một số quốc gia Đông Nam Á như 

Malaysia, Phi-líp-pin, Thái Lan và khu vực khác như Ấn Độ, Nam Phi... cũng đã tiếp 

cận và áp dụng đào tạo và kiểm tra, đánh giá theo NL. Các Liên đoàn sử dụng lao 
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động ASEAN lĩnh vực dịch vụ xây dựng, y khoa, nha khoa, du lịch và lữ hành đều 

định hướng phát triển chương trình đào tạo và kiểm tra, đánh giá, công nhận văn 

bằng/trình độ cho người lao động theo tiêu chuẩn NL chung trong khu vực. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã xuất bản “Mô hình tiêu chuẩn NL khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương” cho nhiều nghề. Trong các bộ tiêu chuẩn này đều có 

hướng dẫn về các phương pháp kiểm tra, đánh giá nên được sử dụng, các chứng cứ 

kiến thức và kĩ năng cần thu thập cho việc kiểm tra, đánh giá mỗi đơn vị NL. Các nước 

Tiểu vùng sông Mê Kông đã sử dụng các bộ tiêu chuẩn này của ILO để thử nghiệm 

kiểm tra, đánh giá công nhận lẫn nhau về trình độ và kĩ năng nghề trong khu vực cho 

một số lĩnh vực nghề như công nghệ ô tô, hàn, phục vụ buồng khách sạn [67].  

 Các tác giả như Peter. W. Airasian [68], Tom Kubiszyn và Gary Borich [99], 

W. Jame Popham [112] trong các cuốn sách của mình đều dành một số chương để viết 

về hình thức của kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận NL là kiểm tra, đánh giá sự thực 

hiện. Trong đó, các tác giả lý giải rõ thế nào là bài kiểm tra sự thực hiện, vai trò của 

loại đánh giá này cũng như phân tích các bước cơ bản để tiến hành kiểm tra, đánh giá 

sự thực hiện. 

Cũng viết về hình thức kiểm tra, đánh giá sự thực hiện nhưng các tác giả James 

H. McMillan [38], A.J. Nitko [74] và R.J. Marzano cùng các cộng sự [103] lại tập 

trung phân tích mối quan hệ gắn kết giữa kiểm tra, đánh giá sự thực hiện với các mục 

tiêu DH, sử dụng hình thức này để kiểm tra, đánh giá với các mục tiêu DH cụ thể sao 

cho hiệu quả. Ông chỉ rõ nếu các hình thức kiểm tra truyền thống như trắc nghiệm 

khách quan hay tự luận đánh giá rất tốt cho mục tiêu biết và hiểu đơn giản thì hình 

thức kiểm tra, đánh giá sự thực hiện lại phục vụ tốt cho đánh giá mục tiêu hiểu sâu, lập 

luận, đánh giá các kĩ năng cũng như sản phẩm. 

 Một số tác giả khác như G.P. Wiggins [125] hay Jon Mueller [133] thì giới 

thiệu về hình thức kiểm tra, đánh giá xác thực - một dạng khác của hình thức kiểm tra, 

đánh giá sự thực hiện để kiểm tra, đánh giá NL của HS. 

 Có thể thấy, các công trình nghiên cứu gần đây về kiểm tra, đánh giá trong giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đề cập nhiều đến xu hướng phát triển của kiểm 

tra, đánh giá hiện đại, đi sâu vào phân tích tường minh những vấn đề lí luận của kiểm 

tra, đánh giá theo hướng phát triển NL như: kiểm tra, đánh giá không truyền thống tập 

trung vào những lí luận và phương pháp kiểm tra, đánh giá mới so với kiểm tra, đánh 

giá bài kiểm tra viết truyền thống được thực hiện bởi HS; kiểm tra, đánh giá định tính 

(qualitative assessment) bao gồm các lí luận và phương pháp đánh giá bằng nhận xét 

mang tính cá nhân cao kết hợp với nhận định của người đánh giá; đánh giá thực hành 

(performance - based assessment) đánh giá bằng việc yêu cầu HS phải suy nghĩ và 
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“làm” một nhiệm vụ học tập thực sự chứ không chỉ liệt kê và ghi nhớ kiến thức. Tuy 

nhiên, việc vận dụng kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL nói chung hay kiểm 

tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL ở một lĩnh vực hay một môn học cụ thể 

nào còn chưa được đề cập nhiều. 

1.2.2. Các nghiên cứu ở trong nước 

 Từ thập niên 90 của thế kỉ XX trở lại đây đã có nhiều nhà nghiên cứu đi sâu tìm 

hiểu và khẳng định vai trò của kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là vai trò của kiểm tra, đánh 

giá đối với việc phát triển một số NL của HS. 

 Tác giả Nguyễn Đức Chính trong bài “Đánh giá thực KQHT trong giáo dục và 

đào tạo nguồn nhân lực” [130] đã giới thiệu khá chi tiết về hình thức đánh giá thực 

như: đặc trưng của đánh giá thực, phân biệt giữa đánh giá thực với đánh giá truyền 

thống, các bước cơ bản để xây dựng một bài đánh giá thực. Trong bài viết tác giả đã 

coi đánh giá thực là một loại hình, một quan điểm đánh giá để so sánh, phân biệt với 

đánh giá truyền thống. Từ đó tác giả nêu rõ sự cần thiết phải đưa đánh giá thực vào 

quá trình DH đại học để bổ sung cho đánh giá truyền thống nhằm thay đổi cách dạy và 

cách học đại học. 

 Cùng quan điểm với tác giả Nguyễn Đức Chính, tác giả Đặng Bá Lãm với cuốn 

sách “Kiểm tra - đánh giá trong DH đại học” [31] và đặc biệt là trong bài viết “Vận 

dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc đổi mới đánh giá, giảng dạy và học tập 

theo định hướng phát triển NL của sinh viên hiện nay” [33] đã đề cập đến việc sử dụng 

quan điểm đánh giá xác thực để đánh giá NL của sinh viên. Tác giả nêu lên sự cần 

thiết của việc vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào DH đại học từ việc xây dựng 

chương trình môn học, thực hiện đánh giá sinh viên qua việc sử dụng các nhiệm vụ 

DH và xây dựng các tiêu chí để đánh giá NL của sinh viên, qua đó đổi mới việc giảng 

dạy đại học theo tiếp cận phát triển NL. 

 Bài viết của tác giả Dương Thu Mai [37] đề cập đến nguồn gốc và lịch sử ra đời của 

loại hình kiểm tra, đánh giá không truyền thống là do sự chuyển biến các hình thái kiểm tra, 

đánh giá, trong đó nêu rõ hình thái kiểm tra, đánh giá cá nhân hóa là hình thái kiểm tra, 

đánh giá thứ ba trong kiểm tra, đánh giá giáo dục đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Từ 

đó, tác giả giới thiệu về các hình thức, các loại kiểm tra, đánh giá không truyền thống và 

việc vận dụng chúng trong kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông của Việt Nam. 

 Theo tác giả Nguyễn Công Khanh trong cuốn giáo trình về kiểm tra, đánh giá 

dành cho sinh viên đào tạo ngành sư phạm “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” [27], 

bên cạnh những loại hình đánh giá quen thuộc, cuốn sách hướng đến các loại hình 

kiểm tra, đánh giá hiện đại. Tác giả cũng đề cập đến kiểm tra, đánh giá NL, lý do phải 

kiểm tra, đánh giá NL và đưa ra hệ thống những NL cơ bản cần hình thành, phát triển 

ở HS Việt Nam hiện nay.  
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 Trong cuốn “Đánh giá trong giáo dục” xuất bản năm 1997, Trần Bá Hoành cho 

rằng “việc kiểm tra và đánh giá không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, 

rèn luyện các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích tư duy năng động, sáng tạo, phát 

hiện sự chuyển biến về xu hướng hành vi của HS trước các vấn đề của đời sống gia 

đình và cộng đồng, rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong những tình huống thực tế” [16]. 

 Các công trình nghiên cứu kể trên chủ yếu là các nghiên cứu lí luận về kiểm tra, 

đánh giá KQHT theo tiếp cận NL, tạo cơ sở để các nghiên cứu khác vận dụng vào các 

lĩnh vực cụ thể khác nhau. 

 Các luận án của Nguyễn Thị Hồng Vân [62] và Phan Thị Hồng Xuân [66] tập trung 

đi vào một số khía cạnh của kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận NL là xây dựng hệ thống đề 

kiểm tra nhằm đánh giá NL Ngữ văn và Tiếng Việt của HS Trung học cơ sở. Ngoài ra, một 

số luận án nghiên cứu về việc hình thành, phát triển các NL nghề của sinh viên Đại học Sư 

phạm Kĩ thuật và sinh viên Đại học Sư phạm như luận án của Cao Danh Chính [11], Vũ 

Xuân Hùng [22], Nguyễn Thị Bích Liên [34]. Tuy nhiên các luận án này nghiên cứu về 

phát triển các NL nghề của sinh viên thông qua các hoạt động thực tập sư phạm, hoạt động 

DH và hoạt động seminar, chứ chưa đề cập đến hoạt động kiểm tra, đánh giá.  

Bên cạnh đó, những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập 

huấn rộng rãi cho GV về vấn đề DH, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển 

NL. Tiêu biểu có thể nhắc đến các tài liệu biên soạn cho GV THPT như: “Tài liệu tập 

huấn DH và kiểm tra và đánh giá KQHT theo định hướng phát triển NL HS” của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2014); “Tài liệu tập huấn xây dựng các chuyên đề DH và kiểm 

tra và đánh giá theo định hướng phát triển NL HS” của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2014); “Tài liệu kiểm tra và đánh giá trong giáo dục” của Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội (2014)... Trong các tài liệu này chủ yếu đề cập đến các lý thuyết về DH và 

kiểm tra và đánh giá nói chung, theo định hướng phát triển NL nói riêng. Đây là những 

tài liệu hữu ích cho việc đổi mới giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, về công cụ kiểm tra, 

đánh giá thì trong các tài liệu này chỉ trình bày những gợi ý mang tính chất chung 

chung, thiên về lý thuyết, GV khó áp dụng cho từng môn học của mình. 

Qua việc tìm hiểu tình hình nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá KQHT và kiểm 

tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL ở trong và ngoài nước có thể thấy: 

- Các nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá KQHT rất phong phú, đa dạng và ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. 

- Xu hướng DH và kiểm tra, đánh giá KQHT đang được quan tâm nhất hiện nay 

là đánh giá theo hướng phát triển NL. Đây là xu hướng mới mẻ không chỉ ở Việt Nam 

mà còn cả trên thế giới với mục đích kiểm tra, đánh giá công việc, việc làm thật của HS 
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nhằm khắc phục những hạn chế của kiểm tra, đánh giá truyền thống thiên về đánh giá 

khả năng ghi nhớ kiến thức. Mặc dù kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL có giá 

trị rất lớn trong đào tạo, nhưng những nghiên cứu ứng dụng kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL của một môn học cụ thể ở nước ta hiện nay còn rất mới mẻ. 

1.3. Những vấn đề đặt ra cần được giải quyết của luận án 

Kiểm tra, đánh giá KQHT của HS là một khâu rất quan trọng trong quá trình DH. 

Khoa học về kiểm tra, đánh giá của thế giới đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lí luận 

lẫn thực tiễn, trong khi ở Việt Nam, ngành giáo dục chỉ mới quan tâm đến vấn đề này 

trong những năm gần đây. Kiểm tra, đánh giá không chỉ là công cụ cho quản lí chất lượng 

giáo dục của các cấp quản lí và của GV mà còn là quyền lợi, niềm vui và cơ hội cho HS. 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL HS là một yêu cầu cấp 

thiết để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông nói riêng. 

Qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước cho thấy 

vấn đề kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL nói chung và kiểm tra, đánh giá 

theo hướng phát triển NL trong môn VL nói riêng còn rất hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu 

đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp DH sẽ có hiệu quả cao nếu 

tiến hành song song với thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển 

NL. Vì vậy, việc nghiên cứu kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong 

DH môn VL lớp 10 THPT có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. 

Luận án tập trung nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề cụ thể sau: 

- Nghiên cứu để bổ sung và hoàn chỉnh cơ sở lí luận kiểm tra, đánh giá KQHT 

và kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng của việc kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL HS trong DH VL ở một số trường THPT hiện nay; 

- Đề xuất khung NL chuyên biệt môn VL và đề xuất quy trình thiết kế thang đo 

NL chuyên biệt môn VL; 

- Xây dựng và sử dụng quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá 

KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT; 

- Khảo nghiệm và TNg sư phạm quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, 

đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT để kiểm tra 

giả thuyết và rút ra các kết luận cần thiết. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

2.1. Một số vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát 

triển năng lực 

2.1.1. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

 Kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình DH, không chỉ nhằm 

mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của HS, mà còn tạo điều 

kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. Nó vừa là khâu kết 

thúc vừa là bước khởi đầu cho chu trình tiếp theo với chất lượng cao hơn.  

 Kiểm tra, đánh giá là hai công việc tiến hành theo trật tự hoặc đan xen lẫn nhau 

nhằm miêu tả, tập hợp những bằng chứng, nhận định về thành tích học tập của người học. 

2.1.1.1. Kiểm tra 

 Kiểm tra là một quá trình mà các mục tiêu và các tiêu chí đi kèm được định ra 

từ trước, trong đó chúng ta kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với các mục tiêu và tiêu 

chí đã xác định. 

 Kiểm tra trong Đại từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý giải thích kiểm tra là 

xem xét thực chất, thực tế. Theo Bửu Kế, kiểm tra là tra xét, xem xét, là soát xét lại 

công việc; kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá và nhận xét; kiểm tra là 

cung cấp những dữ kiện, thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Theo chúng tôi, kiểm 

tra là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh 

giá và nhận xét. 

 Quá trình kiểm tra thường hướng tới kiểm tra các thành phần: Kiến thức, kĩ 

năng, thái độ và NL của HS. 

2.1.1.2. Đánh giá  

 Con người tham gia bất cứ quá trình, lĩnh vực nào đều nhằm tạo ra những biến 

đổi nhất định. Muốn biết những biến đổi đó diễn ra ở mức độ nào thì cần phải đánh 

giá. Trong thực tiễn, đánh giá được thực hiện ở các lĩnh vực khác nhau và diễn ra trong 

những tình huống rất đa dạng [69], [83], [85], [102], [127].  

 Đánh giá là hoạt động của con người nhằm phán xét về một hay nhiều đặc điểm 

của sự vật, hiện tượng và con người theo những quan niệm và chuẩn mực nhất định mà 

chủ đề đánh giá cần tuân theo [87], [109], [118], [121], [127], [136].  
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 Trong lĩnh vực giáo dục, đánh giá là bộ phận hợp thành rất quan trọng, một 

khâu không thể tách rời của quá trình giáo dục và đào tạo. Nếu coi quá trình giáo dục 

và đào tạo là một hệ thống thì đánh giá đóng vai trò phản hồi của hệ thống. Đánh giá 

có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hệ thống, là cơ sở cho việc đổi mới phát triển 

giáo dục [36], [39], [59], [86], [130]. Chính vì vậy, đánh giá là một trong những vấn 

đề luôn được quan tâm. 

 Có rất nhiều quan niệm về đánh giá trong lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên căn cứ 

vào mục tiêu đánh giá, cấp độ đánh giá và đối tượng đánh giá mà mỗi quan niệm đều 

nhấn mạnh vào một khía cạnh nào đó của nội dung cần đánh giá. Có quan niệm phản 

ánh việc đánh giá ở cấp độ chung nhất và nhấn mạnh vào khía cạnh giá trị, coi đánh 

giá là sự thu thập và lí giải một cách có hệ thống những bằng chứng dẫn tới nhận xét 

về mặt giá trị, như cách định nghĩa: Đánh giá là sự thu thập và lí giải một cách có hệ 

thống những bằng chứng dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hành động 

(C.E. Beeby, 1997); đánh giá là đưa ra phán quyết về giá trị của một sự kiện, nó bao 

hàm việc thu thập thông tin sử dụng trong việc định giá một chương trình, một sản 

phẩm, một tiến trình, mục tiêu hay tiềm năng ứng dụng của một cách thức đưa ra nhằm 

mục đích nhất định (P.E. Griffin, 1996). Hoặc đánh giá là quá trình thu thập bằng 

chứng về mức độ lĩnh hội những tri thức được học của HS, nhấn mạnh việc xem xét 

HS thể hiện được chứ không đơn thuần là liệt kê những biểu hiện của một lớp học nhất 

định nào (Linda Suskie, Assessing Student Learning: A common sense guide, trang 3). 

 Một số quan điểm khác lại nhấn mạnh đến khía cạnh cần phải đi đến quyết 

định nào đó, có thể quyết định về HS, về GV, về chương trình... Đánh giá là việc 

miêu tả tình hình của HS và GV để quyết định công việc cần phải tiếp tục và giúp HS 

tiến bộ (Marger, 1993). Một số quan niệm về đánh giá nhấn mạnh đến sự phù hợp 

giữa mục tiêu và việc thực hiện, quan niệm này được quan tâm nhiều. Như cách định 

nghĩa: Đánh giá là một quá trình tiếp diễn liên tục của vệc xây dựng KQHT kỳ vọng 

của HS mang tính rõ ràng, đo lường được, việc đảm bảo những cơ hội thuận lợi để 

HS đạt được những kết quả đó; việc tập hợp, phân tích, nhận định một cách hệ thống 

những thông tin đó để xem xét mức độ HS đạt được so với mục tiêu kỳ vọng đã đặt 

ra và việc sử dụng kết quả xử lý thông tin đó để hiểu và cải thiện học tập của HS 

[128]. Nhìn chung, các quan niệm về đánh giá đều xem xét phù hợp với mục tiêu, đối 

tượng cụ thể cần đánh giá. 

 Trong giáo dục, một quá trình đánh giá được thực hiện là nhằm chủ yếu đo xem 

những mục tiêu giáo dục đã đạt được đến đâu, đó là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, 

có hệ thống những thông tin thu được về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất 

lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục làm cơ sở cho những chủ 
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trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo [79], [85], [95], [96], [107]. Đánh giá 

thể hiện ở sự xem xét mức độ thích đáng giữa toàn bộ các thông tin với toàn bộ các 

tiêu chuẩn tương ứng với mục tiêu xác định, nhằm đưa ra được quyết định phù hợp 

[39], [75], [76]. 

 Có thể đưa ra khái niệm chung về đánh giá trong giáo dục là quá trình tiến hành 

có hệ thống để xác định mức độ mà đối tượng đạt được các mục tiêu giáo dục nhất 

định [46]. Nó bao gồm sự mô tả về định tính hay định lượng những kết quả đạt được 

và so sánh với mục tiêu giáo dục đã xác định. Sự đánh giá cho phép xác định mục tiêu 

giáo dục đặt ra là phù hợp hay không phù hợp, nó xác định mức độ đạt được mục tiêu 

giáo dục cũng như tiến trình thực hiện mục tiêu như thế nào [25], [32].  

 Đánh giá trong giáo dục được tiến hành ở nhiều cấp độ khác nhau như đánh giá 

hệ thống giáo dục, đánh giá một nhà trường, một cơ sở giáo dục và đào tạo, đánh giá 

hoạt động DH và giáo dục của GV, đánh giá KQHT và rèn luyện của HS, đánh giá các 

thành tố của quá trình giáo dục, DH... Trong giáo dục, trước hết là đánh giá HS, đánh 

giá GV, tất cả những người tham gia vào tiến trình giáo dục đều có thể coi là đối tượng 

để đánh giá [12], [16], [39], [86], [104]. Sự đánh giá ở mỗi đối tượng phải được xem 

xét theo những tiêu chuẩn và tiêu chí riêng cho phù hợp. 

 Qua đây nhận thấy, các định nghĩa trên thống nhất với nhau ở những điểm sau, 

muốn đánh giá một con người hay sự vật nào, cần phải xác định: Mục tiêu đánh giá là 

gì; sẽ sử dụng công cụ nào để đánh giá; sẽ thu thập những bằng chứng gì; sẽ phân tích 

các chứng cứ ấy bằng phương pháp nào; sử dụng kết quả phân tích ấy như thế nào... 

 Từ đó, chúng tôi xác định khái niệm đánh giá như sau: Đánh giá là hành động 

đưa ra những nhận định, những phán xét về giá trị của sự vật/ con người trên cơ sở 

những thông tin, những bằng chứng thu thập và xử lý được, đối chiếu với mục tiêu 

đã đề ra. 

2.1.1.3. Kết quả học tập  

Kết quả học tập là một trong những thành tố quan trọng của quá trình DH. 

Nó là biểu hiện cụ thể về hoạt động học tập của mỗi cá nhân và cũng là cơ sở để 

đánh giá chất lượng DH. 

Theo lí luận DH hiện đại, học tập về bản chất là sự tiếp thu, xử lý thông tin chủ 

yếu bằng các thao tác trí tuệ dựa vào vốn sinh học và vốn đạt được của cá nhân, từ đó 

chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm, những khái niệm khoa học. Sau đó tái tạo các khái 

niệm đó cho bản thân, sử dụng chúng như những công cụ để chiếm lĩnh khái niệm 

khác hoặc mở rộng khái niệm đó ở mức độ cao hơn, trên cơ sở nắm vững hệ thống lý 

thuyết, con người vận dụng vào thực tiễn, tìm tòi sáng tạo tri thức. 

Học tập trong quá trình DH là hoạt động nhận thức của HS được thực hiện dưới 
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sự tổ chức điều khiển của nhà sư phạm. Học làm cho vốn hiểu biết của chủ thể ngày 

càng phong phú và hoàn thiện, giá trị của học là làm cho kinh nghiệm của HS được 

thay đổi, bền vững, những thay đổi này giúp cho HS phát triển bản chất vốn có của 

mình để thích ứng, hòa nhập với cộng đồng, dân tộc, nhân loại, để từ đó khẳng định 

mình. Học là hành động của chính HS, do HS thực hiện, không ai có thể thay thế được. 

Mục đích của học tập là tiếp thu nền văn hóa nhân loại và chuyển hóa chúng thành NL 

thể chất, NL tinh thần của mỗi cá nhân, làm thay đổi hành vi của mỗi cá nhân thể hiện 

ở trí tuệ, thể chất, tình cảm [5], [44], [61], [65]. 

 Như vậy, học tập đưa đến những thành tựu mới, những kết quả mới cho HS, tạo 

ra sự thay đổi của chính họ để có tri thức, kĩ năng và thái độ mới, đó là sản phẩm của 

quá trình học [30], [130]. KQHT của HS hay thành tích học tập của HS trong tiếng 

Anh thường sử dụng các từ như "Achievement; Result; Learning Outcome". Theo từ 

điển tiếng Anh Việt thì: 

- "Achievement" có nghĩa là thành tích, thành tựu; sự đạt được, sự hoàn thành; 

- "Result" có nghĩa là kết quả; 

- "Learning Outcome" là KQHT. 

Các từ này thường được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, trong các tài liệu về 

giáo dục thường hay gặp cụm từ "Learning Outcome". Trong phạm vi luận án này, 

KQHT được dùng tương đương như từ "Learning Outcome". 

Trong cuốn "Cơ sở lí luận của việc đánh giá chất lượng học tập của HS phổ 

thông", tác giả Hoàng Đức Nhuận và Lê Đức Phúc đã đưa ra cách hiểu về KQHT như 

sau: KQHT là một khái niệm thường được hiểu theo hai quan niệm khác nhau trong thực tế 

cũng như trong khoa học: 

Thứ nhất, đó là mức độ thành tích mà một chủ thể học tập đã đạt, được xem xét 

trong mối quan hệ với công sức, thời gian đã bỏ ra, với mục tiêu xác định. Theo quan 

niệm này, KQHT là mức thực hiện tiêu chí (criterion); 

Thứ hai, đó còn là mức độ thành tích đã đạt của một HS so với các bạn học khác. 

Theo quan niệm này, KQHT là mức thực hiện chuẩn (norm) [42]. 

Theo Nguyễn Đức Chính thì: "KQHT là mức độ đạt được kiến thức, kĩ năng 

hay nhận thức của HS trong một lĩnh vực nào đó (môn học)" [10]. 

 Trần Kiều cho rằng "dù hiểu theo nghĩa nào thì KQHT cũng đều thể hiện ở mức 

độ đạt được các mục tiêu của DH, trong đó bao gồm 3 mục tiêu lớn là: nhận thức, hành 

động, xúc cảm. Với từng môn học thì các mục tiêu trên được cụ thể hóa thành các mục 

tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ" [28]. 

 Trong cuốn "Measurement and Evaluation in Teaching", Norman E. Gronlund, 
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đã bàn đến "learning outcomes" như sau: "Mục đích của giáo dục là sự tiến bộ của HS. 

Đây chính là kết quả cuối cùng của quá trình học tập nhằm thay đổi hành vi của HS". 

 Khi nhìn nhận mục tiêu giáo dục theo hướng KQHT, cần phải lưu tâm rằng 

chúng ta đang đề cập đến những sản phẩm của quá trình học tập chứ không phải bản 

thân quá trình đó. Mối liên hệ giữa mục tiêu giáo dục (sản phẩm) và kinh nghiệm học 

tập (quá trình) được thiết kế nhằm hướng tới những thay đổi hành vi theo như mong 

muốn được thể hiện theo ví dụ ở dưới đây [89].  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ đồ 2.1. Mối liên hệ giữa mục tiêu giáo dục và kết quả học tập 

Trong quá trình DH, KQHT của HS thể hiện chất lượng của quá trình DH, nó 

thực sự chỉ xuất hiện khi có những biến đổi tích cực trong nhận thức, hành vi của 

HS. KQHT phản ánh những gì mà HS đạt được sau mỗi giai đoạn học tập. KQHT 

được hiểu theo hai nghĩa. Một là, mức độ mà HS đạt được so với các mục tiêu đã xác 

định. Hai là, mức độ mà HS đạt được so với những người cùng học khác như thế nào. 

KQHT thể hiện ở kết quả các bài kiểm tra và đánh giá thường xuyên, kiểm tra và 

đánh giá định kì và kết quả các kì thi, thể hiện bằng điểm số theo thang điểm đã được 

qui định, bằng nhận xét của chủ thể đánh giá [6], [25], [26], [31], [111]. 

 Kết quả học tập mà HS đạt được là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá chất 

lượng giáo dục. Đánh giá KQHT là quá trình thu thập, xử lý thông tin về trình độ, khả 

năng của HS thực hiện các mục tiêu học tập đã xác định, nhằm tạo cơ sở cho những 

quyết định sư phạm của GV, cho nhà trường và cho bản thân HS để giúp họ học tập 

tiến bộ [26], [42], [43], [87]. 

 Từ những phân tích ở trên, chúng tôi thống nhất: Kết quả học tập là khái niệm 

chỉ những thành tựu học tập trực tiếp của HS, có được do hoạt động học tập của họ 

mang lại, thể hiện ở những mục tiêu học tập cụ thể HS đạt được trong các lĩnh vực 

nhận thức, hành động và cảm xúc sau một quá trình học tập. 

  

HS 

Kinh nghiệm học tập 

(Quá trình) 

Kinh nghiệm học tập 

(Quá trình) 

Bài học về cấu trúc tế bào 

cây trong phòng thí nghiệm 

Kiến thức về các phần của tế 

bào, kĩ năng sử dụng kính hiển 

vi, khả năng viết báo cáo chính 

xác dựa trên những quan sát 

khoa học 
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2.1.1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

 Đề cập đến đánh giá KQHT, trong tiếng Anh có hai thuật ngữ là "evaluation" 

và "assessment". Hai thuật ngữ này có điểm khác nhau: 

Theo tác giả Trần Thị Bích Liễu [35] thì ở Mỹ người ta dùng "assessment" với 

nghĩa là đánh giá nhỏ hay đánh giá bộ phận, ở phạm vi hẹp nằm trong đánh giá tổng 

thể "evaluation". Tác giả H. Stephen Straight [135] chỉ ra những điểm khác nhau giữa 

hai thuật ngữ này như sau: "assessment" được sử dụng trong đánh giá quá trình, còn 

"evaluation" được sử dụng cuối quá trình học tập với mục đích đưa ra quyết định về sự 

thành công hay thất bại của HS. 

Để giúp HS hình thành và phát triển NL thì không thể chỉ hướng đến đánh giá 

tổng kết, vì vậy trong luận án này chúng tôi sử dụng khái niệm "đánh giá KQHT" diễn 

ra trong quá trình học tập, tương đương với khái niệm "assessment" trong tiếng Anh. 

Phạm Quang Sáng trong bài viết "Đánh giá KQHT của HS và đánh giá chương 

trình đào tạo" có đưa ra hai cách hiểu về đánh giá KQHT của HS như sau: (1) Theo 

nghĩa rộng: "Đánh giá KQHT của HS là một quá trình để có được thông tin nhằm đưa 

ra những quyết định về HS, chương trình môn học và chính sách giáo dục"; (2) Theo 

nghĩa hẹp: "Đánh giá thành tích học tập của HS có nghĩa là chúng ta thu thập thông tin 

nhằm đưa ra quyết định về mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của HS nhằm xem 

xét liệu KQHT đã đạt được so với mục tiêu hay chưa?" [64] 

 Trong cuốn "Cơ sở lí luận của việc đánh giá chất lượng học tập của HS phổ 

thông", tác giả Hoàng Đức Nhuận và Lê Đức Phúc viết: "Đánh giá KQHT là quá trình thu 

thập và xử lý thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của HS, về tác 

động và nguyên nhân của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của 

GV và nhà trường, cho bản thân HS để họ học tập ngày một tiến bộ hơn" [42]. 

 Theo Đỗ Công Tuất, việc đánh giá KQHT của HS nhằm các mục đích sau: 

Thứ nhất, làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu DH, 

tình trạng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, thái độ của HS so với yêu cầu của chương trình; 

phát hiện những sai sót và nguyên nhân dẫn tới những sai sót đó, giúp HS điều chỉnh 

hoạt động học tập của mình. 

Thứ hai, công khai hóa các nhận định về NL, KQHT của mỗi em HS và cả tập 

thể lớp, tạo cơ hội cho các em có kĩ năng tự đánh giá, giúp các em nhận ra sự tiến bộ 

của mình, khuyến khích động viên và thúc đẩy việc học tập ngày một tốt hơn. 

Thứ ba, GV có cơ sở thực tế đã nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, 

tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng 

và hiệu quả DH [60]. 
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 Đánh giá KQHT là đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra cho HS sau 

mỗi giai đoạn học tập [46]. Các mục tiêu này thể hiện ở các môn học cụ thể. Thông 

qua đánh giá KQHT của HS sẽ thể hiện kết quả của quá trình giáo dục và đào tạo. 

Đánh giá KQHT đòi hỏi xác định mức độ HS đạt được các mục tiêu của chương trình 

đề ra. Việc đánh giá KQHT khẳng định và công nhận những thành quả đã đạt được và 

định hướng những mục tiêu cần phấn đấu trong tương lai. 

Có thể hiểu đánh giá KQHT là sự đối chiếu, so sánh kiến thức, kĩ năng, thái độ đạt 

được ở HS với các kết quả mong đợi đã được xác định ở mục tiêu học tập, từ đó có 

những kết luận tin cậy về KQHT của HS. Đánh giá KQHT một mặt giúp cho GV có 

những quyết định phù hợp trong quá trình DH, mặt khác thúc đẩy động cơ học tập và 

nâng cao trách nhiệm của HS trong học tập [40], [83], [92], [100]. 

 Để đạt được điều này, đánh giá phải thực hiện được các chức năng của mình, 

phải dựa vào các bằng chứng được thu thập từ nhiều hoạt động khác nhau. Các 

phương pháp được sử dụng trong đánh giá KQHT cần đa dạng và phải được lựa chọn 

sử dụng phù hợp với mục tiêu học tập, tuân thủ những nguyên tắc nhất định và phải là 

bộ phận gắn chặt với quá trình DH và giáo dục [26], [45], [105], [117], [134]. 

 Từ những phân tích trên, chúng tôi thống nhất rằng, đánh giá KQHT theo nghĩa 

thông thường là xác định mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS so với 

mục tiêu tương ứng mà chương trình môn học quy định. Đó là cách hiểu phổ biến hiện 

nay. Tuy nhiên, về mặt khái niệm, chúng tôi cho rằng: "Đánh giá KQHT của HS là xác 

định giá trị của những thành tựu học tập mà HS đạt được thông qua quá trình học tập 

của họ để đưa ra những nhận định, những phán xét về mức độ đạt được mục tiêu 

giảng dạy đã đề ra; từ đó có cơ sở xếp hạng, phê chuẩn hay phân loại thành tựu học 

tập của HS, đưa ra các giải pháp để điều chỉnh phương pháp giảng dạy của thầy giáo 

và phương pháp học tập của HS và đưa ra các khuyến nghị để góp phần thay đổi các 

chính sách giáo dục." 

2.1.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực 

2.1.2.1. Khái niệm năng lực 

Theo triết học mác-xit, hoạt động là hình thức tồn tại cơ bản của con người. Để 

thực hiện có hiệu quả một loại hình hoạt động nào đó, mỗi cá nhân cần phải có một số 

phẩm chất tâm lý cần thiết. Tổ hợp những phẩm chất này được gọi là NL. 

Thông thường, một định nghĩa khoa học (theo logic học) có 2 phần, mỗi phần 

đáp ứng một yêu cầu riêng như sau: 

(1) Quy sự vật hoặc khái niệm được định nghĩa vào một phạm trù nhất định để 

phân biệt nó với những sự vật, khái niệm thuộc phạm trù khác. (Ví dụ: Người là động 

vật cao cấp...; hình vuông là hình chữ nhật...). 
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(2) Nêu những đặc trưng (về hình thức, cấu tạo, chức năng, nguồn gốc...) của 

sự vật hoặc khái niệm để phân biệt nó với những sự vật, khái niệm khác cùng phạm 

trù. (Ví dụ: Người là động vật cao cấp có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao 

động; hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau) [21], [53]. 

 Dựa trên tiêu chí này, chúng tôi phân tích một số định nghĩa về NL của các tác 

giả nước ngoài và các tác giả trong nước. 

Phần lớn định nghĩa về NL của các tài liệu nước ngoài quy NL vào phạm trù 

khả năng (ability, capacity, possibility). 

Ví dụ: 

- Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới (OECD) quan niệm NL là 

“khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ 

thể.” [116] 

 - Chương trình giáo dục Trung học bang Québec, Canada năm 2004 xem NL 

“là một khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực.” [56] 

 - Denyse Tremblay cho rằng NL là “khả năng hành động, thành công và tiến bộ 

dựa vào việc huy động và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực để đối mặt với các 

tình huống trong cuộc sống.” [122] 

 - Còn theo F. E. Weinert, NL là “tổng hợp các khả năng và kĩ năng sẵn có hoặc 

học được cũng như sự sẵn sàng của HS nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và 

hành động một cách có trách nhiệm, có sự phê phán để đi đến giải pháp.” [124] 

 Việc giải thích NL bằng khái niệm khả năng (ability, capacity, possibility) không 

thật chính xác. Theo Từ điển tiếng Việt, khả năng là “1. Cái có thể xuất hiện, có thể xảy ra 

trong điều kiện nhất định. Dự kiến các khả năng. Bão có khả năng đổ bộ vào đất liền. 2. 

Cái vốn có về vật chất hoặc tinh thần để có thể làm được việc gì. Người có khả năng. Việc 

làm hợp khả năng. Sử dụng tốt mọi khả năng đất đai” [48]. Dù theo nghĩa 1 hay nghĩa 2 

thì cũng không nên quy NL vào phạm trù khả năng vì người có NL trong một lĩnh vực 

nào đó chắc chắn sẽ thực hiện thành công loại hoạt động tương ứng; trong khi khả năng là 

cái tồn tại ở dạng tiềm năng, có thể biến thành hiện thực nhưng cũng có thể không biến 

thành hiện thực. Tuy nhiên, cần chú ý là thuật ngữ khả năng của các tác giả nước ngoài 

luôn đi kèm các cụm từ “đáp ứng một cách hiệu quả”, “hành động hiệu quả”, “hành động, 

thành công và tiến bộ”, “đi đến giải pháp”. 

 Nhiều tài liệu nghiên cứu ở Việt Nam quy NL vào những phạm trù khác, như: 

 Tài liệu hội thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp NL vào phạm trù hoạt động 

khi giải thích: “NL là sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá 

nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... để thực hiện một loại công việc trong một bối 

cảnh nhất định.” [8] 

 Thực ra, NL của con người thể hiện, bộc lộ qua việc thực hiện thành công hoạt 
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động, nhưng bản thân nó không phải là hoạt động. Nó là kết quả “huy động tổng hợp 

các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác” nhưng không phải chính “sự 

huy động” ấy. Điều này có thể thấy rõ qua các định nghĩa về NL của chương trình giáo 

dục Trung học bang Québec và của Denyse Tremblay. 

Một số tài liệu khác gọi NL là đặc điểm, phẩm chất hoặc thuộc tính cá nhân. Ví dụ: 

- Cách hiểu của Từ điển Bách khoa Việt Nam: “NL là đặc điểm của cá nhân thể 

hiện mức độ thông thạo - tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc chắn - 

một hay một số dạng hoạt động nào đó.” [20] 

 - Cách hiểu của Từ điển tiếng Việt: “NL là phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho 

con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao.” [48] 

 - Cách hiểu của Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn: “NL là tổng hợp 

những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một 

hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt 

động ấy.” [52] 

 - Cách hiểu của Đặng Thành Hưng: “NL là thuộc tính cá nhân cho phép cá nhân 

thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều 

kiện cụ thể.” [23] 

 Giải thích NL là đặc điểm, phẩm chất hoặc thuộc tính của con người tỏ ra đúng 

hơn coi nó là một hoạt động. Nhưng đặc điểm là một từ quá chung chung. Giữa hai 

thuật ngữ còn lại là thuộc tính và phẩm chất thì thuật ngữ thuộc tính không nói lên 

được bản chất xã hội của NL, vì thuộc tính trong tiếng Việt được hiểu là “đặc tính vốn 

có của một sự vật, nhờ đó sự vật tồn tại, và qua đó, con người nhận thức được sự vật, 

phân biệt được sự vật này với sự vật khác”, ví dụ: Màu sắc là thuộc tính của mọi vật 

thể [48]. Trong khi đó, NL là cái “có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu (đặc điểm 

sinh lí của con người, trước hết là của hệ thần kinh trung ương), song không phải là 

bẩm sinh, mà là kết quả phát triển của xã hội và của con người (đời sống xã hội, sự 

giáo dục và rèn luyện, hoạt động của cá nhân).” [20] 

 Như vậy, để thể hiện được bản chất xã hội của NL, nên xếp nó vào phạm trù 

phẩm chất theo cách lí giải của Từ điển tiếng Việt: “NL là phẩm chất tâm lí và sinh 

lí...”. Tuy vậy, trong Nghị quyết 29 của Trung ương, khi xác định quan điểm “chuyển 

mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL và 

phẩm chất HS”, từ phẩm chất được sử dụng đồng thời với NL và có nghĩa hẹp hơn 

nghĩa thông thường - chỉ bao hàm phẩm chất chính trị, đạo đức của HS. 

 Vì vậy, để việc giải thích khái niệm phù hợp với Nghị quyết (xem phẩm chất là 
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“hồng” trong quan niệm về con người phát triển toàn diện vừa “hồng” vừa “chuyên”), 

có thể giải thích NL là một loại thuộc tính với sự mở rộng nghĩa của từ này - bao hàm 

không chỉ các đặc tính bẩm sinh mà cả những đặc tính hình thành và phát triển nhờ 

quá trình học tập, rèn luyện của con người. 

  

Vậy theo chúng tôi, NL là một phẩm chất tâm sinh lý, là một hệ thống tổ hợp 

các kiến thức, kĩ năng, thái độ, động cơ... của cá nhân, được thể hiện ra bên ngoài khi 

cá nhân vận dụng linh hoạt hệ thống này để giải quyết thành công các vấn đề trong 

tình huống cụ thể. 

2.1.2.2. Đặc trưng của năng lực  

Để phân biệt NL với những khái niệm khác cùng phạm trù, các tài liệu trong 

nước và nước ngoài đều thống nhất quan niệm NL cá nhân được bộc lộ ở hoạt động 

(hành động, công việc) nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong bối cảnh (điều kiện) 

cụ thể. Đây là đặc trưng phân biệt NL với tiềm năng (potential) - khả năng ẩn giấu bên 

trong, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực. 

 Một số tài liệu của Việt Nam còn cho rằng NL gắn với các “dạng hoạt động” (Từ 

điển Bách khoa Việt Nam, Đặng Thành Hưng), “loại hoạt động” (Từ điển tiếng Việt của 

Viện Ngôn ngữ học), “loại công việc” (Tài liệu hội thảo chương trình giáo dục phổ thông 

tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

 Việc quy chiếu NL với loại hoạt động giúp chúng ta phân biệt NL với kĩ năng 

(skill) – một thành tố của NL. Mỗi NL gắn với một loại hoạt động, chẳng hạn: NL giao 

tiếp, NL tư duy, NL hợp tác… Các NL này được thể hiện ở những kĩ năng gắn với 

những hoạt động cụ thể, như: kĩ năng nói, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng làm việc 

nhóm... So sánh: 

 

 

  

 

 

Sơ đồ 2.2. Mối liên hệ giữa năng lực và kĩ năng 
 

 Nhìn rộng ra, sự phân biệt NL và kĩ năng bằng tiêu chí này cũng giúp chúng ta 

làm rõ được sự khác nhau về cấp độ giữa phương pháp DH với biện pháp DH - vấn đề 

được giải quyết rất khác nhau giữa các nhà sư phạm. Phải chăng có thể hiểu: phương 

pháp DH là những giải pháp tác động vào sự hình thành, phát triển một hoặc một số 

NL ở HS; còn biện pháp DH là những giải pháp tác động vào sự hình thành, phát triển 

một hoặc một số kĩ năng nhất định. 

 Đặc trưng thứ hai của NL được hầu hết các tài liệu nghiên cứu trong nước và 

Năng lực giao tiếp Kĩ năng nói... 

Năng lực tư duy Kĩ năng đặt câu hỏi... 

Năng lực hợp tác  Kĩ năng làm việc nhóm... 
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nước ngoài thống nhất là tính “hiệu quả”, “thành công” hoặc “chất lượng cao” của 

hoạt động. Đặc trưng này giúp ta phân biệt NL với một khái niệm ở vị trí giữa nó với 

tiềm năng là khả năng. Khả năng là cái tồn tại ở dạng tiềm năng, có thể biến thành hiện 

thực khi cần thiết và khi có các điều kiện thích hợp, nhưng cũng có thể không biến 

thành hiện thực [19]. 

  Một số tài liệu như bài viết của Denyse Tremblay, của Howard Gardne, 

chương trình giáo dục trung học bang Québec và Tài liệu chương trình giáo dục Trung 

học tổng thể trong chương trình giáo dục Trung học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

còn nêu thêm một đặc trưng nữa của NL là “sự phối hợp (tổng hợp, huy động) nhiều 

nguồn lực”. 

 Chương trình giáo dục Trung học bang Québec viết: “Những nguồn lực này 

được sử dụng một cách phù hợp, bao gồm tất cả những gì học được từ nhà trường 

cũng như những kinh nghiệm của HS; những kĩ năng, thái độ và sự hứng thú; ngoài 

ra còn có những nguồn lực bên ngoài, chẳng hạn như bạn cùng lớp, thầy giáo, cô 

giáo, các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin khác” [56]. Theo Howard Gardner, để 

giải quyết một vấn đề có thực trong cuộc sống, con người phải kết hợp các trí năng 

liên quan với nhau. 8 lĩnh vực trí năng là ngôn ngữ, logic - toán học, âm nhạc, không 

gian, vận động cơ thể, giao tiếp, tự nhận thức, hướng tới thiên nhiên; sự kết hợp đó 

tạo thành NL cá nhân [52]. 

 Thực ra, những điều nói về sự phối hợp nhiều nguồn lực liên quan đến cấu trúc 

của NL (thường được cho là bao gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ...) và một số NL cụ 

thể (như NL hợp tác, NL giao tiếp...). Có thể xem đó là một đặc điểm của NL nhưng 

khó có thể xem là một đặc trưng phân biệt NL với những khái niệm khác như tiềm 

năng, khả năng hay năng khiếu - những thuộc tính vốn cũng có tính tổng hợp. 

 Tóm lại, hai đặc trưng cơ bản của NL là: 1) Được bộc lộ, thể hiện qua hoạt 

động; 2) Đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đạt kết quả mong muốn [52]. 

2.1.2.3. Cấu trúc của năng lực 

Cấu trúc của NL được tiếp cận theo hai cách: 

- Tiếp cận cấu trúc của NL theo nguồn lực hợp thành: 

 Mặc dù cách trình bày về khái niệm NL có khác nhau nhưng phần lớn các tài 

liệu trong nước và nước ngoài đều hiểu NL là sự tích hợp của nhiều thành tố như tri 

thức, kĩ năng, niềm tin, sự sẵn sàng hoạt động... Có thể hiểu đó là hướng tiếp cận cấu 

trúc của NL theo nguồn lực hợp thành. 

 F. E. Weinert cho rằng NL gồm ba yếu tố cấu thành là khả năng, kĩ năng và thái 

độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá nhân [52]. Có thể thấy mô hình cấu trúc của F. 

E. Weinert thiếu thành tố “tri thức”; và xem “khả năng” như một thành tố của NL bên 

cạnh “kĩ năng” là không thuyết phục. 
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 Chương trình giáo dục Trung học của bang Québec tuy không khẳng định kiến 

thức, kĩ năng, thái độ là những yếu tố trực tiếp cấu thành NL, nhưng xem đó là những 

thành tố của nguồn lực được sử dụng để tạo ra NL: “NL có thể định nghĩa là một khả 

năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. Những nguồn lực 

này được sử dụng một cách phù hợp, bao gồm tất cả những gì học được từ nhà trường 

cũng như những kinh nghiệm của HS; những kĩ năng, thái độ và sự hứng thú; ngoài ra 

còn có những nguồn lực bên ngoài, chẳng hạn như bạn cùng lớp, thầy giáo, cô giáo, 

các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin khác [56]. Thực ra, việc huy động những 

nguồn lực bên ngoài (bạn cùng lớp, thầy giáo, cô giáo, các chuyên gia hoặc các nguồn 

thông tin khác) không thể xem là một thành tố của NL. Đúng hơn, nên coi đó là sự thể 

hiện của NL hợp tác, NL huy động những nguồn thông tin mới để giải quyết những 

vấn đề đặt ra trong cuộc sống của HS. 

 Cả hai quan điểm trên đều được thể hiện trong các tài liệu ở Việt Nam, với 

những sự điều chỉnh nhất định. 

 Gần với ý kiến của F. E. Weinert, Đặng Thành Hưng cho rằng NL gồm ba thành 

tố cơ bản là tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm (thái độ), trong đó “yếu tố cốt lõi trong 

bất cứ NL cụ thể nào đều là kĩ năng (hoặc những kĩ năng). Những thứ khác trong NL 

như tri thức, thái độ, tình cảm, tâm vận động, sức khỏe... cũng rất quan trọng, song thiếu 

kĩ năng thì chúng trở nên kém giá trị mặc dù không phải hoàn toàn vô dụng” [23]. Đề tài 

nghiên cứu cấp Bộ, năm 2011 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do Lương Việt 

Thái làm chủ nhiệm cũng khẳng định: “NL được cấu thành từ những bộ phận cơ bản: 1) 

Tri thức về lĩnh vực hoạt động hay quan hệ nào đó; 2) Kĩ năng tiến hành hoạt động hay 

xúc tiến, ứng xử với (trong) quan hệ nào đó; 3) Những điều kiện tâm lí để tổ chức và 

thực hiện tri thức, kĩ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và theo một định hướng rõ 

ràng, chẳng hạn ý chí - động cơ, tình cảm - thái độ đối với nhiệm vụ, hoặc nói chung là 

tính tích cực trí tuệ, tính tích cực giao tiếp, tính tích cực học tập…” [52] 

 Quan điểm của chương trình giáo dục Trung học bang Québec về các nguồn lực 

tạo thành NL được thể hiện trong định nghĩa về NL của Tài liệu chương trình giáo dục 

Trung học tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, tài liệu này 

cũng xem kiến thức, kĩ năng và thái độ là thành tố của NL, chứ không phải của các 

nguồn lực được sử dụng để tạo ra NL như cách hiểu của chương trình giáo dục Trung 

học bang Québec. 

 Đáng chú ý nhất trong các tài liệu trên là ý kiến của Đặng Thành Hưng và nhóm 

nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Các tác giả cho rằng NL là một chất 

khác với tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm gộp lại. Tuy cả hai tài liệu không nói rõ 

“cái chất khác” ấy là gì, nhưng có thể rút ra kết luận khi nghiên cứu ý kiến của các tác 

giả về “các dạng NL”. Theo nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 

“mỗi một thứ trong 3 cấu tạo tâm lí nói trên khi tách riêng nhau ra đều là những dạng 

chuyên biệt của NL: có loại NL ở dạng tri thức (NL nhận thức), có loại NL ở dạng kĩ 
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năng (NL làm), và có loại NL ở dạng xúc cảm, biểu cảm (NL xúc cảm). Khi kết hợp cả 

3 thứ lại, vẫn là NL, nhưng mang tính chất hoàn thiện hơn và khái quát hơn” [52]. 

 Đặng Thành Hưng thể hiện các dạng NL nói trên thành sơ đồ cấu trúc NL như sau: 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ cấu trúc năng lực 

 Việc tách NL phát triển (sáng tạo) thành một loại (dạng) riêng không thật hợp lí 

vì mỗi loại (dạng) NL hiểu, làm và cảm đều có thể tồn tại ở những mức độ khác nhau 

và không ngừng phát triển để đạt đến mức cao nhất là sáng tạo. 

 Tuy nhiên, ý kiến của Đặng Thành Hưng và nhóm nghiên cứu của Viện Khoa 

học Giáo dục Việt Nam đã gợi cho chúng tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa các nguồn lực 

hợp thành NL là tri thức, kĩ năng và thái độ với sự thể hiện của chúng trong hoạt động 

là NL hiểu, NL làm và NL ứng xử. Đó là mối quan hệ giữa nguồn lực (đầu vào) với 

kết quả (đầu ra), nói cách khác là giữa cấu trúc bề mặt với cấu trúc bề sâu của NL. 

Nhận thức này có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào mục 

tiêu cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành thái độ và tổ chức đánh giá 

những mặt đó thì mới chỉ dừng lại ở đầu vào. Một chương trình phát triển NL phải 

nhằm hình thành, phát triển và kiểm soát được, đo lường được các chỉ số ở đầu ra. Có 

thể hình dung cấu trúc của NL theo các nguồn lực hợp thành bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ cấu trúc năng lực 

Năng lực phát triển (sáng tạo) 

Năng lực làm Năng lực hiểu Năng lực cảm 

Kĩ năng - Kĩ xảo Tri thức - Trí tuệ Tình cảm - Giá trị 

CẤU TRÚC BỀ MẶT 

(ĐẦU VÀO) 

Kĩ năng 

NL làm 

CẤU TRÚC BỀ SÂU 

(ĐẦU RA) 

Kiến thức 

NL hiểu 

Thái độ 

NL ứng xử 
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Năng lực 

giải quyết vấn đề 

 

 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Thiết lập không gian 

vấn đề 

 

Lập kế hoạch, và thực 

hiện giải pháp 

Đánh giá, phản ánh 

giải pháp 

 

Nhận biết tình huống 

có vấn đề 

Xác định, giải thích 

các thông tin 

Chia xẻ sự am hiểu 

vấn đề  

Thu thập, sắp xếp, 

đánh giá thông tin 

Kết nối thông tin với 

kiến thức đã có 

Xác định cách thức,  

chiến lược giải quyết 

vấn đề 

 

Thống nhất cách thức  

thiết lập không gian 

vấn đề 

Thiết lập tiến trình thực 

hiện 

Phân bổ, xác định cách 

sử dụng nguồn lực 

Thực hiện và trình 

bày giải pháp cho vấn 

đề 

Tổ chức và duy trì hoạt 

động nhóm 

Đánh giá giải pháp đã 

thực hiện 

Phản ánh về các giá trị 

giải pháp 

Xác nhận kiến thức, 

kinh nghiệm thu được 

Khái quát hóa cho 

những vấn đề tương tự 

Theo sơ đồ cấu trúc này, để hình thành, phát triển NL cho HS, việc DH trong 

nhà trường không chỉ dừng ở nhiệm vụ trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng, bồi 

dưỡng thái độ sống đúng đắn mà còn phải làm cho những kiến thức sách vở trở thành 

hiểu biết thực sự của mỗi HS; làm cho những kĩ năng được rèn luyện trên lớp được 

thực hành, ứng dụng trong đời sống ngay trên ghế nhà trường; làm cho thái độ sống 

được giáo dục qua mỗi bài học có điều kiện, môi trường để bộc lộ, hình thành, phát 

triển qua các hành vi ứng xử, trở thành phẩm chất bền vững của mỗi HS. Vì vậy đánh 

giá sẽ phải chuyển từ kiểm tra kiến thức, thao tác kĩ thuật và nhận thức tư tưởng đơn 

thuần sang đánh giá sự hiểu biết, khả năng thực hành - ứng dụng và hành vi ứng xử 

của HS trong cuộc sống. Ví dụ, để đánh giá NL của HS qua việc học tác phẩm văn 

chương, sẽ không tập trung vào kiểm tra kiến thức về tác giả, tác phẩm hay những vấn 

đề về lịch sử và lí luận văn học như hiện nay mà đưa ra các công cụ để đánh giá mức 

độ đọc hiểu, cảm thụ thẩm mĩ và cảm xúc của HS trước các hình tượng, cảnh ngộ được 

phản ánh trong tác phẩm, kể cả những tác phẩm chưa được học trong chương trình. 

- Tiếp cận cấu trúc của NL theo NL bộ phận: 

Khác với các tài liệu nói trên, Nguyễn Lan Phương không quan niệm cấu trúc 

NL bao gồm tri thức, kĩ năng, thái độ... mà gồm ba thành phần chính sau đây: 

+ Hợp phần (components of competency): là các lĩnh vực chuyên môn tạo nên NL. 

+ Thành tố (element): là các NL hoặc kĩ năng bộ phận tạo nên mỗi hợp phần. 

+ Hành vi (behaviour): bộ phận được chia tách từ mỗi thành tố [50]. 

Dưới đây là ví dụ của tác giả về cấu trúc NL giải quyết vấn đề: 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề 
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Theo cách hiểu của chúng tôi, phân tích NL thành các hợp phần, thành tố và 

hành vi là tiếp cận cấu trúc của NL theo NL bộ phận. Qua các ví dụ của Nguyễn Lan 

Phương, có thể thấy đây là một cách phân giải cấu trúc vừa theo chiều ngang vừa theo 

chiều dọc: 

+ Trước hết, mỗi NL chung hoặc đặc thù đều được phân tích thành các NL bộ phận. 

+ Tiếp theo, mỗi NL bộ phận lại được phân tích thành các NL bộ phận ở bậc thấp 

hơn, cụ thể hơn, cho đến khi xác định được các hành vi thể hiện ra bên ngoài của chúng. 

Các NL bộ phận (và hành vi) nói trên có thể đồng cấp với nhau, bổ sung cho 

nhau, ví dụ: NL sư phạm của GV có thể được tạo thành bởi các hợp phần đồng cấp như: 

kiến thức chuyên môn; phương pháp DH; quản lí hồ sơ học tập; xây dựng môi trường sư 

phạm... Nhưng đó cũng có thể là những hành vi ở mức độ phát triển khác nhau, ví dụ: 

Chia sẻ sự am hiểu vấn đề → Xác định cách thức, chiến lược giải quyết vấn đề → Trình 

bày và thực hiện giải pháp cho vấn đề → Khái quát hoá giải pháp cho những vấn đề 

tương tự (hành vi khái quát hoá này phải đến trình độ nào đó HS mới thực hiện được). 

Cách phân giải cấu trúc NL nói trên là sự bổ sung cho cách phân giải cấu trúc theo 

nguồn lực hợp thành. Bởi vì có hình dung được đầy đủ các NL bộ phận và hành vi biểu 

hiện của chúng thì mới có thể thiết kế được chương trình giáo dục, tức là mới xác định 

được các yếu tố đầu vào (nguồn lực) về kiến thức, kĩ năng, thái độ và phân bổ chúng theo 

các trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển NL ở mỗi lớp học, cấp học. Kết hợp hai cách 

phân giải cấu trúc NL, nội dung đánh giá kết quả giáo dục sẽ dựa trên một ma trận bao 

gồm các chỉ số phát triển NL bộ phận và chỉ số về NL hiểu, NL làm và NL ứng xử. 

Trên đây là những bàn luận về khái niệm NL và cấu trúc của NL. Quan niệm về 

NL như trên giúp chúng ta hình dung một chương trình định hướng NL cho HS phải là 

một chương trình chú trọng tổ chức hoạt động cho HS. 

2.1.2.4. Giáo dục dựa trên năng lực  

Giáo dục dựa trên NL (Competency-based education - CBE) nổi lên từ những 

năm 1970 ở Mỹ. Với hình thái này, giáo dục hướng tới việc đo lường chính xác kiến 

thức, kĩ năng và thái độ của HS sau khi kết thúc mỗi chương trình học (Guskey, 2005) 

[90]. Nếu giáo dục truyền thống được coi là giáo dục theo nội dung, kiến thức 

(content-based education) tập trung vào việc tích lũy kiến thức, nhấn mạnh tới các NL 

nhận thức và việc vận dụng kiến thức tập trung vào việc thực hành kĩ năng chứ không 

hướng tới việc chứng minh khả năng đạt được, và đánh giá của giáo dục truyền thống 

cũng tập trung đo lường kiến thức thông qua các bài thi viết và nói (Chang, 2006) [77] 

thì giáo dục theo NL tập trung vào phát triển các NL cần thiết để HS có thể thành công 

trong cuộc sống cũng như trong công việc (Chyung, Stepich & Cox, 2006) [78]. Các 
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NL thường được tập trung phát triển bao gồm NL xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, 

phản biện, NL học tập suốt đời (Jackson, et al, 2007) [93]. Do đó, đánh giá cũng 

hướng tới việc đánh giá kiến thức trong việc vận dụng một cách hệ thống và các NL 

đạt được cần phải đánh giá thông qua nhiều công cụ và hình thức trong đó có cả quan 

sát và thực hành trong các tình huống mô phỏng (Kaslow, 2004) [97]. 

 Rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng giáo dục dựa trên NL là dành cho giáo dục 

dạy nghề (Gonczi, Hager, & Athanasou, 1993) [88] và công nghệ thông tin (Mulder, 

Weigel, & Collin, 2007) [108]. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giáo dục theo NL không 

chỉ dành cho dạy nghề. Trong những thập kỉ gần đây với sự phát triển mạnh của khoa 

học kĩ thuật cũng như tri thức, giáo dục chỉ hướng tới việc nắm vững kiến thức là 

không đủ, bởi kiến thức hôm qua còn mới, hôm nay đã trở thành lạc hậu. Do đó, 

nhiều hệ thống giáo dục đã hướng tới việc giáo dục để HS có đủ khả năng làm chủ 

kiến thức và sử dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong khoa học cũng như 

trong thực tế. Khi mục tiêu và hình thái giáo dục chuyển đổi thì phương pháp giảng 

dạy và đánh giá cũng thay đổi theo. Các hệ thống giáo dục tiên tiến đã áp dụng 

phương pháp giảng dạy theo NL thay vì giảng dạy theo nội dung, kiến thức. 

 Giảng dạy theo NL là hướng tiếp cận tập trung vào đầu ra của quá trình DH, 

trong đó nhấn mạnh HS cần đạt được các mức NL như thế nào sau khi kết thúc một 

chương trình giáo dục. Nói cách khác, chất lượng đầu ra đóng vai trò quan trọng nhất 

đối với giảng dạy theo NL. Điều này có nghĩa là để chương trình giảng dạy theo NL có 

hiệu quả, cần phải bắt đầu với những bức tranh rõ ràng về NL quan trọng mà HS cần 

phải đạt được, tiếp đến là xây dựng và phát triển chương trình DH, sau đó giảng dạy 

và xây dựng phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo rằng mục đích của giáo dục theo 

NL đạt được mục tiêu đề ra. Có thể thấy, yếu tố quan trọng của giáo dục NL là xây 

dựng được các tiêu chuẩn đầu ra rõ ràng thể hiện rõ mục tiêu của giáo dục, thiết lập 

được các điều kiện và cơ hội để khuyến khích HS có thể đạt được các mục tiêu ấy. Rất 

nhiều nghiên cứu gần đây đã tập trung nghiên cứu mối liên hệ giữa giáo dục NL và 

xây dựng chương trình và đánh giá theo NL [126]. Điều này cũng có nghĩa là các NL 

mà HS cần đạt được phải rõ ràng, cụ thể. Các chương trình giảng dạy sẽ được chia 

thành các module trong đó tập trung phát triển từng NL cụ thể của HS theo mục tiêu 

đề ra. Ngoài ra chương trình giảng dạy theo NL cũng cho phép HS bỏ qua những 

module về NL mà HS đã nắm vững thông qua kết quả đánh giá trong quá trình học 

hoặc kết quả đánh giá ban đầu. Cụ thể là, người ta thường chia một NL cụ thể thành 

các thành tố khác nhau, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí thực hiện, phạm vi và bối 

cảnh, kiến thức cơ sở cũng như nguồn minh chứng cho từng thành tố.  
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Sơ đồ 2.6. Cấu trúc của một năng lực cụ thể 

Theo mô hình này, các thành tố NL có thể khác nhau về cấp độ, ví dụ như từ 

cấp đơn giản tới cấp phức tạp, từ cấp độ thấp tới cấp độ cao. Để giúp HS đạt được các 

thành tố NL này, GV phải xây dựng các tiêu chí thực hiện, phạm vi và bối cảnh cũng 

như kiến thức cơ sở mà dựa vào đó HS có thể thể hiện được NL yêu cầu. 

Như vậy, bước đầu tiên trong việc thiết kế chương trình giáo dục theo NL là xác 

định các NL cơ bản HS cần phải đạt được khi kết thúc khóa học. Lưu ý là chỉ xác định 

một số NL cơ bản cần thiết nhất, phản ánh được mục tiêu của chương trình giáo dục. 

Tiếp theo là phát triển các NL thành phần của NL cơ bản, phù hợp với mục tiêu của 

chương trình hoặc bậc học cụ thể. Các NL thành phần này phải được tuyên bố rõ ràng, 

có thể đo lường được và phải mô tả chính xác HS có thể làm được gì sau khi kết thúc 

chương trình hoặc bậc học. Một số đặc tính mà các nhà nghiên cứu lưu ý khi xây dựng 

chương trình giáo dục theo NL như các phương pháp và phương tiện giảng dạy phải đa 

dạng; các tài liệu, tư liệu, dụng cụ DH phải đầy đủ đáp ứng được yêu cầu của chương 

trình giảng dạy; HS phải được thông báo trước về các NL cần đạt được và được phản 

hồi liên tục về sự tiến bộ trong học tập nhằm có những hành động phù hợp để cải tiến 

hoặc nâng cao chất lượng học tập của HS. 

Tiêu chí thực hiện 

Phạm vi và Bối cảnh 

Kiến thức cơ sở 

Nguồn minh chứng 

Tiêu chí thực hiện 

Phạm vi và Bối cảnh 

Kiến thức cơ sở 

Nguồn minh chứng 

Tiêu chí thực hiện 

Phạm vi và Bối cảnh 

Kiến thức cơ sở 

Nguồn minh chứng 

Thành tố năng lực 1 

Thành tố năng lực 2 

Thành tố năng lực 3 

Năng lực 
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Rõ ràng là, chuyển từ giáo dục kiến thức sang giáo dục theo NL là hình thức 

chuyển đổi từ việc nhấn mạnh việc GV tin là HS cần phải biết gì sang việc HS phải nắm 

rõ mình cần biết gì và có thể làm gì trong các tình huống và bối cảnh khác nhau. Do đó, 

giảng dạy theo NL là lấy HS làm trung tâm và GV giữ vai trò như người hướng dẫn. 

Phương pháp này giúp HS chủ động hơn trong việc đạt được NL cần phải có theo yêu 

cầu đặt ra phù hợp với từng điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân. Giảng dạy theo NL là 

một hình thái giáo dục có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực và bối cảnh. Chính vì thế, giáo 

dục theo NL tập trung vào đầu ra gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động và xã hội, 

hoặc cấp học trên. 

2.1.2.5. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực 

 Một yêu cầu tất yếu khi chúng ta chuyển mục đích DH sang phát triển NL của HS 

thì việc kiểm tra, đánh giá cũng phải kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL của HS.  

Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL là một quan điểm về kiểm tra, 

đánh giá, chú trọng vào kết quả đầu ra là hệ thống các NL cần đạt, trong đó nhấn mạnh 

đến NL làm, NL vận dụng của HS và những tiêu chí cho việc đo lường các NL đó. 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL thực chất là quá trình thu thập 

bằng chứng và đưa ra nhận định xem HS có đạt được những NL cần thiết không. 

KQHT chính là sự hiện thực hóa các NL của HS. Thông qua KQHT mà HS đạt được, 

có thể đánh giá các NL của họ. 

Theo Nguyễn Công Khanh thì “Đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực 

là đánh giá theo chuẩn về sản phẩm đầu ra... nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức, 

kĩ năng mà chủ yếu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để thực 

hiện nhiệm vụ học tập đạt tới một chuẩn nào đó” [26]. Như vậy, kiểm tra, đánh giá theo 

hướng phát triển NL HS theo cách hiểu này đòi hỏi phải đáp ứng hai điều kiện chính là: 

phải có sản phẩm đầu ra và sản phẩm đó phải đạt được một chuẩn nào đó theo yêu cầu. 

Trong công trình nghiên cứu “Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của học 

sinh theo hướng hình thành năng lực”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Bích 

Đào, Nguyễn Tuyết Nga và Nguyễn Thúy Hồng cho rằng: “Đánh giá dựa vào năng lực: 

thiên về xác định mức độ năng lực của người học so với mục tiêu đề ra của môn học. 

Khi đánh giá theo hướng năng lực cũng vẫn phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng 

của môn học để xác định các tiêu chí thể hiện năng lực của người học, tuy nhiên do năng 

lực mang tính tổng hợp và tích hợp nên các chuẩn kiến thức, kĩ năng cần được tổ hợp lại 

trong mối quan hệ nhất quán để thể hiện được các năng lực của người học, đồng thời 

cần xác định những mức năng lực theo chuẩn và cao hơn chuẩn để tạo được sự phân 
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hóa, nhằm đo được khả năng và sự tiến bộ của tất cả đối tượng người học” [63]. Như 

vậy, công trình nghiên cứu này cũng xác định kiểm tra, đánh giá theo NL HS cần phải 

dựa vào mục tiêu đề ra của môn học và phải đánh giá NL dựa trên một chuẩn nhất định 

để phân hóa và đánh giá được NL của tất cả đối tượng HS.  

Vì vậy, trong luận án này chúng tôi sử dụng cách hiểu về kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL như sau: Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là 

quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng 

tích hợp tri thức, kĩ năng, thái độ của HS để giải quyết các nhiệm vụ học tập phức hợp 

trong một bối cảnh thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu về NL đặt ra. 

2.2. Năng lực và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát 

triển năng lực của học sinh 

2.2.1. Năng lực cốt lõi và năng lực chuyên biệt trong môn Vật lí chương trình 

Trung học phổ thông 

2.2.1.1. Năng lực cốt lõi đối với học sinh trong chương trình Trung học phổ thông 

Năng lực cốt lõi (NL chung) là những NL cần thiết để cá nhân có thể tham gia 

hiệu quả trong nhiều loại hoạt động và các bối cảnh khác nhau của đời sống xã hội. NL 

này được hình thành và phát triển do nhiều môn học, liên quan đến nhiều môn học. Vì 

thế có nước gọi là NL xuyên chương trình (Cross-curricular competencies). Hội đồng 

châu Âu gọi đó là NL chính (key competence). Mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng theo 

quan niệm của Hội đồng châu Âu, mỗi NL cốt lõi cần: 

a) Góp phần tạo nên kết quả có giá trị cho xã hội và cộng đồng; 

b) Giúp cho các cá nhân đáp ứng được những đòi hỏi của một bối cảnh rộng lớn 

và phức tạp; 

c) Chúng có thể không quan trọng với các chuyên gia, nhưng rất quan trọng với 

tất cả mọi người [115]. 

Như vậy có thể hiểu: NL cốt lõi là NL cơ bản, thiết yếu mà bất kỳ một người 

nào cũng cần có để sống, học tập và làm việc. Tất cả các hoạt động giáo dục (bao gồm 

các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo) với khả năng khác nhau nhưng đều 

hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển các NL cốt lõi của HS. 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã công bố mục tiêu giáo dục HS phổ 

thông để rèn luyện tốt 5 phẩm chất và 10 NL cốt lõi. Theo đó, 5 phẩm chất chủ yếu 

gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; 10 năng lực cốt lõi, đặt 

thù gồm: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn 

ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất [9]. 
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2.2.1.2. Năng lực chuyên biệt đối với học sinh trong môn Vật lí chương trình Trung học 

phổ thông 

 Ngoài NL cốt lõi còn có NL chuyên biệt/đặc thù. “Năng lực chuyên biệt” là 

những NL riêng được hình thành và phát triển trong một lĩnh vực/môn học nào đó; vì 

thế đôi khi còn được gọi là “NL môn học cụ thể”.  Trong giáo dục phổ thông, nội 

dung giáo dục gồm nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu hình 

thành và phát triển cho HS các NL chung. Ngoài ra, mỗi lĩnh vực giáo dục/môn học 

đều phải hướng tới hình thành cho HS các NL chuyên biệt của môn học, đó là các NL 

mà lĩnh vực giáo dục/môn học có ưu thế hình thành và phát triển ở HS. Việc xác định 

các NL chuyên biệt của một lĩnh vực hoặc một môn học cụ thể nào đó cũng có nhiều 

quan điểm khác nhau. Nhưng thông thường có 2 quan điểm: Một là, xây dựng “NL 

chuyên biệt” bằng cách tìm các biểu hiện của “NL cốt lõi” trong lĩnh vực/môn học cần 

xây dựng, từ đó xây dựng các “NL chuyên biệt” của lĩnh vực/môn học đó; Hai là xây 

dựng các “NL chuyên biệt” trực tiếp dựa trên đặc điểm của lĩnh vực/môn học. 

Quan điểm thứ nhất được thể hiện cụ thể trong việc xác định NL chuyên biệt 

cho môn VL của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông qua tài liệu tập huấn về đổi mới DH 

theo định hướng phát triển NL HS). Trước hết, tài liệu chỉ ra các biểu hiện của NL cốt 

lõi trong môn VL, thể hiện ở bảng dưới đây: 

  

Hình 2.1. Phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được 
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Bảng 2.1. Năng lực chuyên biệt môn Vật lí được cụ thể hóa từ năng lực cốt lõi [7] 

Năng lực cốt lõi Biểu hiện trong môn Vật lí 

NL tự học 

- Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh, thực hiện kế hoạch 

có hiệu quả; 

- Tìm kiếm được thông tin về nguyên tắc cấu tạo, hoạt động của 

các ứng dụng kĩ thuật; 

- Đánh giá được mức độ chính xác của nguồn thông tin; 

- Đạt được câu hỏi về hiện tượng sự vật quanh ta; 

- Tóm tắt được nội dung VL trọng tâm của văn bản; 

- Tóm tắt được thông tin bằng sơ đồ tư duy, bản đồ khái niệm, 

bảng biểu, sơ đồ khối; 

- Tự đặt câu hỏi về thiết kế, tiến hành được phương án thí 

nghiệm để trả lời cho các câu hỏi đó. 

NL giải quyết vấn 

đề 

- Đặt được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên: Hiện tượng 

diễn ra như thế nào? Điều kiện diễn ra hiện tượng là gì? Các đại 

lượng trong hiện tượng tự nhiên có mối quan hệ với nhau như 

thế nào? Các dụng cụ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động như thế 

nào?...; 

- Đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời bằng suy luận lý 

thuyết hoặc khảo sát TNg; 

- Biết khái quát hóa rút ra kết luận từ kết quả thu được; 

- Biết đánh giá độ tin cậy và kết quả thu được. 

NL sáng tạo 

- Thiết kế được phương án thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết; 

- Lựa chọn được phương án thí nghiệm tối ưu; 

- Giải được bài tập sáng tạo; 

- Lựa chọn được cách thức giải quyết vấn đề một cách tối ưu. 

NL tự quản lý - Không có tính đặc thù. 

NL giao tiếp 

- Sử dụng được ngôn ngữ VL để mô tả hiện tượng; 

- Lập được bảng và mô tả bằng số liệu TNg; 

- Vẽ được đồ thị từ bảng số liệu cho trước; 

- Vẽ được sơ đồ thí nghiệm; 

- Mô tả được sơ đồ thí nghiệm; 

- Đưa ra các lập luận logic, biện chứng. 

NL hợp tác 
- Tiến hành thí nghiệm theo nhóm; 

- Tiến hành thí nghiệm theo các khu vực khác nhau. 

NL sử dụng công 

nghệ thông tin và 

truyền thông 

- Sử dụng một số phần mềm chuyên dụng để mô hình hóa quá 

trình VL; 

- Sử dụng phần mềm mô phỏng để mô tả đối tượng VL. 

NL sử dụng ngôn 

ngữ 

- Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn tả quy luật VL; 

- Sử dụng bảng biểu, đồ thị để diễn tả quy luật VL; 

- Đọc hiểu được đồ thị, bảng biểu. 

NL tính toán 

- Mô hình hóa quy luật VL bằng các công thức toán học; 

- Sử dụng toán học để suy luận từ kiến thức đã biết ra hệ quả 

hoặc ra kiến thức mới. 
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 Quan điểm xây dựng các NL chuyên biệt trực tiếp dựa trên đặc điểm của lĩnh 

vực/môn học. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế chúng tôi thấy, các NL chuyên biệt 

môn VL được xác định trong Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng văn hóa Cộng hòa 

liên bang Đức, phê chuẩn ngày 16/12/2004 theo quan điểm này. NL chuyên biệt môn 

VL được phân chia thành 4 nhóm: 

 - Nhóm NL liên quan đến kiến thức VL; 

 - Nhóm NL liên quan đến phương pháp nhận thức VL; 

 - Nhóm NL thiết lập và trao đổi các thông tin liên quan đến kiến thức VL; 

 - Nhóm NL về nhận biết và đánh giá các sự kiện khoa học VL trong các bối 

cảnh [131]. 

 Mỗi nhóm NL được chia thành 3 cấp độ tương ứng với các biểu hiện/chỉ báo 

tương ứng. 

Bảng 2.2. Năng lực chuyên biệt trong môn Vật lí dựa trên đặc điểm môn Vật lí [131] 

Nhóm năng lực 
Cấp độ 

I II III 

Nhóm NL liên 

quan đến kiến 

thức VL 

Tái hiện kiến thức: 

- Tái hiện lại được 

các kiến thức và đối 

tượng VL cơ bản. 

Vận dụng kiến thức: 

- Xác định và vận dụng 

kiến thức VL trong tình 

huống đơn giản; 

- Vận dụng kiến thức 

trong tình huống tương 

tự. 

Liên kết và chuyển tải kiến 

thức: 

- Vận dụng kiến thức trong 

tình huống có phần mới mẻ; 

- Lựa chọn được đặc tính 

phù hợp. 

Nhóm NL về 

phương pháp 

nhận thức VL 

Mô tả lại các phương 

pháp chuyên biệt: 

- Áp dụng, mô tả các 

phương pháp VL, 

đặc biệt là phương 

pháp TNg. 

Sử dụng các phương 

pháp chuyên biệt: 

- Sử dụng các chiến 

lược giải bài tập; 

- Lập kế hoạch và tiến 

hành thí nghiệm đơn 

giản; 

- Mở rộng kiến thức 

theo hướng dẫn. 

Lựa chọn và vận dụng các 

phương pháp chuyên biệt 

để giải quyết vấn đề: 

- Lựa chọn và áp dụng một 

cách có mục đích và liên 

kết các phương pháp 

chuyên môn, bao gồm cả 

thí nghiệm đơn giản và 

toán học hóa; 

- Tự chiếm lĩnh kiến thức. 

Nhóm NL thiết 

lập và trao đổi 

các thông tin liên 

quan đến kiến 

thức VL 

Làm theo hình thức 

(mẫu) trình bày phù 

hợp: 

- Trình bày một đối 

tượng đơn giản bằng 

nói và viết hoặc theo 

mẫu cho trước theo 

hướng dẫn; 

- Đặt câu hỏi về đối 

tượng. 

Sử dụng hình thức 

(mẫu) trình bày phù 

hợp: 

- Trình bày một đối 

tượng bằng ngôn ngữ 

VL và có cấu trúc; 

- Biện giải về một đối 

tượng; 

- Lí giải các nhận định. 

Tự lựa chọn và sử dụng 

hình thức (mẫu) trình bày: 

- Lựa chọn, vận dụng và 

phản hồi các hình thức 

trình bày một cách có tính 

toán và hợp lí; 

- Thảo luận về mức độ 

giới hạn phù hợp của một 

chủ thể. 
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Nhóm năng lực 
Cấp độ 

I II III 

Nhóm NL liên 

quan đến đánh 

giá 

Áp dụng sự đánh giá 

có sẵn: 

- Nhận thấy tác động 

của kiến thức VL; 

- Phát biểu được bối 

cảnh công nghệ đơn 

giản dưới nhãn quan 

VL. 

Bình luận những đánh 

giá đã có: 

- Đưa ra những quyết 

định theo các khía cạnh 

đặc trưng của VL; 

- Phân biệt giữa các bộ 

phận VL và các bộ 

phận khác của việc 

đánh giá. 

Tự đưa ra những đánh giá 

của bản thân: 

- Đánh giá ý nghĩa của các 

kiến thức VL; 

- Sử dụng các kiến thức 

VL như nền tảng của quá 

trình đánh giá các đối 

tượng; 

- Sắp xếp các hiện tượng 

vào một bối cảnh VL. 
  

Xuất phát từ hai quan điểm trên và đặc điểm, cấu trúc chương trình VL THPT, 

đặc biệt chương trình VL lớp 10 THPT có nhiều nội dung kiến thức gắn với thực tiễn 

cuộc sống, thuận lợi cho bồi dưỡng các NL ngôn ngữ, NL tính toán, NL giải quyết vấn 

đề, Nl giao tiếp. Chúng tôi đề xuất 4 NL chuyên biệt môn VL cần hình thành và phát 

triển ở HS trong DH môn VL lớp 10 THPT là NL sử dụng ngôn ngữ VL; NL tính toán 

trong VL; NL thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. 

2.2.2. Thiết kế thang đo năng lực chuyên biệt môn Vật lí trong chương trình Trung 

học phổ thông 

2.2.2.1. Quy trình thiết kế thang đo năng lực 

Dựa vào mô hình cấu trúc các đơn vị NL, chúng tôi xây dựng quy trình thiết kế 

thang đo NL gồm các bước như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.7. Quy trình thiết kế thang đo năng lực 

Bước 1: Xác định nội hàm NL cần đo: Nêu định nghĩa hoặc cách hiểu về NL 

cần đo. Người đánh giá cần biết rõ về NL mình cần đo để có thiết kế phù hợp.  

Xác định nội hàm năng lực cần đo 

Xác định các thành tố của năng lực cần đo 
 

Xây dựng các chỉ số hành vi của mỗi thành tố năng lực 
 

Xây dựng các tiêu chí chất lượng tương ứng với mỗi chỉ số hành vi 

 

Gán điểm và quy ước sử dụng thang đo 
 



43 

Bước 2: Xác định các thành tố của NL cần đo (xác định các kĩ năng thành 

phần): Có thể căn cứ vào dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào thang nhận thức của Bloom, thang NL của Patrick 

Griffin, các mức NL thực hiện của Vargas Zuñiga… để xác định các thành tố NL hay 

các kĩ năng thành phần. Các thành tố này khi hợp phần lại sẽ tạo thành NL nên việc 

xác định các kĩ năng nhỏ nhất, ở tầng bậc thấp nhất sẽ là cơ sở vững chắc cho việc 

đánh giá.  

Bước 3: Xây dựng các chỉ số hành vi của mỗi thành tố NL: Các chỉ số hành vi 

thể hiện mỗi thành tố NL sẽ diễn ra như thế nào. Mỗi chỉ số hành vi cần phải đảm bảo 

có thể quan sát và đo lường được, nó như là bằng chứng về những gì HS có thể làm 

được, hoặc nói, viết, tạo ra được.  

 Cách viết các chỉ số cần đáp ứng được một số yêu cầu:  

 (1) Phải rõ ràng, cô đọng và dễ hiểu;  

 (2) Không chứa các thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt, hoặc bằng ngôn ngữ 

mà các bên liên quan không hiểu; 

 (3) Được viết bằng ngôn ngữ tích cực - mô tả những điều HS có thể làm hoặc 

nói, viết, tạo ra (chứ không phải những thứ HS không thể làm, hoặc làm không tốt 

bằng các HS khác thể hiện qua các từ ngữ: không, chưa, còn thiếu…); 

 (4) Không chứa thuật ngữ so sánh như rất tệ, tuyệt vời, thường, đạt…  

Bước 4: Xây dựng tiêu chí chất lượng tương ứng với mỗi chỉ số hành vi: Xác 

định các tiêu chí chất lượng của mỗi chỉ số hành vi nhằm phân biệt mức độ chất lượng 

khác nhau của các hành động, thao tác thực hiện. Các tiêu chí (mức) này cần được xây 

dựng từ thấp đến cao về mức độ thành thạo mỗi hành động, thao tác.  

Bước 5: Gán điểm và quy ước sử dụng thang đo: Sau khi xây dựng tiêu chí chất 

lượng, tiến hành gán điểm cho từng tiêu chí. Điểm cao nhất ứng với mức độ cao nhất. 

Khi sử dụng thang đo cần tính tỷ lệ phần trăm điểm thực tế HS đạt được của tất cả các 

chỉ số hành vi được đo so với tổng số điểm của các hành vi đó ở mức cao nhất, sau đó 

đưa ra các quy định về mức độ đạt được của NL cần đo dựa trên tỷ lệ phần trăm này. 

2.2.2.2. Thang đo năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

a. Khái niệm năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

 Năng lực sử dụng ngôn ngữ VL là khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ VL để 

giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong quá trình học tập và nghiên cứu bộ môn 

VL. Ngôn ngữ đặc trưng của bộ môn VL là những thuật ngữ, kí hiệu, công thức, hình 

vẽ... NL sử dụng ngôn ngữ VL là NL cơ bản có tính chất quan trọng cần được phát 

triển ngay từ khi HS bắt đầu làm quen với môn VL. 

b. Các thành tố của năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

 Dựa trên cơ sở của việc xác định cấu trúc NL sử dụng ngôn ngữ VL, đặc điểm 
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tâm sinh lí của HS phổ thông, chương trình VL phổ thông cùng với việc sử dụng 

phương pháp chuyên gia, chúng tôi đã xác định các biểu hiện của NL sử dụng ngôn 

ngữ VL đối với HS như sau: 

Bảng 2.3. Các thành tố của năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

STT 
Năng lực 

thành tố 
Các biểu hiện của năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

1 
NL tiếp nhận 

ngôn ngữ VL 

1. Nhận ra các thông tin liên quan các yêu cầu của nhiệm vụ, 

tình huống học tập VL mới; 

2. Giải thích các kết quả, số liệu từ các nhiệm vụ, tình huống 

học tập VL mới; 

3. Tiếp thu ngôn ngữ VL từ việc giải thích các kết quả, số liệu 

của các nhiệm vụ, tình huống học tập VL. 

2 
NL thực hành 

ngôn ngữ VL 

4. Biểu diễn các vấn đề VL bằng ngôn ngữ của bộ môn; 

5. Kết hợp giữa ngôn ngữ VL với các ngôn ngữ của các bộ 

môn khác để giải quyết các vấn đề VL; 

6. Xác định phạm vi sử dụng ngôn ngữ VL trong các tình 

huống VL khác nhau. 

3 
NL thiết lập 

ngôn ngữ VL 

7. Phát hiện các cách sử dụng ngôn ngữ VL khác nhau với cùng 

một đối tượng trong những tình huống hoặc nhiệm vụ học tập; 

8. Thiết lập các quá trình VL mới phù hợp với tình huống hoặc 

nhiệm vụ học tập. 
 

c. Xây dựng chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm 

 Dựa trên các biểu hiện của NL sử dụng ngôn ngữ VL và kết quả đầu ra cần đạt 

được về NL sử dụng ngôn ngữ VL ở các cấp học, chúng tôi đã xây dựng các mức độ 

phát triển của NL sử dụng ngôn ngữ VL đối với HS phổ thông như sau: 1: chưa hình 

thành; 2: hình thành; 3: đang phát triển; 4: hoàn thiện. 

Bảng 2.4. Các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng của năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

và cách gán điểm 

Thành tố 
Chỉ số hành 

vi 
Tiêu chí chất lượng 

Gán 

điểm 

N.A. 

NL tiếp nhận 

ngôn ngữ VL 

N.A.1. 

Nhận ra 

ngôn ngữ 

VL 

Mức 4 N.A.1.3. Nhận ra tất cả các thông tin 

liên quan và xác định các yêu cầu của 

nhiệm vụ, tình huống học tập VL mới. 

3 

Mức 3 N.A.1.2. Nhận ra và xác định một số 

thông tin về nhiệm vụ, tình huống học 

tập VL mới. 

2 

Mức 2 N.A.1.1. Nhận ra một số thông tin 

nhưng không xác định được. 

1 

Mức 1 N.A.1.0. Không nhận ra được thông 

tin nào. 

0 

N.A.2. Mức 4 N.A.2.3. Giải thích kết quả của nhiệm 3 
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Thành tố 
Chỉ số hành 

vi 
Tiêu chí chất lượng 

Gán 

điểm 

Giải thích 

ngôn ngữ 

VL 

vụ, tình huống học tập VL mới một 

cách rõ ràng, logic. 

Mức 3 N.A.2.2. Giải thích kết quả chưa hợp lí 

nhưng có thể chấp nhận được. 

2 

Mức 2 N.A.2.1. Giải thích kết quả chưa hợp lí. 1 

Mức 1 N.A.2.0. Không có giải thích. 0 

N.A.3. 

Diễn đạt ngôn 

ngữ VL 

Mức 4 N.A.3.3. Diễn đạt ngôn ngữ VL trong 

mọi trường hợp. 

3 

Mức 3 N.A.3.2. Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ 

VL trong một số trường hợp phức tạp. 

2 

Mức 2 N.A.3.1. Chỉ diễn đạt ngôn ngữ VL 

trong những trường hợp đơn giản. 

1 

Mức 1 N.A.3.0. Không diễn đạt ngôn ngữ VL. 0 

N.B. 

NL thực 

hành ngôn 

ngữ VL 

N.B.1. 

Vận dụng 

ngôn ngữ 

VL 

Mức 4 N.B.1.3. Vận dụng thành thạo ngôn ngữ 

VL để biểu diễn các vấn đề VL đặt ra. 

3 

Mức 3 N.B.1.2. Vận dụng thành thạo ngôn ngữ 

VL nhưng có lỗi nhỏ về mặt logic. 

2 

Mức 2 N.B.1.1. Vận dụng ngôn ngữ VL có 

phần hạn chế, cần có người hướng dẫn. 

1 

Mức 1 N.B.1.0. Không có khả năng vận dụng 

ngôn ngữ VL. 

0 

N.B.2. 

Kết hợp 

ngôn ngữ 

VL 

Mức 4 N.B.2.3. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa 

ngôn ngữ VL và ngôn ngữ của các bộ 

môn khác để giải quyết vấn đề VL. 

3 

Mức 3 N.B.2.2. Kết hợp chưa nhuần nhuyễn. 2 

Mức 2 N.B.2.1. Kết hợp khi có sự gợi ý, 

hướng dẫn. 

1 

Mức 1 N.B.2.0. Không biết kết hợp ngay khi 

có sự gợi ý, hướng dẫn. 

0 

N.B.3. 

Xác định 

ngôn ngữ 

VL 

Mức 4 N.B.3.3. Xác định chính xác và đầy đủ 

phạm vi sử dụng ngôn ngữ VL trong 

các tình huống VL khác nhau. 

3 

Mức 3 N.B.3.2. Xác định chính xác nhưng 

chưa đầy đủ. 

2 

Mức 2 N.B.3.1. Xác định sai. 1 

Mức 1 N.B.3.0. Không xác định được. 0 

N.C. 

NL thiết lập 

ngôn ngữ VL 

N.C.1. 

Phát hiện 

ngôn ngữ 

VL 

Mức 4 N.C.1.3. Phát hiện chính xác và đầy 

đủ các cách biểu diễn ngôn ngữ VL 

khác nhau với cùng một đối tượng. 

3 

Mức 3 N.C.1.2. Phát hiện chính xác nhưng 

chưa đầy đủ. 

2 

Mức 2 N.C.1.1. Phát hiện sai. 1 
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Thành tố 
Chỉ số hành 

vi 
Tiêu chí chất lượng 

Gán 

điểm 

Mức 1 N.C.1.0. Không phát hiện. 0 

N.C.2. 

Thiết lập quá 

trình VL 

Mức 4 N.C.2.3. Thiết lập quá trình VL mới 

phù hợp với tình huống hoặc nhiệm vụ 

đã giao. 

3 

Mức 3 N.C.2.2. Thiết lập quá trình VL mới 

chỉ phản ánh một phần tình huống 

hoặc nhiệm vụ đã giao. 

2 

Mức 2 N.C.2.1. Thiết lập quá trình VL mới 

không phản ánh đúng tình huống hoặc 

nhiệm vụ đã giao. 

1 

Mức 1 N.C.2.0. Không thiết lập một quá trình 

VL nào. 

0 

N.C.3. 

Thực hiện quá 

trình VL 

Mức 4 N.C.3.3. Thực hiện sáng tạo các quá 

trình VL đã đề xuất. 

3 

Mức 3 N.C.3.2. Hoàn thành các quá trình VL 

đã đề xuất. 

2 

Mức 2 N.C.3.1. Chưa hoàn thành các quá 

trình VL đã đề xuất. 

1 

Mức 1 N.C.3.0. Không thực hiện được các 

quá trình VL. 

0 

2.2.2.3. Thang đo năng lực tính toán trong vật lí 

a. Khái niệm năng lực tính toán trong vật lí 

 Năng lực tính toán trong VL là khả năng làm chủ các công cụ, ngôn ngữ, kiến 

thức VL, kiến thức toán học, vận dụng chúng một cách hiệu quả vào việc lập luận, trình 

bày, mô phỏng, tính toán, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến VL. 

b. Các thành tố của năng lực tính toán trong vật lí 

Bảng 2.5. Các thành tố của năng lực tính toán trong vật lí 

STT Năng lực thành tố Các biểu hiện của năng lực tính toán trong vật lí 

1 
Sử dụng các phép tính 

và đo lường cơ bản 

Có kiến thức toán học phù hợp với chương trình VL 

đang học, linh hoạt, nhanh chóng trong việc lựa chọn, 

sử dụng các công thức, định lý, mô hình toán học phù 

hợp; đo lường, tính toán, so sánh và ước lượng được, 

có hiệu quả cao trong các tình huống cụ thể. 

2 
Sử dụng ngôn ngữ toán 

trong VL 

Linh hoạt trong việc sử dụng toán học để biểu diễn 

các quy luật VL; dùng ngôn ngữ toán học để suy luận, 

lập luận logic khi hình thành kiến thức mới.  

3 
Sử dụng công cụ tính 

toán  

Thao tác thành thạo với các công cụ tính toán, sử dụng 

linh hoạt, chính xác trong các trường hợp cụ thể.  
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c. Xây dựng chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm 

Bảng 2.6. Các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng của năng lực tính toán trong vật lí và 

cách gán điểm 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

T.A. 

Sử dụng 

các phép 

tính và 

đo lường 

cơ bản 

 

T.A.1. 

Lựa chọn và sử 

dụng các công 

cụ toán học phù 

hợp trong học 

tập VL 

Mức 4 T.A.1.3. Lựa chọn chính xác, sử dụng hợp 

lý các công cụ toán học (công thức, định 

lý, mô hình, đồ thị...).  

3 

Mức 3 T.A.1.2. Lựa chọn chính xác nhưng khi sử 

dụng còn thiếu sót.  

2 

Mức 2 T.A.1.1. Lựa chọn đúng nhưng không sử 

dụng được.  

1 

Mức 1 T.A.1.0. Không lựa chọn được công cụ 

toán học phù hợp.  

0 

T.A.2. 

Đo lường, tính 

toán, so sánh và 

ước lượng được 

trong các tình 

huống cụ thể 

Mức 4 T.A.2.3. Quá trình diễn ra phù hợp và đẩy 

đủ, chính xác.  

3 

Mức 3 T.A.2.2. Quá trình diễn ra phù hợp nhưng 

chứa vài lỗi nhỏ.  

2 

Mức 2 T.A.2.1. Quá trình diễn ra với hầu hết các 

phần thiếu sót và chứa lỗi.  

1 

Mức 1 T.A.2.0. Quá trình diễn ra sai hoàn toàn.  0 

T.B. 

Sử dụng 

ngôn ngữ 

toán 

trong VL 

T.B.1. 

Thiết lập các 

công thức toán 

học cho các quy 

luật VL 

Mức 4 T.B.1.3. Công thức chính xác, hợp lý.  3 

Mức 3 T.B.1.2. Có vài lỗi nhỏ.  2 

Mức 2 T.B.1.1. Hầu hết là sai sót, chứa lỗi, không 

hợp lý.  

1 

Mức 1 T.B.1.0. Không đưa ra được công thức nào.  0 

T.B.2. 

Sử dụng toán 

học để suy luận 

từ kiến thức đã 

biết ra hệ quả 

hoặc ra kiến 

thức mới 

Mức 4 T.B.2.3. Suy luận logic, chính xác, ngắn 

gọn, hợp lý.  

3 

Mức 3 T.B.2.2. Suy luận chính xác, cho ra kết quả 

nhưng có vài lỗi thiếu logic, không hợp lý.  

2 

Mức 2 T.B.2.1. Suy luận chứa nhiều sai sót, rời 

rạc, không cho kết quả chính xác.  

1 

Mức 1 T.B.2.0. Không suy luận được.  0 

T.C. 

Sử dụng 

công cụ 

tính toán 

 

T.C.1. 

Sử dụng các 

dụng cụ đo 

lường (thước, 

eke…) 

 

Mức 4 T.C.1.3. Thành thạo, linh hoạt trong các 

trường hợp cụ thể.  

3 

Mức 3 T.C.1.2. Thành thạo nhưng chưa linh hoạt, 

cần gợi ý thêm.  

2 

Mức 2 T.C.1.1. Còn nhiều lúng túng, chưa thành thạo. 1 

Mức 1 T.C.1.0. Hầu như không sử dụng được.  0 

T.C.2. 

Sử dụng các 

dụng cụ tính 

toán (máy tính 

cầm tay, máy vi 

tính…) 

Mức 4 T.C.2.3. Thao tác thành thạo, linh hoạt 

trong các trường hợp cụ thể từ đơn giản 

đến phức tạp.  

3 

Mức 3 T.C.2.2. Thành thạo nhưng chưa linh hoạt, 

cần gợi ý thêm, đôi lúc cho kết quả sai vì 

những lỗi phổ biến.  

2 
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Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

 Mức 2 T.C.2.1. Chỉ tính toán được những phép 

toán cơ bản, phổ thông nhất, thường đưa 

ra kết quả sai; không sử dụng được trong 

các trường hợp phức tạp.  

1 

Mức 1 T.C.2.0. Hầu như không sử dụng được, 

luôn cho kết quả sai.  

0 

 

2.2.2.4. Thang đo năng lực thực hành vật lí 

a. Khái niệm năng lực thực hành vật lí 

 Trong từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, khái niệm thực hành được định nghĩa 

là “làm để áp dụng lý thuyết vào thực tế”.  

 Năng lực thực hành là khả năng vận dụng kết hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ 

để giải quyết một vấn đề thực tiễn nhằm đạt kết quả cao nhất.  

 Năng lực thực hành VL là một trong những NL chuyên biệt của bộ môn VL. 

NL thực hành VL có thể hiểu là khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng thực hành 

trong lĩnh vực VL cùng với thái độ tích cực để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực 

tiễn. Đó có thể là khả năng thực hiện thành công một thí nghiệm VL, hay khả năng chế 

tạo các dụng cụ hoạt động dựa trên các nguyên tắc VL để phục vụ cuộc sống. Đối với 

HS THPT, NL thực hành VL có thể được GV bồi dưỡng trong quá trình DH. 

b. Các thành tố của năng lực thực hành vật lí 
 

Bảng 2.7. Các thành tố của năng lực thực hành vật lí 

STT Năng lực thành tố Các biểu hiện của năng lực thực hành vật lí 

1 
Lập kế hoạch thí 

nghiệm  

Xác định được mục tiêu làm thí nghiệm, các cơ sở lý 

thuyết liên quan, đề xuất phương án phù hợp, xây dựng 

được tiến trình thí nghiệm và chuẩn bị trước các bảng 

biểu, đồ thị cần thiết.  

2 
Tìm hiểu, thiết kế 

dụng cụ thí nghiệm  

Tìm hiểu và nắm rõ cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, cách thức 

sử dụng, giới hạn đo, thang đo của các dụng cụ; chuẩn bị các 

dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm, nếu không có sẵn thì phải 

tiến hành thiết kế, chế tạo dụng cụ phù hợp.  

3 

Tiến hành thí 

nghiệm, thu thập số 

liệu  

Lắp ráp, bố trí các dụng cụ một cách phù hợp, tiến hành 

thao tác với các dụng cụ, quan sát, đọc và ghi chép lại số 

liệu vào bảng biểu đã chuẩn bị sẵn, có thể thực hiện nhiều 

lần đo nếu thấy kết quả sai lệch nhau quá nhiều.  

4 
Xử lý kết quả thí 

nghiệm  

Tính toán các đại lượng cần đo, các sai số, vẽ đồ thị biểu 

diễn mối tương quan giữa các đại lượng, từ đó rút ra kết 

luận, nhận xét kết quả, đánh giá tiến trình thí nghiệm, tìm 

hiểu nguyên nhân sai số và đề xuất biện pháp khắc phục, 

hạn chế.  
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c. Xây dựng chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm 

Bảng 2.8. Các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng của năng lực thực hành và cách gán điểm 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

H.A. 

Lập kế 

hoạch thí 

nghiệm 

 

 

H.A.1. 

Xác định mục 

tiêu, cơ sở lý 

thuyết liên quan 

 

 

Mức 4 H.A.1.3. Xác định rõ ràng, chính xác, logic, 

nhanh chóng, không cần GV giúp đỡ.  

3 

Mức 3 H.A.1.2. Xác định được nhưng có vài lỗi 

nhỏ, cần sự giúp đỡ của GV để điều chỉnh.  

2 

Mức 2 H.A.1.1. Xác định được mục tiêu nhưng 

không xác định được cơ sở lý thuyết, cần 

hướng dẫn của GV.  

1 

Mức 1 H.A.1.0. Không xác định được, cần sự chỉ 

dẫn cụ thể của GV mới làm được.  

0 

H.A.2. 

Đề xuất phương 

án thí nghiệm 

 

 

Mức 4 H.A.2.3. Đề xuất được phương án tối ưu 

một cách nhanh chóng, không cần sự hỗ 

trợ của GV.  

3 

Mức 3 H.A.2.2. Đề xuất được phương án có tính 

khả thi nhưng chưa tối ưu, cần GV sửa 

chữa, bổ sung thêm.  

2 

Mức 2 H.A.2.1. Đề xuất được phương án nhưng 

thiếu tính khả thi, cần GV định hướng.  

1 

Mức 1 H.A.2.0. Chưa đề xuất được phương án, 

cần hướng dẫn cụ thể của GV.  

0 

H.A.3. 

Xây dựng tiến 

trình thí nghiệm 

 

Mức 4 H.A.3.3. Xây dựng tiến trình đầy đủ, chi 

tiết trong thời gian ngắn.  

3 

Mức 3 H.A.3.2. Xây dựng được tiến trình đầy đủ, 

chi tiết nhưng mất thời gian và có vài lỗi 

nhỏ, cần GV sửa chữa.  

2 

Mức 2 H.A.3.1. Xây dựng tiến trình sơ sài, chưa 

chi tiết, thiếu khả thi, cần GV hướng dẫn 

cụ thể.  

1 

Mức 1 H.A.3.0. Không tự xây dựng được tiến 

trình, phải bắt chước theo mẫu của GV 

cho.  

0 

H.A.4. 

Lập bảng biểu, 

đồ thị 

 

Mức 4 H.A.4.3. Lập được bảng biểu, đồ thị nhanh 

chóng, phù hợp.  

3 

Mức 3 H.A.4.2. Lập được bảng biểu, đồ thị nhưng 

cần GV chỉnh sửa.  

2 

Mức 2 H.A.4.1. Lập được bảng biểu với sự hướng 

dẫn chi tiết của GV.  

1 

Mức 1 H.A.4.0. Không tự lập được bảng biểu, đồ 

thị, phải làm theo mẫu của GV.  

0 

H.B. 

Tìm hiểu 

hoặc chế 

H.B.1. 

Tìm hiểu cấu 

tạo, nguyên tắc 

Mức 4 H.B.1.3. Tự tìm hiểu thông qua quan sát và 

đọc tài liệu; thao tác thành thạo trong thời 

gian ngắn.  

3 
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Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

tạo dụng 

cụ thí 

nghiệm 

 

 

hoạt động, cách 

sử dụng dụng cụ 

 

Mức 3 H.B.1.2. Tự tìm hiểu thông qua quan sát và 

đọc tài liệu, thao tác được với dụng cụ có 

sự trợ giúp của GV.  

2 

Mức 2 H.B.1.1. Tìm hiểu, thao tác theo hướng 

dẫn của GV.  

1 

Mức 1 H.B.1.0. Lặp lại các thao tác tìm hiểu, sử 

dụng theo thao tác mẫu của GV.  

0 

H.B.2. 

Tìm hiểu thang 

đo và giới hạn 

đo của dụng cụ 

 

 

Mức 4 H.B.2.3. Tự tìm hiểu được một cách nhanh 

chóng.  

3 

Mức 3 H.B.2.2. Tự tìm hiểu được nhưng hơi chậm.  2 

Mức 2 H.B.2.1. Tìm hiểu được dưới sự hướng dẫn 

của GV.  

1 

Mức 1 H.B.2.0. Không tự tìm hiểu được. Làm 

theo chỉ dẫn cụ thể của GV.  

0 

H.B.3. 

Chế tạo dụng cụ 

thí nghiệm 

không có sẵn 

 

Mức 4 H.B.3.3. Tự chế tạo được một cách nhanh 

chóng dụng cụ phù hợp, có tính kỹ thuật, 

thẩm mỹ cao.  

3 

Mức 3 H.B.3.2. Tự chế tạo được dụng cụ phù hợp 

với phương án thí nghiệm nhưng cần sự hỗ 

trợ nhỏ của GV.  

2 

Mức 2 H.B.3.1. Chế tạo được dụng cụ dưới sự 

hướng dẫn chi tiết của GV.  

1 

Mức 1 H.B.3.0. Không chế tạo được dụng cụ thí 

nghiệm.  

0 

H.C. 

Tiến 

hành thí 

nghiệm, 

thu thập 

số liệu 

 

 

H.C.1. 

Lắp ráp, sắp đặt, 

bố trí các dụng 

cụ 

 

 

Mức 4 H.C.1.3. Tự lắp ráp nhanh chóng, chính 

xác. Sắp đặt, bố trí đúng sơ đồ, hợp lý về 

mặt không gian.  

3 

Mức 3 H.C.1.2. Tự lắp ráp chính xác theo sơ đồ 

nhưng cần chỉnh sửa về mặt không gian.  

2 

Mức 2 H.C.1.1. Lắp ráp, bố trí theo hướng dẫn 

của GV nhưng còn vụng về.  

1 

Mức 1 H.C.1.0. Không tự lắp ráp được, GV phải 

làm mẫu.  

0 

H.C.2. 

Thao tác, đo đạc 

với các dụng cụ 

 

 

Mức 4 H.C.2.3. Tự lựa chọn đúng thang đo, điều 

chỉnh dụng cụ một cách chính xác, nhanh 

chóng.  

3 

Mức 3 H.C.2.2. Tự lựa chọn đúng thang đo, điều 

chỉnh được dụng cụ nhưng còn chậm.  

2 

Mức 2 H.C.2.1. Lựa chọn được thang đo, điều chỉnh 

được dụng cụ dưới sự hướng dẫn của GV.  

1 

Mức 1 H.C.2.0. Không biết cách thao tác, phải bắt 

chước GV.  

0 

H.C.3. 

Quan sát và đọc, 
Mức 4 H.C.3.3. Quan sát và đọc, ghi kết quả một 

cách nhanh chóng, chính xác.  

3 
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Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

ghi kết quả 

 
Mức 3 H.C.3.2. Quan sát và đọc, ghi được kết quả 

nhưng còn chậm.  

2 

Mức 2 H.C.3.1. Quan sát và đọc, ghi được kết quả 

dưới sự hướng dẫn của GV.  

1 

Mức 1 H.C.3.0. Bắt chước quan sát và đọc, ghi 

kết quả theo thao tác mẫu của GV.  

0 

H.D. 

Xử lý kết 

quả thí 

nghiệm 

 

H.D.1. 

Tính toán các 

giá trị trung 

bình, các đại 

lượng đo gián 

tiếp 

 

Mức 4 H.D.1.3. Sử dụng công thức phù hợp, tính 

toán nhanh chóng, kết quả chính xác, phù 

hợp với số liệu thực tiễn.  

3 

Mức 3 H.D.1.2. Sử dụng công thức phù hợp, tính 

toán còn chậm, kết quả chính xác, phù hợp 

với số liệu thực tiễn.  

2 

Mức 2 H.D.1.1. Cần sự hướng dẫn của GV, còn 

nhầm lẫn trong tính toán, kết quả sai lệch 

so với số liệu thực tiễn.  

1 

Mức 1 H.D.1.0. Không tính toán được.  0 

H.D.2. 

Tính sai số 

 

Mức 4 H.D.2.3. Tự tính toán chính xác, nhanh 

chóng, sai số nằm trong phạm vi cho phép 

(<5%).  

3 

Mức 3 H.D.2.2. Tự tính toán đúng nhưng sai số >5%.  2 

Mức 2 H.D.2.1. Tính toán theo các công thức tính 

toán sai số cho sẵn, còn nhầm lẫn; sai số >5%.  

1 

Mức 1 H.D.2.0. Không tính toán được.  0 

H.D.3. 

Vẽ đồ thị biểu 

diễn 

 

Mức 4 H.D.3.3. Vẽ chính xác, nhanh chóng.  3 

Mức 3 H.D.3.2. Vẽ chính xác nhưng cần hướng 

dẫn sơ lược của GV.  

2 

Mức 2 H.D.3.1. Vẽ theo hướng dẫn cụ thể của GV.  1 

Mức 1 H.D.3.0. Không vẽ được dù đã được GV 

hướng dẫn cụ thể.  

0 

H.D.4. 

Kết luận, nhận 

xét, đánh giá. 

 

Mức 4 H.D.4.3. Viết đúng kết quả phép đo; kết 

luận, nhận xét chính xác quá trình làm thí 

nghiệm, tìm được nguyên nhân gây sai số 

và đề xuất được biện pháp khắc phục.  

3 

Mức 3 H.D.4.2. Viết đúng kết quả phép đo; kết luận, 

nhận xét chính xác quá trình làm thí nghiệm, 

tìm được nguyên nhân gây sai số nhưng 

không đề xuất được biện pháp khắc phục.  

2 

Mức 2 H.D.4.1. Biết cách viết nhưng sai kết quả; 

kết luận, nhận xét được quá trình làm thí 

nghiệm nhưng còn sơ sài, thiếu chính xác; 

không tìm được nguyên nhân gây sai số.  

1 

Mức 1 H.D.4.0. Không viết được kết quả đo; không 

có hoặc không thể kết luận, nhận xét.  

0 



52 

2.2.2.5. Thang đo năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

a. Khái niệm năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

 Năng lực sử dụng kiến thức VL là khả năng làm chủ các kiến thức VL, vận 

dụng chúng một cách linh hoạt, hợp lý và có hiệu quả vào các tình huống cụ thể. 

b. Các thành tố năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

Bảng 2.9. Các thành tố của năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

STT Năng lực thành tố Các biểu hiện của năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

1 Áp dụng kiến thức VL  

Nêu được, hiểu được các kiến thức VL tương ứng với 

chương trình học, kết nối chúng với nhau trong một 

thể thống nhất.  

2 
Vận dụng kiến thức 

VL 

Sử dụng được kiến thức VL để giải quyết linh hoạt, 

hiệu quả các nhiệm vụ học tập; vận dụng được kiến 

thức VL vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tế một cách hiệu quả.  

c. Xây dựng chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm 

Bảng 2.10. Các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng của năng lực sử dụng kiến thức vật 

lí và cách gán điểm 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

K.A. 

Áp dụng 

kiến thức 

VL 

K.A.1. 

Trình bày được 

kiến thức về các 

hiện tượng, đại 

lượng, định luật, 

nguyên lý cơ 

bản, các phép đo, 

các hằng số VL 

Mức 4 K.A.1.3. Thực hiện một cách chính xác. 3 

Mức 3 K.A.1.2. Thực hiện có sai sót nhỏ, không 

ảnh hưởng nội dung.  

2 

Mức 2 K.A.1.1. Thực hiện có nhiều sai sót, ảnh 

hưởng lớn đến nội dung. 

1 

Mức 1 K.A.1.0. Sai hoàn toàn hoặc không thực 

hiện được.  

0 

K.A.2. 

Xác định, trình 

bày được mối 

liên hệ giữa các 

kiến thức VL 

Mức 4 K.A.2.3. Chính xác, logic.  3 

Mức 3 K.A.2.2. Thiếu logic, có vài lỗi nhỏ.  2 

Mức 2 K.A.2.1. Thiếu logic, chứa nhiều sai sót.  1 

Mức 1 K.A.2.0. Sai hoàn toàn hoặc không thực 

hiện được.  

0 

K.B. 

Vận 

dụng 

kiến thức 

VL 

 

K.B.1. 

Sử dụng kiến 

thức VL để thực 

hiện các nhiệm 

vụ học tập 

 

 

Mức 4 K.B.1.3. Sử dụng kiến thức VL đã biết để 

suy ra kiến thức mới, đưa ra giả thuyết, rút 

ra hệ quả, tính toán các phép đo… một 

cách logic, chính xác, bằng ngôn ngữ VL 

của bản thân.  

3 

Mức 3 K.B.1.2. Thực hiện các nhiệm vụ ở mức 4 

nhưng còn vài sai sót nhỏ, thiếu logic.  

2 

Mức 2 K.B.1.1. Chứa quá nhiều lỗi, thiếu logic.  1 

Mức 1 K.B.1.0. Sai hoàn toàn hoặc không thực 

hiện được.  

0 
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Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm 

K.B.2. 

Vận dụng kiến 

thức VL vào các 

tình huống thực 

tiễn 

Mức 4 K.B.2.3. Tìm ra được kiến thức VL liên 

quan đến tình huống thực tiễn, tiến hành 

giải thích, chứng minh, tính toán, đánh giá, 

phân tích, tổng hợp… một cách chính xác, 

logic, hợp lý, sáng tạo.  

3 

Mức 3 K.B.2.2. Tìm ra được kiến thức VL liên 

quan đến tình huống thực tiễn, tiến hành 

giải thích, chứng minh, tính toán, đánh giá, 

phân tích, tổng hợp… cho kết quả chứa 

vài lỗi nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến 

bố cục chung.  

2 

Mức 2 K.B.2.1. Tìm ra được kiến thức VL liên 

quan đến tình huống thực tiễn nhưng khi 

tiến hành giải thích, chứng minh, tính 

toán, đánh giá, phân tích, tổng hợp… cho 

kết quả chứa quá nhiều sai sót.  

1 

Mức 1 K.B.2.0. Không thể tìm ra được kiến thức 

VL liên quan đến tình huống thực tiễn.  

0 

 

2.2.2.6. Quy ước sử dụng thang đo 

 Mỗi nhiệm vụ học tập, bài tập hoặc bài kiểm tra có thể sẽ không đo được tất cả 

các NL, không cùng đo được tất cả các chỉ số hành vi của cùng một NL. Tuy nhiên, có 

thể nhiều chỉ số hành vi sẽ được đo thông qua một câu hỏi, có thể một chỉ số hành vi 

sẽ được đo thông qua nhiều câu hỏi trong một nhiệm vụ, bài tập hoặc bài kiểm tra đó. 

Do vậy, để kết luận HS đạt được mức độ nào trong NL được đo GV cần thực hiện theo 

các quy ước sau đây: 

 (1) Nếu có nhiều câu hỏi được đưa ra để đo cùng một chỉ số hành vi thì điểm 

tính cho chỉ số hành vi đó được tính bằng trung bình cộng y  của tất cả các điểm đạt 

được ở các câu hỏi đo hành vi đó (lấy tròn số đến hai chữ số thập phân): 

 - Nếu 00,325,2  y  và không có câu hỏi nào đạt dưới 2 điểm thì đạt mức Tốt. 

 - Nếu 25,250,1  y  và không có câu hỏi nào đạt dưới 1 điểm hoặc 25,2y  

mà có ít nhất một câu hỏi đạt dưới 2 điểm thì đạt mức Khá; 

 - Nếu 50,175,0  y  hoặc nếu 25,250,1  y  mà có ít nhất một câu hỏi đạt 

dưới 1 điểm thì đạt mức Trung bình. 

 - Nếu 75,0y  thì đạt mức Thấp. 

 Ví dụ: Chỉ số hành vi T.A.1 được đo 3 lần ở ba câu hỏi khác nhau với các mức 

điểm đạt được là 2, 1 và 2 thì điểm tính cho chỉ số hành vi này là: 
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 67,1
3

212



y : Chỉ số hành vi này đạt mức Khá. 

 (2) Đối với tổng thể một NL: 

- Đặt M = (số chỉ số hành vi được đo của một NL x 3): Số điểm tối đa có thể đạt 

được của NL đó. 

- Đặt x = tổng điểm tất cả các chỉ số hành vi mà HS đạt được. 

(i) Nếu %80%100. 
M

x
 và không có hành vi nào đạt dưới 2 điểm thì NL được 

đo đạt mức Tốt. 

(ii) Nếu %80%100.%60 
M

x
 và không có hành vi nào đạt dưới 1 điểm; hoặc nếu 

%80100. %
M

x
 nhưng có ít nhất một hành vi đạt dưới 2 điểm thì NL được đo đạt mức Khá. 

 (iii) Nếu %60%100.%40 
M

x
; hoặc nếu %80%100.%60 

M

x
 và có ít nhất 

một hành vi đạt dưới 1 điểm thì NL được đo đạt mức Trung bình. 

 (iv) Nếu %40%100. 
M

x
 thì NL được đo đạt mức Thấp. 

 (3) Nếu muốn quy về thang điểm 10 thường sử dụng hiện nay thì ta thực hiện 

theo công thức sau: 

Điểm (thang 10) 10.
M

x
  

 (4) Kết luận: Căn cứ vào kết quả đạt được, chúng ta có thể đưa ra các kết luận 

chung sau đây. Tuy nhiên, cần tùy thuộc vào nội dung đánh giá và hành vi được đánh 

giá mà GV đưa ra nhận xét một cách cụ thể hơn. 

 Mức Tốt: Thuần thục các kĩ năng thành phần, sử dụng các công cụ và kiến thức 

một cách thành thạo vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống, đạt 

hiệu quả cao. 

 Mức Khá: Sử dụng được kiến thức và các công cụ vào các tình huống với hầu 

hết kết quả đều đúng nhưng trong quá trình thực hiện còn chứa nhiều sai sót, cần được 

hỗ trợ thêm từ GV. 

 Mức Trung bình: Nhận định được các kiến thức liên quan trong nhiệm vụ được 

giao và các tình huống cần giải quyết, tìm được công cụ cần sử dụng nhưng chưa sử 

dụng được hoặc quá trình thực hiện chứa nhiều sai sót nên kết quả chưa chính xác, rất 

cần sự giúp đỡ của GV. 

 Mức Thấp: Hầu như không nhận định được kiến thức liên quan trong nhiệm vụ 

được giao và các tình huống cần giải quyết, không thể tự tìm được các công cụ, không 

thể sử dụng các công cụ và không thể hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, cần 

GV hướng dẫn, giúp đỡ một cách cụ thể. 
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2.2.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

của học sinh 

2.2.3.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực của học sinh  

 Như chúng ta đã biết, trong DH tích cực, kiểm tra, đánh giá là một yếu tố vô 

cùng quan trọng, gắn liền với hoạt động DH, có tác dụng điều chỉnh và nâng cao chất 

lượng DH. 

 Theo quan niệm truyền thống, đánh giá chỉ là đánh giá một chiều: GV đánh giá 

HS và việc đánh giá thường chỉ được thực hiện chủ yếu dựa vào điểm số của các bài 

kiểm tra cuối kì hoặc điểm số của các bài kiểm tra một tiết. Theo quan điểm DH tích 

cực thì việc đánh giá phải diễn ra đa chiều: kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá 

của HS, có thể tham chiếu thêm sự đánh giá lẫn nhau giữa HS và HS. Việc kiểm tra, 

đánh giá nên được diễn ra thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình học chứ không 

chỉ mang tính chất định kì như kiểm tra học kì hoặc giữa kì. Ở một mức độ cao hơn, 

GV cần tạo điều kiện để HS tự đánh giá không chỉ bằng điểm số mà phản hồi lại cho 

GV những nỗ lực, quá trình phấn đấu và kết quả mà mình đạt được. Chừng nào chúng 

ta chưa nhìn nhận kiểm tra, đánh giá phải là một quá trình song song và xuyên suốt 

quá trình học của HS thì chừng đó chúng ta chưa giải quyết được việc GV và HS đối 

phó trong thi cử để đạt được điểm số cao và thảm họa học vẹt, học tủ cũng không bao 

giờ chấm dứt được. 

 Điều quan trọng hơn cả khi kiểm tra, đánh giá theo NL HS chính là đánh giá 

khả năng vận dụng, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, thực tế… và phát triển tư duy bậc 

cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá) của HS chứ không dừng lại ở mức độ đánh giá 

phân hóa riêng rẽ các phương diện kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

 Một yêu cầu tất yếu là khi chúng ta chuyển mục đích DH sang phát triển NL 

của HS thì việc kiểm tra, đánh giá cũng phải là kiểm tra, đánh giá theo NL của HS. 

Bước đầu làm rõ khái niệm đánh giá theo NL chúng ta có thể xem xét nó trong mối 

quan hệ với đánh giá theo kĩ năng. Đánh giá trên cơ sở kĩ năng là đánh giá một kĩ 

năng độc lập nào đó của HS, có thể là kĩ năng tổng hợp (nghe, nói, đọc, viết, giao 

tiếp, thuyết trình…) hoặc kĩ năng của từng lĩnh vực cụ thể như (kĩ năng lí luận, kĩ 

năng giải toán…). Trong khi đó NL là một thể thống nhất bao gồm kiến thức, kĩ 

năng và thái độ không tách biệt lẫn nhau. Do đó, đánh giá theo NL là việc đánh giá 

dựa trên khả năng thực hiện một nhiệm vụ ở một mức độ phức tạp thích hợp để tìm 

ra cách giải quyết một hoặc nhiều vấn đề để đạt tới mục tiêu có được kiến thức có 

thể áp dụng trong nhiều tình huống phức tạp khác nhau trong thực tế cuộc sống. 

 Theo Nguyễn Công Khanh thì “Đánh giá HS theo cách tiếp cận NL là đánh giá 

theo chuẩn về sản phẩm đầu ra… nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức, kĩ năng 
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mà chủ yếu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để thực hiện 

nhiệm vụ học tập đạt tới một chuẩn nào đó” [26]. Như vậy, đánh giá theo NL HS theo 

cách hiểu này đòi hỏi phải đáp ứng hai điều kiện chính là: phải có sản phẩm đầu ra và 

sản phẩm đó phải đạt được một chuẩn nào đó theo yêu cầu. 

 Trong công trình nghiên cứu “Đánh giá KQHT môn Ngữ Văn của HS theo 

hướng hình thành NL” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Bích Đào, 

Nguyễn Tuyết Nga và Nguyễn Thúy Hồng (Viện nghiên cứu Giáo dục Việt Nam) về 

mặt lí luận có thể xác định hai cách tiếp cận chính về đánh giá KQHT: 

 (1) Đánh giá dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ 

thông, cách đánh giá này thiên về đánh giá tiếp nhận nội dung chương trình môn học. 

 (2) Đánh giá dựa vào năng lực: thiên về xác định mức độ NL của HS so với 

mục tiêu đề ra của môn học. Khi đánh giá theo hướng NL cũng vẫn phải căn cứ vào 

chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học để xác định các tiêu chí thể hiện NL của HS, tuy 

nhiên do NL mang tính tổng hợp và tích hợp nên các chuẩn kiến thức, kĩ năng cần 

được tổ hợp lại trong mối quan hệ nhất quán để thể hiện được các NL của HS, đồng 

thời cần xác định những mức NL theo chuẩn và cao hơn chuẩn để tạo được sự phân 

hóa, nhằm đo được khả năng và sự tiến bộ của tất cả đối tượng HS [63]. 

 Như vậy, công trình nghiên cứu này cũng xác định kiểm tra, đánh giá theo NL 

HS cần phải dựa vào mục tiêu đề ra của môn học và phải đánh giá NL dựa trên một 

chuẩn nhất định để phân hóa và đánh giá được NL của tất cả các đối tượng HS. 

 Theo chúng tôi: Một là, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL không 

chỉ là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS mà phải hướng tới việc 

đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ của HS để thực hiện 

nhiệm vụ học tập theo một chuẩn nhất định. Hai là, kiểm tra, đánh giá theo hướng 

phát triển NL phải dựa trên việc miêu tả rõ một sản phẩm đầu ra cụ thể mà cả hai 

phía GV và HS đều biết và có thể đánh giá được sự tiến bộ của HS dựa vào mức độ 

mà các em thực hiện sản phẩm. 

2.2.3.2. Mục tiêu của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát 

triển năng lực của học sinh 

 Khi nói đến mục tiêu kiểm tra, đánh giá, trước hết người ta nhận thấy kiểm tra, 

đánh giá là một phần không thể thiếu được của quá trình DH thì ít nhất nó phải vì sự 

tiến bộ của HS. Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ nghĩa là quá trình kiểm tra, đánh giá 

phải cung cấp những thông tin phản hồi giúp HS biết mình tiến bộ đến đâu, những 

mảng kiến thức/kĩ năng nào có sự tiến bộ, mảng kiến thức/kĩ năng nào còn yếu để điều 

chỉnh quá trình DH. Và khi nói đến kiểm tra, đánh giá là vì sự tiến bộ của HS thì kiểm 

tra, đánh giá phải làm sao để HS không sợ hãi, không bị thương tổn để thúc đẩy HS nỗ 
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lực. Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của HS còn có nghĩa là sự kiểm tra, đánh giá phải 

diễn ra trong suốt quá trình DH, giúp HS so sánh phát hiện mình thay đổi thế nào trên 

con đường đạt mục tiêu học tập của cá nhân đã đặt ra. Cần nhận thức rằng kiểm tra, 

đánh giá là một quá trình học tập, đánh giá diễn ra trong suốt quá trình DH. Không chỉ 

GV biết cách thức, các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá HS mà quan trọng không kém là HS 

phải học được cách kiểm tra, đánh giá của GV, phải biết kiểm tra, đánh giá lẫn nhau và 

biết tự kiểm tra, đánh giá KQHT rèn luyện của chính mình. Có như vậy, HS mới tự 

phản hồi với bản thân xem KQHT, rèn luyện của mình đạt mức nào/đến đâu so với yêu 

cầu, tốt hay chưa tốt như thế nào. Với cách hiểu kiểm tra, đánh giá ấy mới giúp hình 

thành NL của HS, cái mà chúng ta đang rất mong muốn. Kiểm tra, đánh giá phải lượng 

giá chính xác, khách quan KQHT, chỉ ra được HS đạt được ở mức độ nào so với mục 

tiêu, chuẩn đã đề ra. Sau khi HS kết thúc một giai đoạn học thì tổ chức kiểm tra, đánh 

giá, để GV biết được những kiến thức mình dạy, HS đã làm chủ được kiến thức, kĩ 

năng ở phần nào và phần nào còn hổng... 

 Do đó, mục tiêu của kiểm tra, đánh giá là: 

 - Công khai hóa nhận định về NL và KQHT của mỗi HS, nhóm HS và tập thể 

lớp, tạo cơ hội cho HS phát triển kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá, giúp HS nhận ra sự tiến 

bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập; 

 - Giúp cho GV có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của 

mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng và 

hiệu quả DH. 

 Như vậy, kiểm tra, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và 

định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra 

thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 

 Để xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của HS theo hướng 

phát triển NL cần những chú ý sau: 

 - Dựa vào mục tiêu môn học, mục đích học tập và mối quan hệ giữa mục tiêu 

của môn học, mục đích học tập và kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập; 

 - Căn cứ vào bảng NL cốt lõi và NL chuyên biệt trong học tập môn VL (đã 

trình bày ở trên); 

 - Đối chiếu hai căn cứ trên trong một chủ đề VL, để xác định một cách tường 

minh mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL ở chủ đề đó. 

 Mục tiêu của môn học là những gì HS cần phải đạt được sau khi học xong môn 

học, nó bao gồm các thành tố: 

 + Hệ thống các kiến thức khoa học gồm cả các phương pháp nhận thức; 

 + Hệ thống kĩ năng kĩ xảo; 

 + Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế; 

 + Thái độ, tình cảm đối với nghề nghiệp, đối với xã hội. 
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 Mục tiêu môn VL cấp THPT đã được cụ thể hóa trong cuốn Hướng dẫn thực 

hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn VL cấp THPT. 

 Mục đích học tập là những gì HS cần có được sau khi đã học xong một đơn vị 

kiến thức, một quy tắc nào đó. Mục đích học tập có thể bao gồm các phần sau đây: 

 + Lĩnh hội tri thức nhân loại nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về tự nhiên và xã hội; 

 + Trang bị kiến thức để đáp ứng nhu cầu về thi tuyển, nghề nghiệp và cuộc sống; 

 + Thu thập những kinh nghiệm để có thể độc lập nghiên cứu, hoạt động sau này. 

 Giữa mục tiêu của môn học, mục đích học tập và kiểm tra, đánh giá hoạt động 

học tập có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu mục tiêu của môn học và mục đích học 

tập được xác định đúng đắn thì chúng hỗ trợ cho nhau trong việc kiểm tra, đánh giá, đạt 

được yêu cầu đề ra của công việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. Mục tiêu của môn 

học và mục đích học tập là cơ sở cho việc xác định nội dung chương trình, phương 

pháp, hình thức và quy trình DH và học tập. Đồng thời nó cũng là cơ sở để chọn phương 

pháp, hình thức và quy trình kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của HS. Kiểm tra, 

đánh giá KQHT dựa trên tiêu chí của mục tiêu DH sẽ nhận được thông tin phản hồi 

chính xác nhằm bổ sung, hoàn thiện quá trình giáo dục. 

2.2.3.3. Vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát 

triển năng lực của học sinh  

 Theo Đỗ Ngọc Thống, kiểm tra, đánh giá KQHT là một mắt xích trọng yếu của 

đổi mới giáo dục phổ thông. Theo Nguyễn Công Khanh, muốn đổi mới căn bản toàn 

diện chương trình, sách giáo khoa phổ thông từ năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, thì “mắt xích” cần phải tập trung, nỗ lực nhiều nhất, đầu tư nhiều thời gian, 

trí tuệ, tiền bạc nhất chính là khâu đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá HS. Từ đó có 

thể thấy kiểm tra, đánh giá có vai trò rất quan trọng trong tiến trình giáo dục phổ thông.  

 Trước hết, kiểm tra, đánh giá cần được xem là một khâu, một bộ phận quan 

trọng không thể tách rời của quá trình DH. Khi tiến hành DH, GV cần phải xác định rõ 

mục tiêu, nội dung, phương pháp và các kỹ thuật DH. Nhưng làm thế nào để biết được 

quá trình ấy đã đạt mục tiêu chưa, các phương pháp, kỹ thuật DH có hợp lý, tạo được 

hiệu quả hay không? Muốn biết có hiệu quả hay không hay đạt đến mức độ nào thì GV 

cần thu thập thông tin phản hồi từ HS để đưa ra các nhận định và đi đến các điều chỉnh 

hợp lý để quá trình DH đạt hiệu quả cao nhất. Kiểm tra, đánh giá chính là khâu giải 

quyết vấn đề này.  

 Đối với HS, thông tin phản hồi từ việc kiểm tra, đánh giá của GV giúp các em 

nhận định được mức độ đạt được của bản thân so với các yêu cầu đặt ra để các em biết 

cách tự điều chỉnh cách học của mình, rèn luyện bản thân ngày một tiến bộ hơn. Và xa 

hơn, quá trình đó có thể nuôi dưỡng hứng thú học đường, tạo sự tự giác trong học tập 

và quan trọng hơn là gieo vào lòng HS sự tự tin, niềm tin “người khác làm được mình 

cũng sẽ làm được”…  
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 Nhờ vậy, kiểm tra, đánh giá là bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục và là 

động lực thúc đẩy đổi mới DH. Kiểm tra, đánh giá theo hướng nào thì DH sẽ bị lái 

theo hướng đó. Kiểm tra, đánh giá chỉ chú trọng kiểm tra sự tái hiện kiến thức hàn lâm 

thì HS chỉ chú trọng học những kiến thức trọng tâm một cách đối phó, GV chỉ chú 

trọng dạy những dạng bài sao cho HS được điểm cao, đạt yêu cầu về tỷ lệ phần trăm số 

điểm trên 5 theo yêu cầu của nhà trường… Cả HS, GV lẫn cấp quản lý chỉ quan tâm 

đến điểm số cuối cùng, đến sự xếp hạng cao thấp của HS… Điều đó vô tình làm sai 

lệch ý nghĩa thực sự của kiểm tra, đánh giá. Sự bồi dưỡng, phát triển NL đã không 

được chú trọng. Ngược lại, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL thì DH cũng 

phải theo hướng phát triển NL HS. Do vậy, kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL chính là động lực thúc đẩy cho việc DH theo hướng phát triển NL, là khâu 

quan trọng trong tiến trình bồi dưỡng, phát triển NL HS.  

 Tựu trung lại, kiểm tra, đánh giá là mắt xích trọng yếu của quá trình giáo dục, 

nếu thực hiện được việc đánh giá hướng vào đánh giá quá trình, giúp phát triển NL 

HS, thì lúc đó quá trình DH trở nên tích cực hơn rất nhiều. Đổi mới kiểm tra, đánh giá 

sẽ là động lực thúc đẩy các quá trình khác nhờ đổi mới phương pháp DH, đổi mới cách 

thức tổ chức hoạt động DH, đổi mới quản lý…. Hay nói cách khác, muốn đổi mới DH 

thì cần phải đổi mới kiểm tra, đánh giá, muốn bồi dưỡng, phát triển các NL của HS 

một cách hiệu quả thì toàn bộ cả quá trình giáo dục từ DH đến kiểm tra, đánh giá cần 

được đổi mới một cách đồng bộ, nhịp nhàng theo hướng phát triển NL. 

2.2.3.4. Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát 

triển năng lực của học sinh 

 Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL cần phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

 Đảm bảo tính giá trị: phải đo lường chính xác mức độ phát triển NL HS (đo 

lường các kĩ năng thành phần, chỉ số hành vi theo chuẩn đầu ra); 

 Đảm bảo độ tin cậy: kết quả kiểm tra, đánh giá HS ổn định, chính xác, không bị 

phụ thuộc vào người đánh giá, những nhiệm vụ ở các lĩnh vực học tập khác nhau. Kết 

quả kiểm tra, đánh giá phải thống nhất khi được lặp đi lặp lại nhiều lần; 

 Đảm bảo tính linh hoạt: thực hiện đa dạng các hình thức, phương pháp kiểm 

tra, đánh giá để HS có cơ hội thể hiện tốt nhất NL của họ (phụ thuộc vào nhịp độ, thời 

điểm họ đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra của NL); 

 Đảm bảo tính công bằng: người đánh giá và người được đánh giá đều hiểu 

chuẩn, tiêu chí, hành vi đánh giá như nhau; công cụ kiểm tra, đánh giá không có sự 

thiên vị cho giới, dân tộc, vùng miền, đối tượng... cách phân tích, xử lý kết quả chuẩn 

hóa để không bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ cá nhân; 

 Đảm bảo tính hệ thống: kết quả kiểm tra, đánh giá chẩn đoán được sử dụng để 

xác nhận vùng phát triển hiện có (ZAD) của HS, từ đó lập kế hoạch cho những can 

thiệp sư phạm thích hợp; kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình được sử dụng để điều 

chỉnh hoạt động DH theo hướng chuyển sang vùng phát triển gần (ZPD) của mỗi HS; 

kết quả kiểm tra, đánh giá tổng kết được sử dụng để xác nhận mức độ phát triển NL 

của HS và lập kế hoạch can thiệp sư phạm cho giai đoạn giáo dục tiếp theo; 
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 Đảm bảo tính toàn diện: kết quả kiểm tra, đánh giá phải phản ánh đầy đủ sự 

phát triển của các thành tố và chỉ số hành vi của NL được đo lường; 

 Phát triển học sinh: đảm bảo kiểm tra, đánh giá được sự tiến bộ so với chính 

bản thân HS về NL. Qua đó phát triển khả năng chịu trách nhiệm với việc học tập và 

giám sát sự tiến bộ của bản thân; 

 Đánh giá trong bối cảnh thực tiễn: công cụ kiểm tra, đánh giá cần được thực 

hiện trong bối cảnh thực (cá nhân, trường lớp, dân cư, khoa học) nhằm phản ảnh đúng 

NL của HS khi thực hành trong môi trường thực tế. 

2.2.3.5. Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực của học sinh 

 Có nhiều cách phân loại quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT của HS khác nhau, 

dựa trên lí luận về kiểm tra, đánh giá trong DH, chúng tôi đề xuất quy trình kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL gồm 9 bước như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 2.8. Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng 

phát triển năng lực 

Xác định mục đích đánh giá 

Xác định nội dung cần đánh giá 

Xác định chuẩn năng lực cần đánh giá 

và xây dựng tiêu chí đánh giá 

Xác định phương pháp đánh giá 

Xác định hình thức đánh giá 

Tiến hành kiểm tra đánh giá 

Phân tích, xử lí kết quả và lưu trữ 

Công bố kết quả đánh giá, 

 tiếp nhận phản hồi 

Lựa chọn công cụ đánh giá 
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Bước 1: Xác định mục đích đánh giá 

Bước đầu tiên của việc tổ chức đánh giá KQHT của HS, GV cần xác định rõ 

đánh giá nhằm mục đích gì? Đánh giá nhằm xác định trình độ xuất phát của HS khi bắt 

đầu vào năm học, hoặc vào một chủ đề mới? Đánh giá nhằm định hướng cho hoạt 

động DH của GV? Đánh giá nhằm xác định mức độ đạt mục tiêu DH sau một bài học, 

một chương, một phần chương trình?... Xác định mục đích đánh giá sẽ quyết định nội 

dung, phương pháp, hình thức và công cụ đánh giá. 

Bước 2: Xác định nội dung cụ thể cần đánh giá 

 Tùy theo mục đích của việc đánh giá mà GV xác định nội dung đánh giá. Nội 

dung đánh giá có thể là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng thuộc một bài học, một 

chương hoặc một chủ đề, thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu DH đã được xác định 

từ trước. 

  Bước 3: Xác định chuẩn NL cần đánh giá và xây dựng tiêu chí đánh giá 

 - Đánh giá các NL: NL tính toán trong VL, NL sử dụng kiến thức VL, NL sử 

dụng ngôn ngữ VL và NL thực hành VL. 

 - Xây dựng các chỉ số hành vi của mỗi thành tố NL và các tiêu chí chất lượng 

tương ứng với mỗi chỉ số hành vi. 

 Bước 4: Xác định phương pháp đánh giá 

 Có nhiều phương pháp đánh giá NL như: phương pháp kiểm tra viết, phương pháp 

quan sát, phương pháp hỏi - đáp, phương pháp đánh giá hồ sơ học tập, phương pháp đánh 

giá sản phẩm học tập... Tùy vào đặc điểm tình hình, GV chọn ra phương pháp đánh giá 

NL khả thi và phù hợp với mục đích, nội dung và NL cần đánh giá. 

 Bước 5: Xác định hình thức đánh giá 

 Tùy mục đích đánh giá mà GV lựa chọn các hình thức đánh giá khác nhau cho 

phù hợp. Có thể tổ chức đánh giá thường xuyên hay đánh giá định kì. 

 Bước 6: Lựa chọn công cụ đánh giá 

 Có rất nhiều công cụ có thể dùng để đánh giá NL. Một số công cụ phổ biến 

thường dùng, như câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập (bài tập ở lớp, bài tập ở 

nhà), bài thực hành, dự án học tập, báo cáo TNg, bảng kiểm, phiếu đánh giá, sản 

phẩm, trình diễn thực, phiếu hỏi, kịch bản phỏng vấn, mẫu phiếu quan sát... GV lựa 

chọn công cụ đánh giá phù hợp. 

 Bước 7: Tiến hành đánh giá 

 - GV thông báo cho HS các chuẩn NL được đánh giá và tiêu chí chất lượng ứng 

với các chuẩn NL. 

 - GV thu thập bằng chứng thông qua các hình thức: 

+ Đánh giá bằng quan sát, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở các hoạt 

động nhóm và bài thực hành, chế tạo dụng cụ; 
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+ Đánh giá sản phẩm học tập của HS: Kết quả các bài kiểm tra, dụng cụ 

ứng dụng VL tự chế tạo, các báo cáo thực hành. 

 - GV xử lý thông tin dựa trên các bằng chứng thu thập được, xác định mức độ 

đạt được của NL cần đánh giá. 

- HS xây dựng kế hoạch thực hiện các kĩ năng chưa đạt chuẩn. 

Bước 8: Phân tích, xử lý kết quả và lưu trữ 

GV tiến hành phân tích, xử lý kết quả và đối chiếu với mục đích đánh giá, tạo 

hồ sơ lưu trữ. Đây là khâu hết sức quan trọng, giúp GV có dữ liệu để phân tích kết quả 

của bài đánh giá, dùng các phép thống kê phân tích: phân bố điểm, tính độ lệch chuẩn, 

giá trị trung bình và độ tin cậy của bài đánh giá. 

Bước 9: Công bố kết quả đánh giá, tiếp nhận phản hồi 

Ở bước này, GV phải có nhận xét về bài làm của HS, nêu lên những ưu điểm và 

thiếu sót, hạn chế chung của lớp và những sai lầm có tính điển hình cần rút kinh 

nghiệm. Đồng thời GV chữa bài kiểm tra. 

2.2.3.6. Một số hình thức tổ chức đánh kiểm tra, giá kết quả học tập môn Vật lí theo 

hướng triển năng lực 

 Kiểm tra, đánh giá KQHT của HS thường được đánh giá ở ba giai đoạn ứng với 

từng mục đích khác nhau: 

 - Đánh giá cơ sở: cho thông tin, hiểu biết ban đầu về HS, đầu vào khi chưa tác động. 

 - Đáng giá quá trình: cung cấp thông tin để giúp các GV, HS biết được trình độ 

và mức tiến bộ (so với lúc khởi đầu) của việc học tập, nhằm điều chỉnh việc DH. 

 - Đánh giá tổng kết: thông báo cho cả HS và GV về trình độ (kiến thức, kĩ năng, 

thái độ và NL) mà HS đã đạt được. 

 Tùy mục đích kiểm tra, đánh giá mà người ta chọn các hình thức kiểm tra, đánh 

giá khác nhau cho phù hợp. Dưới đây là một số hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL thường được sử dụng trong 3 giai đoạn đánh giá 

nêu trên. 

Bảng 2.11. Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng  

phát triển năng lực 

Hình thức Bản chất/ mục đích đánh giá Giai đoạn 

Kiểm tra vấn 

đáp, viết 

Vấn đáp và viết dựa trên trải nghiệm cá nhân HS/ 

Đánh giá kiến thức và kĩ năng trình bày 

Đánh giá 

cơ sở 

Kiểm tra viết Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, tiểu luận, trả 

lời theo cấu trúc, viết báo cáo/ 

Đánh giá sự chiếm lĩnh kiến thức 

Đánh giá 

quá trình 

Đánh giá lồng 

ghép (ứng dụng) 

Đánh giá khía cạnh học tập của HS trong ngữ cảnh HS 

trải nghiệm, giải quyết vấn đề 

Đánh giá 

quá trình 

Báo cáo/ trình Yêu cầu HS trình bày, giao tiếp chứng tỏ hiểu biết khoa Đánh giá 
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Hình thức Bản chất/ mục đích đánh giá Giai đoạn 

bày vấn đáp học của mình quá trình 

Phỏng vấn Đánh giá thực thi đối với cá nhân, nhóm HS trước, 

trong và sau khi học 

Đánh giá 

quá trình 

Nhiệm vụ thực 

thi 

Đòi hỏi HS tạo ra hoặc có một hành động liên quan đến 

việc giải quyết một vấn đề hay hình thành khái niệm 

khoa học 

Đánh giá 

quá trình 

và đánh giá 

tổng kết 

Dự án nghiên 

cứu 

Yêu cầu HS khám phá, giải quyết một vấn đề khoa học Đánh giá 

tổng kết 

Thực hiện hay 

mở rộng dự án 

Yêu cầu áp dụng các kiến thức và kĩ năng trong việc mở 

rộng dự án hay giải quyết một vấn đề mở 

Đánh giá 

tổng kết 

Làm việc theo 

nhóm 

Khuyến khích tính độc lập, hợp tác, trao đổi ý tưởng, 

phát triển kĩ năng trình bày... (nhưng khó đánh giá đối 

với từng HS, tốn thời gian) 

Đánh giá 

quá trình 

Hồ sơ học tập Có thể chứng tỏ sự tiến bộ của cá nhân HS, hiểu sự 

phức tạp của hoạt động chuyên môn, tổng hợp những gì 

HS học ở một/ một số chủ đề, dự án; đánh giá hợp lệ và 

xác thực đối với các nhiệm vụ trong bối cảnh thực tiễn; 

tập trung vào tư duy bậc cao. 

Đánh giá 

quá trình 

 Như vậy, muốn có những thông tin khác nhau về HS cần sử dụng các hình thức 

kiểm tra, đánh giá khác nhau. Các hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhau này sẽ đo 

được những đặc điểm, trình độ khác nhau về quá trình, KQHT của HS, về trình độ tư 

duy, kĩ năng, NL vận dụng, giải quyết vấn đề của HS. Việc sử dụng một tập hợp đa 

dạng các dữ liệu thu thập được qua việc sử dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá khác 

nhau ở các giai đoạn khác nhau sẽ mang lại một sự hiểu biết sâu sắc và có ý nghĩa 

nhiều hơn về những gì mà HS biết và có thể làm được, sự tiến bộ của các em. 

 Việc kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL cần đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

 - Phối hợp các giai đoạn đánh giá: đánh giá cơ bản, đánh giá thường xuyên và 

đánh giá định kì, tổng kết; 

 - Phối hợp giữa đánh giá của GV, đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá của HS, 

giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng đối với các hoạt 

động cả ở trường lẫn ở nhà; 

 - Kết hợp giữa hình thức kiểm tra, đánh giá bằng việc quan sát, phỏng vấn, viết 

nhằm phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức kiểm tra, đánh giá này để có thể đảm 

bảo đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ và NL ở các cấp độ khác nhau. 

 Việc kiểm tra, đánh giá như vậy đảm bảo tính toàn diện, công bằng, trung thực, 

có khả năng phân loại, giúp GV, HS, nhà trường và gia đình nắm bắt trình độ học tập 

của các em và có những điều chỉnh kịp thời việc DH. 
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2.2.3.7. Công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực 

 Để kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL, cần sử dụng 

những công cụ chủ yếu sau đây: 

 - Công cụ thu thập thông tin về NL của HS: là các bài tập thực hành, nhiệm vụ, 

bài kiểm tra, bài thi mà GV ra để HS vận dụng các tri thức, kĩ năng đã học vào giải 

quyết, qua đó thể hiện NL bản thân. Các dạng bài tập thực hành được sử dụng để kiểm 

tra, đánh giá có những đặc trưng sau: 

 + Về nội dung: bài tập phải phản ánh được các mục tiêu NL cần kiểm tra, đánh 

giá; yêu cầu HS phải tạo ra được sản phẩm, hoặc thực hiện một quá trình hoạt động hay 

kết hợp vừa thực hiện hoạt động vừa tạo ra sản phẩm. Bài tập phải có tính thực tiễn, có 

liên quan đến công việc thực hiện hoạt động DH – giáo dục của người GV. Bên cạnh đó, 

bài tập có thể đa dạng lời giải để khuyến khích sự cá nhân hóa việc làm bài của HS. 

 + Về hình thức: căn cứ vào nội dung bài tập nhằm đánh giá sản phẩm hay quá 

trình hoạt động của HS mà hình thức thể hiện bài tập rất phong phú và đa dạng. Các 

bài tập yêu cầu tạo ra sản phẩm: bài viết tự luận, báo cáo, chế tạo dụng cụ thí 

nghiệm...; các bài tập yêu cầu thể hiện quá trình thực hiện: giảng bài, đóng vai giải 

quyết tình huống, thuyết trình...; các bài tập vừa đánh giá kết hợp thực hiện hoạt động 

vừa tạo ra sản phẩm: thảo luận nhóm, seminar, soạn và giảng bài... 

 + Cách sử dụng: các dạng bài tập được sử dụng dùng để kiểm tra, đánh giá 

KQHT theo hướng phát triển NL của HS trong môn VL vừa được sử dụng như một 

công cụ kiểm tra, đánh giá, vừa như một công cụ DH. Các bài tập này được sử dụng 

trong nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình DH, có thể giao nhiệm vụ về nhà, đề 

kiểm tra hoặc được thực hiện ngay trên lớp học gắn với các phương pháp và hình 

thức DH khác nhau. 

 Như vậy, có thể nói các dạng bài tập thực hành được sử dụng trong kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển NL là một công cụ rất có giá 

trị. Bởi nó phản ánh đầy đủ mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm tra, đánh giá theo 

hướng phát triển NL. 

 - Công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL 

 + Phiếu quan sát 

 Đánh giá qua quan sát là thông qua quan sát mà đánh giá các thao tác, động cơ, 

các hành vi, kĩ năng thực hành và kĩ năng nhận thức của HS. Chẳng hạn như cách giải 

quyết vấn đề trong các tình huống cụ thể. 

 Đánh giá qua quan sát giúp cho GV hiểu được thực trạng việc giảng dạy và học 

tập của HS, thu thập được các thông tin liên quan trực tiếp đến hiệu quả DH (nhu cầu, 

hứng thú của HS, hiệu quả việc sử dụng các phương pháp, hình thức DH...) và NL 

giảng dạy của GV. 
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 Công cụ được dùng để kiểm tra, đánh giá trong quan sát là bảng điểm quan sát 

(phiếu quan sát) – đó là những tài liệu dùng để ghi chép lại các yếu tố liên quan đến 

quá trình học tập của HS như thao tác, động cơ, các hành vi, kĩ năng thực hành, kĩ 

năng nhận thức của HS. 

Bảng 2.12. Bảng kiểm quan sát dùng cho giáo viên 

Tiêu chí đánh giá Họ và tên  Họ và tên  Họ và tên  

1. Học tập hợp tác: 

- Tham gia phân công nhiệm vụ; 

- Chấp nhận nhiệm vụ được phân công; 

- Chú tâm thực hiện nhiệm vụ; 

- Khuyến khích các thành viên khác trong nhóm; 

- Chấp nhận các quyết định của nhóm. 

   

2. Học tập hiệu quả:  

- Đưa ra nhận xét liên quan đến nhiệm vụ; 

- Đặt câu hỏi để hiểu rõ bản thân và người khác; 

- Lắng nghe ý kiến người khác; 

- Đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, nêu ý kiến. 

   

 Yêu cầu: GV cần hoàn thành bảng kiểm quan sát trong thời gian các nhóm lập 

kế hoạch trình bày bằng miệng. Mỗi nhóm dùng một bảng kiểm riêng.  

Giáo viên có thể đánh dấu vào mỗi hành vi quan sát được.  

Bảng 2.13. Bảng kiểm quan sát hành vi 

Họ và tên học sinh:  

Thời gian quan sát:  

Nội dung quan sát:  

Hành vi Quan sát thấy 

Chú tâm  

Ganh đua   

Hợp tác  

Sôi nổi  

Độc lập  

Tham gia   

Biết khai thác tài liệu   

Giúp đỡ người khác  

Phụ thuộc   

Bắt chước  

Yêu cầu giúp đỡ  

Bất hợp tác  

Không tham gia   

Hành động bất cẩn  

Đứng ngoài cuộc   

Cản trở  
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 + Hồ sơ học tập: 

 Hồ sơ học tập là tập hợp các bài tập, bài kiểm tra, bài thực hành, sản phẩm công 

việc bằng video, hình ảnh… của HS đã hoàn thành một các tốt nhất. 

 Hồ sơ học tập có thể được dùng để xác định, điều chỉnh quá trình học tập của HS, 

đánh giá hoạt động và mức độ thực hiện nhiệm vụ học tập của họ. Hồ sơ học tập giúp HS 

chủ động theo dõi, tự đánh giá để thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của mình, từ 

đó có sự điều chỉnh phương pháp học, xác định động cơ và mục tiêu học tập nhằm nâng 

cao KQHT của cá nhân. Nó không chỉ giúp HS tập trung vào hoạt động học tập mà còn 

tạo hứng thú cho những hoạt động đánh giá đặc biệt là tự đánh giá của bản thân.  

Tùy thuộc vào mục tiêu DH mà GV có thể yêu cầu HS tự xây dựng các loại hồ 

sơ học tập khác nhau nhằm mục đích để HS tự xây dựng kế hoạch học tập, xác định 

động cơ nhiệm vụ học tập, mục tiêu học tập cần hướng tới đồng thời HS tự kiểm soát, 

tự đánh giá quá trình học tập của mình về sự tiến bộ hay giảm sút về kiến thức, kĩ năng 

và thái độ học tập. Trên cơ sở các kết quả đạt được, HS tự điều chỉnh động cơ, phương 

pháp học tập và những mục tiêu cần hướng tới trong những giai đoạn tiếp theo. 

Hồ sơ học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó thể hiện sự thay đổi căn bản giữa 

DH tích cực và DH thụ động. Trong DH thụ động, HS trông chờ vào sự đánh giá của GV. 

Hồ sơ học tập như tấm gương phản chiếu về quá trình học tập để HS tự nhìn vào, tự nhìn 

nhận, tự đánh giá và tự điều chỉnh việc học tập của mình một cách chủ động.  

Công cụ đánh giá: Hồ sơ học tập của (nhật kí học tập) – là tài liệu minh chứng cho 

sự tiến bộ của HS, trong đó HS tự đánh giá về bản thân mình, nêu những điểm mạnh, yếu, 

sở thích của bản thân, tự ghi lại KQHT trong quá trình học tập, tự đánh giá đối chiếu với 

mục tiêu học tập đã đề ra để nhận ra sự tiến bộ hoặc chưa tiến bộ, tìm nguyên nhân và 

cách khắc phục hiệu quả… Để minh chứng cho sự tiến bộ hay chưa tiến bộ, HS phải tự 

lưu giữ những sản phẩm học tập cùng những lời nhận xét từ GV và bạn bè. Đây là một 

bằng chứng về những điều HS đã tiếp thu được trong suốt quá trình học tập. 

Bảng 2.14. Hồ sơ học tập 

Họ và tên: ........................................................................................... 

Tên nhiệm vụ Trang 
Ưu điểm của 

nhiệm vụ 

Nhược điểm 

của nhiệm vụ 
Ghi chú cá nhân 

Nhiệm vụ 1     Qua nhiệm vụ này tôi học 

được những điều sau:… 

Nhiệm vụ 2    Qua nhiệm vụ này tôi học 

được những điều sau:… 

...     

Ý kiến của GV: ........................................................................................... 
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 + Phiếu tự đánh giá: 

 Tự đánh giá trong học tập là hình thức đánh giá mà HS tự liên hệ phần nhiệm 

vụ đã thực hiện với các mục tiêu của quá trình học. HS sẽ học cách đánh giá sự nỗ lực 

và tiến bộ của cá nhân, nhìn lại quá trình và phát hiện những điều cần thay đổi để hoàn 

thiện bản thân. Những thay đổi có thể là một cách nhìn tổng quát về nội dung, yêu cầu 

giải thích thêm, thực hiện các kĩ năng mới để đạt mức độ thuần thục.  

Tự đánh giá không chỉ đơn thuần là tự cho mình điểm số mà là sự đánh giá 

những nỗ lực, quá trình và kết quả. HS cần tham gia vào quá trình quyết định những 

tiêu chí có lợi cho việc học. Thông qua những tiêu chí đánh giá, HS sẽ xem xét những 

phần nhiệm vụ đã hoàn thành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã đáp ứng yêu cầu hay 

chưa. Từ đó, HS có ý thức hơn về quá trình học tập của bản thân. Kết quả là kiến thức 

sẽ được tổ chức một cách có hệ thống và dễ tiếp nhận hơn. 

Công cụ đánh giá: Phiếu đánh giá - là tài liệu ghi lại những nhiệm vụ, mục tiêu 

của quá trình học tập. Trên cơ sở đó, HS tự liên hệ với những nhiệm vụ đã thực hiện 

với các mục tiêu mà chương trình học đã đề ra.  

+ Phiếu đánh giá đồng đẳng: 

Đánh giá đồng đẳng là một quá trình trong đó các nhóm HS cùng độ tuổi hoặc 

cùng lớp sẽ đánh giá công việc lẫn nhau. Một HS sẽ theo dõi bạn học của mình trong 

suốt quá trình học và đối chiếu với kết quả cuối cùng của GV để thấy được mức độ 

thực hiện của bạn cũng như có thêm những kiến thức về công việc của bản thân. 

Phương pháp đánh giá này có thể được dùng như một biện pháp đánh giá kết quả, 

nhưng chủ yếu được dùng để hỗ trợ HS trong quá trình học.  

Học sinh sẽ đánh giá lẫn nhau dựa theo các tiêu chí được định sẵn. Các tiêu 

chí này cần được diễn giải bằng những thuật ngữ quen thuộc và cụ thể. Tuy nhiên, 

chúng ta không nên coi đánh giá đồng đẳng như một giải pháp tiện lợi giúp GV tiết 

kiệm thời gian; đặc biệt, không nên để HS quyết định tất cả việc đánh giá. GV cần 

hướng dẫn HS thực hiện một cách cụ thể, tỉ mỉ để việc đánh giá đạt hiệu quả cao, có 

tính khách quan.  

Đánh giá đồng đẳng cho phép HS tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập và 

đánh giá. Nó không chỉ cung cấp những thông tin về KQHT của HS sau khi được đánh 

giá, mà còn phản ánh được NL của người đánh giá về sự trung thực và sáng tạo, sự 

linh hoạt và đồng cảm… tạo thêm động lực cho HS trong quá trình học tập, khích lệ 

lòng ham học và nhu cầu khẳng định của HS. 
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Bảng 2.15. Phiếu đánh giá của học sinh (dùng trong đánh giá đồng đẳng) 

Họ và tên: ........................................................................................... 

Tên thành 

viên trong 

nhóm 

Nhiệt tình và 

sự tham gia 

Hỗ trợ ý 

tưởng mới 

Hỗ trợ chức 

năng 

Tổ chức và 

hướng dẫn cả 

nhóm 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

hiệu quả 

      

      

      

      

 Lưu ý: HS đánh giá bằng cách cho điểm, sử dụng theo thang điểm dưới đây:  

 3 = tốt hơn các bạn khác; 

2 = tốt bằng các bạn khác; 

1 = không tốt bằng các bạn khác; 

0 = không giúp ích được gì; 

-1 = cản trở hoạt động của cả nhóm. 

2.2.3.8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát 

triển năng lực 

 Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển NL phải sử 

dụng phối hợp linh hoạt, đa dạng các hình thức và công cụ để kiểm tra, đánh giá NL của 

HS bởi lẽ khi thực hiện một nhiệm vụ học tập cụ thể, HS phải sử dụng nhiều NL khác 

nhau để giải quyết nhiệm vụ đó. Tất cả các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá 

KQHT đều có khả năng đánh giá NL nào đó của HS trong quá trình học tập. Tuy nhiên 

không phải các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT có giá trị ngang nhau 

trong đánh giá NL mà tùy vào đặc trưng của mỗi phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh 

giá đó có thể đánh giá được một loại NL nào đó ở một mức độ nhất định.  

Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL đề cao những 

phương pháp có khả năng giúp HS thể hiện NL trực tiếp của bản thân trong giải quyết 

các nhiệm vụ học tập, có thể quan sát được trực tiếp kết quả như phương pháp thực 

hành, đóng vai, làm việc nhóm, thuyết trình, bài thu hoạch… hơn là những phương pháp 

chỉ yêu cầu HS làm bài trên giấy và dừng lại ở đánh giá lĩnh vực nhận thức của HS.  

Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL chú trọng đến việc 

đánh giá thường xuyên, kết hợp với đánh giá định kì và đánh giá tổng kết, gắn liền với 

quá trình học tập của HS, coi kiểm tra, đánh giá như một hoạt động học tập. Do đó, việc 

kiểm tra, đánh giá cần phối hợp với DH, thông qua DH để đánh giá, sử dụng các phương 

pháp, hình thức DH để đánh giá như thảo luận nhóm, seminar, DH dự án…  
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Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL cũng được coi 

như một hoạt động học tập nên tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cũng là phương 

pháp chủ đạo trong kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. Đây là những phương pháp 

kiểm tra, đánh giá liên quan đến quá trình học tập của HS, trong đó HS không chỉ tự 

đánh giá và đánh giá lẫn nhau mà còn có thể được tham gia vào quá trình xác định các 

tiêu chí đánh giá. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo 

hướng phát triển năng lực của học sinh 

 Kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL chịu sự ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan sau: 

2.3.1. Năng lực của giáo viên giảng dạy môn Vật lí trong kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập theo hướng phát triển năng lực  

 Để công tác kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển 

NL đạt hiệu quả đòi hỏi GV phải có NL kiểm tra, đánh giá KQHT theo NL. Năng lực 

kiểm tra, đánh giá của GV được thể hiện ở việc GV phải có kiến thức, có hiểu biết về 

kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL như xác định được mục tiêu kiểm 

tra, đánh giá; lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá chi tiết từ đánh giá thường xuyên, đánh 

giá định kỳ, đánh giá tổng kết; thiết kế được công cụ kiểm tra, đánh giá khoa học; xử 

lý các kết quả kiểm tra, đánh giá… 

2.3.2. Sự tích cực của học sinh trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Vật lí 

 Bên cạnh yếu tố NL kiểm tra, đánh giá KQHT theo NL của GV, kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển NL chịu ảnh hưởng của yếu tố sự tích cực 

của HS trong quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. HS 

vừa là khách thể chịu sự đánh giá của GV nhưng đồng thời cũng là chủ thể của hoạt động 

tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Nếu kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo cách 

truyền thống, HS còn nặng tư tưởng gian lận, thiếu trung thực, học tủ, học lệch… trong thi 

cử thì kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL đòi hỏi HS phải phát 

huy tính tích cực, chủ động, tự giác và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. 

2.3.3. Các cấp quản lý giáo dục 

 Trong việc thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS theo 

hướng phát triển NL, các cấp quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc nghiên 

cứu để ban hành các NL chuyên biệt của từng môn học, xây dựng các văn bản hướng 

dẫn việc tổ chức DH và kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL, tổ chức 

tập huấn cho cán bộ quản lý và GV các trường phổ thông về chuyên đề DH và kiểm 

tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL... 
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2.3.4. Điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học môn Vật lí 

 Bất kì một hoạt động DH - giáo dục nào cũng chịu sự ảnh hưởng của các điều 

kiện về cơ sở vật chất và phương tiện DH trong nhà trường, trong đó bao gồm cả hoạt 

động kiểm tra, đánh giá KQHT. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện giảng 

dạy bao gồm hệ thống lớp học, các công trình phụ trợ phục vụ các hoạt động thực tiễn, 

không gian nhà trường và các phương tiện khác (các điều kiện âm thanh, ánh sáng, các 

trang thiết bị DH môn học, hệ thống công nghệ thông tin, thư viện…). 

2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh Trung 

học phổ thông theo hướng phát triển năng lực 

2.4.1. Khái quát về quá trình khảo sát thực trạng 

2.4.1.1. Mục đích khảo sát 

 Thông qua khảo sát để phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm tra, đánh giá 

KQHT của HS THPT và thực trạng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL THPT theo 

hướng phát triển NL một cách khách quan. Qua đó để tạo cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất 

quy trình, phương pháp và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT theo 

hướng phát triển NL. 

2.4.1.2. Nội dung khảo sát 

 Nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề sau: 

 - Thực trạng nhận thức của GV và HS về kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

của HS THPT; 

 - Thực trạng nhận thức của GV và HS về kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

của HS THPT theo hướng phát triển NL; 

 - Thực trạng thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS THPT theo 

hướng phát triển NL. 

2.4.1.3. Thời gian và đối tượng khảo sát 

 - Thời gian khảo sát: Từ tháng 9/2017 đến hết tháng 12/2017.  

 - Đối tượng khảo sát:  

 (1) Giáo viên: 70 GV VL bậc THPT, gồm 40 GV tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 10 

GV tại tỉnh Quảng Trị, 10 GV tại thành phố Đà Nẵng và 10 GV tại tỉnh Quảng Bình. 

Trong đó có 31 GV nữ, 39 GV nam; 28 Thạc sĩ, 42 GV có trình độ đại học; có 48 GV 

trong độ tuổi từ 30 đến 40.  

 (2) Học sinh: 545 HS từ lớp 10 đến lớp 12 của 07 trường THPT, trong đó:  

  + Ở đô thị lớn: Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; 

  + Ở thành thị: Trường THPT chuyên Quốc Học, Trường THPT Hai Bà 

Trưng, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Cao Thắng, Trường THPT Gia 

Hội, Trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị; Trường THPT chuyên Võ Nguyên 

Giáp, Trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Bình; 
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  + Ở nông thôn: Trường THPT Phan Đăng Lưu, Trường THPT Hương 

Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

  + Ở vùng sâu, vùng xa: Trường THPT Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.4.1.4. Phương pháp điều tra, khảo sát 

 Trong quá trình khảo sát thực trạng, chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra 

bằng phiếu hỏi (với hai mẫu phiếu dành cho GV và HS), phương pháp trò chuyện, 

phương pháp quan sát. 

 Sau khi thu phiếu về, kiểm tra làm sạch phiếu, chúng tôi thu được 70 phiếu của 

GV và 545 phiếu của HS. Kết quả điều tra, khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS 

for Windows. 

2.4.2. Kết quả khảo sát 

2.4.2.1. Thực trạng nhận thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học 

sinh ở các trường Trung học phổ thông 

a. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về vai trò của kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập môn Vật lí của học sinh ở các trường Trung học phổ thông 

 Kiểm tra, đánh giá KQHT của HS trong quá trình DH có vai trò rất quan trọng. 

Việc kiểm tra, đánh giá KQHT không chỉ cho biết thực trạng KQHT đạt được của HS 

mà qua đó còn cung cấp những thông tin ngược về chất lượng học tập để HS và GV 

điều chỉnh hoạt động DH cho phù hợp. Ảnh hưởng của kiểm tra, đánh giá KQHT đến 

DH rất lớn, thậm chí có người cho rằng cách thức kiểm tra, đánh giá như thế nào sẽ 

ảnh hưởng đến cách dạy và cách học như thế ấy. 

 Để đảm bảo chất lượng DH ở THPT, GV và HS phải xác định được vai trò và 

tầm quan trọng của việc kiểm tra, đánh giá KQHT. Chúng tôi tìm hiểu vai trò của kiểm 

tra, đánh giá KQHT môn VL của HS THPT trong quá trình DH qua câu hỏi số 1 ở phụ 

lục 1 và 2. Kết quả khảo sát vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.16. Nhận thức của giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh ở các trường Trung học phổ thông 

STT Các mức độ 
Giáo viên Học sinh 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Rất quan trọng 58 82,86 269 49,36 

2 Quan trọng 12 17,14 236 43,30 

3 Bình thường 0 0 36 6,61 

4 Ít quan trọng 0 0 3 0,55 

5 Không quan trọng 0 0 1 0,18 

Tổng cộng 70 100 545 100 
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Qua kết quả thống kê có thể nhận thấy: 

- Về phía GV: tất cả các GV được hỏi đều khẳng định vai trò quan trọng hoặc 

rất quan trọng của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL trong quá trình DH. 

- Về phía HS: có 505 HS (chiếm tỉ lệ 92,66%) tổng số HS được hỏi cho rằng 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL có vai trò rất quan trọng hoặc quan trọng. Tuy 

nhiên, vẫn còn một ít HS cho rằng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL có vai trò ít quan 

trọng hoặc không quan trọng. Mặc dù chiếm tỉ lệ rất nhỏ (0,73%) nhưng cho thấy vẫn 

còn HS nhận thức chưa đúng hoặc chưa nhận ra vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL. 

 Như vậy, nhìn chung GV và HS đều có nhận thức đúng về tầm quan trọng 

của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL, chỉ có một số rất ít HS có nhận thức chưa 

đúng về vấn đề này. 

b. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về mục đích của kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập môn Vật lí của học sinh ở các trường Trung học phổ thông 

 Để làm rõ nhận thức của GV và HS về mục đích của kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL, chúng tôi đã đặt câu hỏi số 2 ở phụ lục 1 và 2 với 5 mức độ lựa chọn: 5 - Rất 

quan trọng; 4 - Quan trọng; 3 - Bình thường; 2 - Ít quan trọng; 1 - Không quan trọng 

* Ý kiến của GV: 

Bảng 2.17. Nhận thức của giáo viên về mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Vật lí của học sinh ở các trường Trung học phổ thông 

Các mục đích 
Mức độ 

Tổng X  
Thứ 

bậc 5 4 3 2 1 

1. Nhằm xếp hạng HS 16 34 16 2 2 70 3,86 6 

2. Xác định kết quả đạt được của HS so với 

mục tiêu đề ra 
52 16 2 0 0 70 4,71 1 

3. Cung cấp thông tin phản hồi để điều 

chỉnh hoạt động học của HS 
42 24 4 0 0 70 4,54 3 

4. Cung cấp thông tin phản hồi để điều 

chỉnh hoạt động dạy của GV 
43 24 3 0 0 70 4,57 2 

5. Thúc đẩy HS tích cực học tập 37 32 1 0 0 70 4,51 4 

6. Hình thành khả năng tự đánh giá của HS 22 40 5 3 0 70 4,16 5 

 Qua kết quả thống kê cho thấy, điểm trung bình ý kiến của GV về mục đích của 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL dao động từ 3,86 đến 4,71 (tức nằm trong khoảng 

từ mức 4 đến mức 5, có nghĩa từ quan trọng đến rất quan trọng) đối với 6 mục đích do 

GV đưa ra, trong đó mục đích được GV cho là quan trọng nhất của kiểm tra, đánh giá 

là “Xác định kết quả đạt được của HS so với mục tiêu đề ra”, mục đích được GV cho 

là ít quan trọng nhất của kiểm tra, đánh giá là “Nhằm xếp hạng HS”. 
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 * Ý kiến của HS: 

Bảng 2.18. Nhận thức của học sinh về mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Vật lí của học sinh ở các trường Trung học phổ thông 

Các mục đích 
Mức độ 

Tổng X  
Thứ 

bậc 5 4 3 2 1 

1. Nhằm xếp hạng HS 82 219 168 48 28 545 3,51 6 

2. Xác định kết quả đạt được của HS 

so với mục tiêu đề ra 
170 291 68 14 2 545 4,12 4 

3. Cung cấp thông tin phản hồi để 

điều chỉnh hoạt động học của HS 
206 246 83 7 3 545 4,18 3 

4. Cung cấp thông tin phản hồi để 

điều chỉnh hoạt động dạy của GV 
227 238 62 13 5 545 4,23 2 

5. Thúc đẩy HS tích cực học tập 239 240 53 9 4 545 4,29 1 

6. Hình thành khả năng tự đánh giá 

của HS 
161 256 108 16 4 545 4,02 5 

 Qua kết quả thống kê cho thấy, điểm trung bình ý kiến của HS về mục đích của 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL dao động từ 3,51 đến 4,29 (tức nằm trong khoảng từ 

mức 3 đến mức 4, có nghĩa từ bình thường đến quan trọng) đối với 6 mục đích do GV 

đưa ra, trong đó mục đích được HS cho là quan trọng nhất của kiểm tra, đánh giá là 

“Thúc đẩy HS tích cực học tập”, mục đích được HS cho là ít quan trọng nhất của kiểm 

tra, đánh giá là “Nhằm xếp hạng HS”. 

c. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập và quá trình dạy học môn Vật lí 

 Để đánh giá nhận thức của GV và HS THPT về mối quan hệ giữa kiểm tra, 

đánh giá KQHT và quá trình DH môn VL, chúng tôi đã tiến hành khảo sát qua câu hỏi 

số 3 ở phụ lục 1 và 2. Kết quả khảo sát vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.19. Nhận thức của giáo viên và học sinh về mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập và quá trình dạy học môn Vật lí 

STT Nội dung 

Giáo viên Học sinh 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Là một quá trình độc lập với quá trình DH 0 0 24 4,40 

2 Là khâu cuối của quá trình DH 5 7,14 85 15,60 

3 Là một bộ phận của quá trình DH và gắn 

kết với các khâu khác của quá trình DH 
65 92,86 436 80,00 

Tổng cộng 70 100 545 100 
 

 Qua kết quả thống kê cho thấy, phần lớn GV và HS (65 GV chiếm tỉ lệ 92,86% và 

436 HS chiếm tỉ lệ 80%) cho rằng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL là một bộ phận của 

quá trình DH và gắn kết với các khâu khác của quá trình DH. Có 5 GV chiếm 7,14% và 
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85 HS chiểm tỉ lệ 15,60% cho rằng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL là khâu cuối của 

quá trình DH. Ngoài ra, còn có một bộ phận HS (24 HS chiếm tỉ lệ 4,40%) khẳng định 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL là một quá trình độc lập với quá trình DH. 

 Kết quả khảo sát cho thấy không phải GV, HS nào cũng hiểu đúng về mối quan 

hệ giữa kiểm tra, đánh giá KQHT và quá trình DH môn VL. Vẫn còn một bộ phận 

không nhỏ HS (chiếm 20%) và GV (chiếm 7,14%) hiểu chưa đúng về mối quan hệ này. 

d. Thực trạng nhận thức về các xu hướng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí 

hiện nay 

 Những thay đổi về quan điểm DH và giáo dục đào tạo đã dẫn đến sự thay đổi 

về quan điểm của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL. Để đánh giá hiểu biết của GV 

và HS THPT về các xu hướng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL hiện nay, chúng tôi 

đã tiến hành khảo sát qua câu hỏi số 4 ở phụ lục 1 và 2. Kết quả khảo sát vấn đề này 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.20. Nhận thức của giáo viên và học sinh về các xu hướng đánh kiểm tra,  

giá kết quả học tập môn Vật lí hiện nay 

STT 
Xu hướng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

hiện nay 

Giáo viên Học sinh 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá 

quá trình 
56 80,00 193 35,41 

2 

Từ đánh giá tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang đánh 

giá những tri thức, kĩ năng mang tính tổng hợp 

để vận dụng vào thực tiễn 

38 54,29 334 61,28 

3 Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá 21 30,00 69 12,66 

4 
Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công 

khai các tiêu chuẩn, tiêu chí 
31 44,29 117 21,47 

5 
Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá 

dựa trên nhiều thông tin 
30 42,86 76 13,94 

6 Các xu hướng khác     
 

 Kết quả khảo sát cho thấy, ý kiến của GV tập trung nhiều nhất vào xu hướng 

“Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình” (chiếm 80%). Xu hướng 

“Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá” có tỉ lệ chọn thấp nhất (30%). 

 Xu hướng HS chọn nhiều nhất là “Từ đánh giá tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang 

đánh giá những tri thức, kĩ năng mang tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiễn” với tỉ 

lệ 61,28%, xu hướng được HS chọn ít nhất là “Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự 

đánh giá” chiếm tỉ lệ 12,66%. 

 Như vậy, nhận thức của GV và HS về các xu hướng kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL chưa thật toàn diện và đầy đủ. Hiện nay, quan điểm kiểm tra, đánh giá KQHT 
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môn VL theo hướng phát triển NL đang được chú trọng triển khai ở các cấp học, bậc 

học. Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL đòi hỏi sự kết hợp của tất 

cả các xu hướng đánh giá nêu trên.   

2.4.2.2. Thực trạng nhận thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học 

sinh Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực 

a. Thực trạng nhận thức của giáo viên vật lí về khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập theo hướng phát triển năng lực 

 Để thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL thì GV phải 

hiểu đúng khái niệm này. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát vấn đề này qua câu hỏi số 5 

ở phụ lục 1. Kết quả khảo sát vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.21. Nhận thức của giáo viên về khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

theo hướng phát triển năng lực 

STT 
Khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát 

triển năng lực 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là đưa 

ra những nhận định về việc nắm vững tri thức, kĩ năng, thái 

độ của HS để giải quyết các nhiệm vụ DH đề ra. 

2 2,86 5 

2 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá 

trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận 

định về việc vận dụng tri thức, kĩ năng, thái độ của HS để 

giải quyết các nhiệm vụ DH đề ra. 

8 11,43 2 

3 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL thực 

chất là quá trình kiểm tra, đánh giá các NL học tập của HS 

đạt được sau quá trình DH. 

4 5,71 4 

4 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá 

trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận 

định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kĩ năng, thái độ của HS 

để giải quyết các nhiệm vụ DH phức hợp trong một bối cảnh 

thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu về NL đặt ra. 

48 68,57 1 

5 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá 

trình tập hợp và phân tích thông tin về kĩ năng mà HS thực 

hiện để giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ DH phức hợp 

nhằm đáp ứng mục tiêu về NL đặt ra. 

8 11,43 2 

 

 Kết quả điều tra cho thấy trong số 5 cách hiểu mà chúng tôi đưa ra, GV tập 

trung lựa chọn nhiều vào ba cách hiểu số 2, số 4 và số 5, trong đó cách hiểu số 4 là 

đúng và đầy đủ nhất. 

 Với kết quả như trên có thể thấy, đa số GV đã nhận thức đúng về kiểm tra, đánh 

giá KQHT theo hướng phát triển NL (chiếm 68,57%). Một số GV lựa chọn cách hiểu số 1 

(chiếm 2,86%), cách hiểu số 2 (chiếm 11,43%), cách hiểu số 3 (chiếm 5,71%) và cách 

hiểu số 5 (chiếm 11,43%) cho thấy họ chưa hiểu biết đầy đủ về bản chất của vấn đề này. 
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b. Thực trạng nhận thức về vai trò kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí trong 

việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh 

 Để đánh giá nhận thức về vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL trong 

việc hình thành và phát triển NL cho HS, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thông qua 

câu hỏi số 6 ở phụ lục 1 và câu hỏi số 5 ở phụ lục 2. Kết quả khảo sát vấn đề này được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.22. Nhận thức về vai trò kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí trong 

việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh 

STT Các mức độ 
Giáo viên Học sinh 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Rất quan trọng 56 80,00 239 43,85 

2 Quan trọng 12 17,14 263 48,26 

3 Bình thường 2 2,86 35 6,42 

4 Ít quan trọng 0 0 6 1,10 

5 Không quan trọng 0 0 2 0,04 

Tổng cộng 70 100 545 100 
  

Qua kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết GV (97,14%) và HS (92,01%) được hỏi 

cho rằng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL có vai trò “Quan trọng” hoặc “Rất quan 

trọng” trong việc hình thành và phát triển NL cho HS. Chỉ có một số ít GV (2,86%) và 

HS (7,56%) chưa hiểu hết ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL đối 

với việc hình thành và phát triển NL khi lựa chọn ở mức độ “Bình thường” trở xuống. 

c. Thực trạng nhận thức về tác dụng của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí 

theo hướng phát triển năng lực 

 Để đánh giá nhận thức của GV và HS về tác dụng của kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thông qua câu hỏi 

số 8 ở phụ lục 1 và câu hỏi số 9 ở phụ lục 2. Kết quả khảo sát vấn đề này được thể hiện 

ở bảng sau: 

 * Ý kiến của GV: 

Bảng 2.23. Ý kiến của giáo viên về tác dụng của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Tác dụng 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân Không đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 

Giúp HS hiểu sâu tri thức VL 

và có khả năng vận dụng tri 

thức, kĩ năng môn học vào 

thực tiễn 

64 91,43 6 8,57 0 0 2,91 2 
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STT Tác dụng 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân Không đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

2 

Phát triển ở HS một số NL 

đáp ứng theo chuẩn đầu ra 

của giáo dục THPT 

63 90,00 7 10 0 0 2,90 3 

3 

Giúp HS hiểu rõ trình độ NL 

của bản thân để có kế hoạch 

rèn luyện NL cho mình 

65 92,86 5 7,14 0 0 2,93 1 

4 

GV phát hiện được những 

khó khăn mà HS hay gặp để 

giúp họ rèn luyện, phát triển 

NL bản thân 

60 85,71 10 14,29 0 0 2,86 4 

5 

Hình thành cho HS khả năng 

tự đánh giá và đánh giá lẫn 

nhau 

53 75,71 17 24,29 0 0 2,76 6 

6 
Tạo cho HS hứng thú học tập 

môn VL 
54 77,14 16 22,86 0 0 2,77 5 

 

Nhìn vào kết quả phân tích cho thấy, tác dụng được GV lựa chọn với mức 

"Đồng ý" cao nhất (92,86% ý kiến đồng ý) là: "Giúp HS hiểu rõ trình độ NL của bản 

thân để có kế hoạch rèn luyện NL cho mình", với điểm trung bình đạt được 2,93. Hai 

tác dụng khác cũng được GV lựa chọn khá cao (2,91 và 2,90) là: "Giúp HS hiểu sâu tri 

thức VL và có khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn" và "Phát 

triển ở HS một số NL đáp ứng theo chuẩn đầu ra của giáo dục THPT". 

* Ý kiến của HS: 

Bảng 2.24. Ý kiến của học sinh về tác dụng của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn 

Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Tác dụng 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân Không đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 

Giúp HS hiểu sâu tri thức VL 

và có khả năng vận dụng tri 

thức, kĩ năng môn học vào 

thực tiễn 

507 93,03 35 6,42 3 0,55 2,92 1 

2 

Phát triển ở HS một số NL đáp 

ứng theo chuẩn đầu ra của 

giáo dục THPT 

411 75,41 119 21,84 15 2,75 2,73 3 

3 
Giúp HS hiểu rõ trình độ NL 

của bản thân để có kế hoạch 
436 80,00 94 17,25 15 2,75 2,77 2 
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STT Tác dụng 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân Không đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

rèn luyện NL cho mình 

4 

GV phát hiện được những 

khó khăn mà HS hay gặp để 

giúp họ rèn luyện, phát triển 

NL bản thân 

369 67,71 149 27,34 27 4,95 2,63 4 

5 

Hình thành cho HS khả năng 

tự đánh giá và đánh giá lẫn 

nhau 

338 62,02 179 32,84 28 5,14 2,57 5 

6 
Tạo cho HS hứng thú học tập 

môn VL 
275 50,46 207 37,98 63 11,56 2,39 6 

 

 Ở câu hỏi này, HS cũng có những lựa chọn tương đồng với GV. Ba tác dụng 

được GV lựa chọn hàng đầu, với tỉ lệ "Đồng ý" đạt trên 90%, cũng là ba tác dụng mà 

HS lựa chọn với số phiếu "Đồng ý" cao nhất. 

 Việc lựa chọn với tỉ lệ "Đồng ý" cao ở ba tác dụng này cho biết GV và HS có 

hiểu biết tương đối rõ về lợi ích mà kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL mang lại. 

2.4.2.3. Thực trạng về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của 

học sinh Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực 

a. Thực trạng mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học 

môn Vật lí 

 Trên cơ sở tìm hiểu nhận thức của GV và HS về kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL theo hướng phát triển NL, đề tài tiếp tục tìm hiểu thực trạng thực hiện vấn đề này. 

Trước hết, chúng tôi tìm hiểu thực trạng mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá NL HS 

trong DH môn VL qua câu hỏi 9 ở phụ lục 1 và câu hỏi 6 ở phụ lục 2. Kết quả khảo sát 

vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.25. Thực trạng mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh qua 

môn Vật lí 

STT Các mức độ 
Giáo viên Học sinh 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Rất thường xuyên 2 2,86 51 9,36 

2 Thường xuyên 36 51,43 197 36,15 

3 Thỉnh thoảng 32 45,71 260 47,71 

4 Ít khi 0 0 33 6,05 

5 Không bao giờ 0 0 4 0,73 

Tổng cộng 70 100 545 100 



79 

 Theo kết quả thu được, GV khá thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá NL 

của HS trong quá trình DH môn VL. Đây là điểm khá tích cực trong hoạt động DH và 

đánh giá của GV. 

b. Thực trạng về hình thức giáo viên sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh 

trong dạy học môn Vật lí 

 Để thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển 

NL, GV thường sử dụng những hình thức nào? Để đánh giá thực trạng vấn đề này 

chúng tôi đã tiến hành khảo sát thông qua câu hỏi số 12 ở phụ lục 1. Kết quả khảo sát 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.26. Thực trạng về hình thức giáo viên sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh trong dạy học môn Vật lí 

STT Công cụ Số lượng Tỉ lệ (%) Thứ bậc 

1 Đề kiểm tra 63 90,00 1 

2 Câu hỏi và bài tập tại lớp 61 87,14 2 

3 Bài tập ở nhà 41 58,57 4 

4 Vấn đề để nhóm HS giải quyết 44 62,85 3 

5 Phiếu quan sát của GV 19 27,14 6 

6 Phiếu tự đánh giá của HS 21 30,00 5 

7 Công cụ khác 2 2,86 7 

 Kết quả khảo sát cho thấy, hình thức hiện nay GV thường xử dụng để kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL tập trung chủ yếu vào: Đề kiểm tra 

(90%), câu hỏi và bài tập tại lớp (87,14%), vấn đề để nhóm HS giải quyết (62,85%) và 

bài tập ở nhà (58,57%). 

 Để kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL thì cần sử dụng 

phối hợp nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. Đây là một khó khăn cần được 

khắc phục trong quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL. 

c. Thực trạng về quy trình xây dựng đề kiểm tra để kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh trong dạy học môn Vật lí 

 Câu hỏi này được thiết kế dành cho GV, người hàng ngày phải thực hiện việc 

xây dựng đề kiểm tra và đánh giá HS. Câu hỏi số 14 trong bộ phiểu hỏi GV đã đề cập 

đến vấn đề này như sau: “Khi ra bài kiểm tra, Thầy/cô thực hiện các khâu sau như thế 

nào?”. Kết quả trả lời của GV được thể hiện trong bảng 2.26: 
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Bảng 2.27. Thực trạng về quy trình xây dựng đề kiểm tra để kiểm tra, đánh giá năng 

lực học sinh trong dạy học môn Vật lí  

Nội dung 

Rất thường 

xuyên 

Thường 

Xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Ít 

khi 

Không bao 

giờ 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Xác định mục đích/ 

mục tiêu đánh giá 
22 31,43 38 54,29 5 7,14 3 4,29 2 2,86 

Xác định hình thức 

đánh giá 
25 35,71 29 41,43 12 17,14 3 4,29 1 1,43 

Xây dựng/ thiết lập 

ma trận 
16 22,86 25 35,71 17 24,29 8 11,43 4 5,71 

Dự kiến kết quả đạt 

được của HS  
24 34,29 32 45,71 9 12,86 3 4,29 2 2,86 

Xây dựng hướng 

dẫn chấm (đáp án) 

và thang điểm  

18 25,71 20 28,57 22 31,43 7 10,00 3 4,29 

 

 Bảng thống kê cho thấy, các bước trong quy trình được GV thực hiện như sau: 

- Bước 1: Xác định mục đích/ mục tiêu đánh giá. Có 85,72% GV rất thường xuyên 

hoặc thường xuyên thực hiện. Như vậy, vẫn còn 14,28% GV khi xây dựng đề kiểm tra 

không xác định mục đích/ mục tiêu của bài kiểm tra, điều này dẫn đến việc kiểm tra 

tùy tiện, ngẫu hứng. 

- Bước 2: Xác định hình thức đánh giá. Có 77,14% GV rất thường xuyên hoặc thường 

xuyên thực hiện việc xác định hình thức đánh giá trước khi viết câu hỏi kiểm tra. Như 

vậy, vẫn còn một tỉ lệ không nhỏ GV không xác định hình thức bài kiểm tra nào cho 

phù hợp trước khi xây dựng đề kiểm tra. 

- Bước 3: Xây dựng/ thiết lập ma trận. Chỉ có 58,57% GV trả lời họ rất thường xuyên 

hoặc thường xuyên xây dựng ma trận trước khi thiết kế đề kiểm tra. Vẫn còn trên 40% 

GV chưa thực hiện điều này thường xuyên, như vậy đề kiểm tra vẫn còn được xây 

dựng theo kinh nghiệm chủ quan của GV. 

- Bước 4: Dự kiến kết quả đạt được của HS. Sau khi viết câu hỏi kiểm tra, GV cần dự 

đoán kết quả HS đạt được khi làm bài kiểm tra này. Phần dự đoán này rất cần thiết, nó 

xác định được tính vừa sức cho HS, độ khó của đề kiểm tra được điều chỉnh cho phù 

hợp. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy vẫn còn đến 20% GV chưa thường xuyên dự 

kiến kết quả đạt được của HS khi xây dựng đề kiểm tra. 

- Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm. Bước này rất quan trọng 

để GV căn cứ vào đó chấm điểm bài làm của HS một cách chính xác. Tuy nhiên, kết 

quả khảo sát cho thấy vẫn còn gần 50% GV chưa thường xuyên xây dựng hướng dẫn 

chấm và thang điểm khi xây dựng đề kiểm tra.  
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d. Những khó khăn thường gặp phải khi thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

 GV có vai trò chủ đạo trong quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL. Vậy khi tiến hành quá trình kiểm tra, đánh giá, GV thường gặp 

phải những khó khăn gì? Để tìm hiểu những khó khăn GV gặp phải trong quá trình kiểm 

tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 

thông qua câu hỏi số 15 ở phụ lục 1. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.28. Những khó khăn của giáo viên trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Các khó khăn 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân 
Không 

đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Khó xác định được các NL cần 

kiểm tra, đánh giá ở môn VL 
38 54,29 14 20,00 18 25,71 2,29 5 

2 

Khó xác định quy trình kiểm 

tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL 

40 57,14 17 24,29 13 18,57 2,39 4 

3 
Khó xây dựng được các nhiệm 

vụ kiểm tra, đánh giá NL 
49 70,00 14 20,00 7 10 2,60 2 

4 
Khó xây dựng tiêu chí và 

Rubric kiểm tra, đánh giá NL 
54 77,14 16 22,86 0 0 2,77 1 

5 

Tính tự giác, tích cực, chủ động 

trong kiểm tra, đánh giá của HS 

chưa cao 

44 62,86 16 22,86 10 14,28 2,49 3 

6 
Thời lượng thực hành của môn 

học ít 
31 44,29 21 30,00 18 25,71 2,19 7 

7 Số lượng HS trong lớp quá đông 25 35,71 23 32,86 22 31,43 2,04 8 

8 

Mất nhiều thời gian để xây dựng 

nhiệm vụ và các tiêu chí kiểm tra, 

đánh giá cũng như chấm điểm và 

phản hồi kết quả 

35 50,00 18 25,71 17 24,29 2,26 6 

 Kết quả khảo sát cho thấy, khó khăn mà GV gặp phải lớn nhất trong quá trình 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL là "Khó xây dựng tiêu chí 

và Rubric kiểm tra, đánh giá NL". Khó khăn được GV xếp thứ hai là "Khó xây dựng 

được các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá NL". Vấn đề thứ ba mà GV gặp phải là vấn đề 

thời gian: "Việc xây dựng nhiệm vụ và tiêu chí kiểm tra, đánh giá cũng như chấm 

điểm và phản hồi kết quả mất nhiều thời gian". 

 Một số khó khăn khác cũng làm GV khó thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL là: "Khó xác định quy trình kiểm tra, đánh giá 
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KQHT môn VL theo hướng phát triển NL" hay "Khó xác định được các NL cần kiểm 

tra, đánh giá ở môn VL". Đây cũng là vấn đề dễ hiểu, bởi vì kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL là vấn đề còn mới mẻ, chưa có chuẩn NL đầu ra 

cho VL ở các lớp, cấp học... 

 Bên cạnh việc tìm hiểu những khó khăn GV gặp phải trong quá trình kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL, chúng tôi đã tiến hành khảo sát khó 

khăn của HS khi thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.29. Những khó khăn của học sinh khi thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Các khó khăn 

Mức độ 

X  
Thứ 

bậc 

Đồng ý Phân vân 
Không 

đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 

Bản thân còn thiếu tích cực 

trong quá trình kiểm tra, 

đánh giá 

262 48,07 181 33,21 102 18,72 2,29 5 

2 

Không được cung cấp các 

tiêu chí cụ thể để tự đánh giá 

và đánh giá bài làm của bạn 

328 60,18 107 19,63 110 20,19 2,40 3 

3 
Mất nhiều thời gian để thực 

hiện nhiệm vụ được giao 
262 48,07 82 15,05 201 36,88 2,11 6 

4 
Mất nhiều thời gian để chữa 

bài và phản hồi kết quả 
335 61,47 101 18,53 109 20,00 2,41 2 

5 

Chưa được hướng dẫn cách 

thức tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau 

356 65,32 69 12,66 120 22,02 2,43 1 

6 
Khó được chữa bài đến từng 

cá nhân do lớp học đông 
304 55,78 140 25,69 101 18,53 2,37 4 

 Kết quả khảo sát cho thấy, khó khăn lớn nhất mà HS gặp phải trong quá trình 

đánh giá là "Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau". Điều 

này cũng có nghĩa khả năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS chưa tốt. Do đó, 

cần có biện pháp để giúp HS phát triển các NL này tốt hơn. 

 Khó khăn thứ hai mà HS gặp phải là "Mất nhiều thời gian để chữa bài và phản 

hồi kết quả". Đây cũng là khó khăn mà GV gặp phải. Khó khăn này khiến cho việc trả 

bài và phản hồi kết quả ít khi được thực hiện nên dẫn đến HS chưa được rèn luyện 

nhiều về NL đánh giá và tự đánh giá. 
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Khó khăn thứ ba mà HS đưa ra là "Không được cung cấp các tiêu chí cụ thể để 

tự đánh giá và đánh giá bài làm của bạn". Vì vậy, để giúp HS thực hiện việc kiểm tra, 

đánh giá tốt hơn thì phải xây dựng được các tiêu chí kiểm tra, đánh giá NL cụ thể, chi 

tiết là việc hết sức cần thiết. 

e. Những ý kiến đề xuất để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh 

theo hướng phát triển năng lực có hiệu quả 

 Muốn thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL một 

cách có hiệu quả thì cần đảm bảo những yếu tố gì? Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến 

của GV và HS về sự cần thiết của một số yếu tố qua câu hỏi số 16 ở phụ lục 1 và câu hỏi 

số 15 ở phụ lục 2.  

* Ý kiến của GV: 

Bảng 2.30. Ý kiến của giáo viên về sự cần thiết của một số yếu tố đối với kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Các yêu cầu 
Mức độ 

Tổng X  
Thứ 

bậc 5 4 3 2 1 

1 Phải có chuẩn NL đầu ra của HS THPT 58 12 0 0 0 70 4,83 1 

2 
Xác định được các mục tiêu NL cần 

kiểm tra, đánh giá của môn VL 
40 30 0 0 0 70 4,57 4 

3 

Có quy chế, chính sách khuyến khích 

thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL 

32 32 6 0 0 70 4,37 10 

4 
Có quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL theo hướng phát triển NL rõ ràng 
52 10 8 0 0 70 4,63 2 

5 
Thiết kế, xây dựng được các bài tập, 

bài kiểm tra, đánh giá NL phù hợp 
35 35 0 0 0 70 4,50 5 

6 
Chương trình môn VL phải được xây 

dựng theo hướng phát triển NL 
35 35 0 0 0 70 4,50 5 

7 
Xây dựng được các tiêu chí và Rubric 

để chấm điểm mức độ đạt được các NL 
42 28 0 0 0 70 4,60 3 

8 

Phối hợp phương pháp, hình thức kiểm 

tra, đánh giá với các phương pháp, 

hình thức tổ chức DH trong kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL 

26 37 7 0 0 70 4,27 11 

9 

GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu 

rõ về kiểm tra, đánh giá KQHT theo 

hướng phát triển NL 

38 26 6 0 0 70 4,46 7 

10 
HS tự giác, tích cực, chủ động trong 

kiểm tra, đánh giá KQHT 
37 24 9 0 0 70 4,40 9 

11 
Đảm bảo số lượng HS trong lớp không 

quá đông 
37 28 5 0 0 70 4,46 7 

12 
Phối hợp đánh giá của GV với tự đánh 

giá và đánh giá đồng đẳng của HS 
23 18 29 0 0 70 3,91 12 
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 Qua kết quả khảo sát, có thể nhận thấy điểm trung bình của các yếu tố đều rất 

cao từ 3,91 đến 4,83 (tức nằm trong khoảng từ mức 4 đến mức 5, có nghĩa từ cần thiết 

đến rất cần thiết) chứng tỏ GV đánh giá tất cả các yếu tố đưa ra đều cần thiết hoặc rất 

cần thiết đối với việc thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát 

triển NL. 

 * Ý kiến của HS: 

Bảng 2.31. Ý kiến của học sinh về sự cần thiết của một số yếu tố đối với kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

STT Các yêu cầu 
Mức độ 

Tổng X  
Thứ 

bậc 5 4 3 2 1 

1 Phải có chuẩn NL đầu ra của HS THPT 318 190 37 0 0 545 4,52 1 

2 
Xác định được các mục tiêu NL cần kiểm 

tra, đánh giá của môn VL 
154 346 45 0 0 545 4,20 5 

3 

Có quy chế, chính sách khuyến khích thực 

hiện kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL 

127 209 164 18 27 545 3,72 12 

4 
Có quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL theo hướng phát triển NL rõ ràng 
118 300 118 9 0 545 3,97 9 

5 
Thiết kế, xây dựng được các bài tập, bài 

kiểm tra, đánh giá NL phù hợp 
263 246 36 0 0 545 4,12 7 

6 
Chương trình môn VL phải được xây dựng 

theo hướng phát triển NL 
153 354 38 0 0 545 4,21 4 

7 
Xây dựng được các tiêu chí và Rubric để 

chấm điểm mức độ đạt được các NL 
163 345 37 0 0 545 4,23 3 

8 

Phối hợp phương pháp, hình thức kiểm tra, 

đánh giá với các phương pháp, hình thức tổ 

chức DH trong kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL 

107 266 163 9 0 545 3,86 10 

9 

GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu rõ 

về kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL 

183 280 55 27 0 545 4,14 6 

10 
HS tự giác, tích cực, chủ động trong kiểm 

tra, đánh giá KQHT 
208 283 54 0 0 545 4,28 2 

11 
Đảm bảo số lượng HS trong lớp không quá 

đông 
143 219 147 36 0 545 3,86 10 

12 
Phối hợp đánh giá của GV với tự đánh giá 

và đánh giá đồng đẳng của HS 
153 312 71 9 0 545 4,12 7 

 

 Qua điểm trung bình về các yếu tố có thể thấy: Học sinh đánh giá các yếu tố 

trên đều ở mức tương đối cần thiết đến cần thiết với điểm trung bình của các yếu tố từ 

3,72 đến 4,52 (tức nằm trong khoảng từ mức 4 đến mức 5, có nghĩa từ cần thiết đến rất 

cần thiết). 
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 Tóm lại, những yếu tố được đưa ra khảo sát đều nhận được sự ủng hộ, nhất trí 

cao từ phía GV và HS. Để thực hiện có hiệu quả kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL thì tất cả các yếu tố trên đều cần phải được đảm bảo. 

2.4.2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

 Trên cơ sở những kết quả thực trạng đã thu được ở trên, chúng tôi nhận thấy đa 

số GV và HS THPT đã nhận thức được vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

đối với việc phát triển NL của HS. Đa số GV quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. Tuy nhiên, việc thực hiện còn gặp nhiều 

hạn chế, khó khăn nhất định. 

 Thứ nhất, việc thực hiện mục tiêu kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL bước đầu 

đã theo hướng phát triển NL song vẫn nghiêng nhiều về kiểm tra, đánh giá kiến thức. 

GV chỉ mới tập trung vào kiểm tra, đánh giá các mục tiêu vận dụng ở mức độ thấp chứ 

chưa thực sự chú ý đến các mục tiêu vận dụng ở mức độ cao. 

 Thứ hai, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL được GV sử dụng chưa đa dạng. Nhiều GV còn khá chú trọng đến các 

phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá mang tính truyền thống chứ chưa thực sự 

chú ý đến các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL. 

 Thứ ba, công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL 

được GV sử dụng nhiều nhất là bài kiểm tra tự luận, bài thu hoạch thảo luận nhóm và 

bài kiểm tra vấn đáp. Các công cụ này tương ứng với phương pháp kiểm tra, đánh giá 

mang tính truyền thống, chưa thực sự phát huy được tính tích cực và NL của HS. 

 Thứ tư, GV còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL như biên soạn công cụ kiểm tra, đánh giá; xây dựng 

tiêu chí; thang đo NL; cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra, đánh giá còn thiếu và thiếu thời 

gian thực hiện. Những khó khăn này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của việc đổi mới 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL nói riêng và nâng cao chất lượng DH nói chung. 

2.5. Kết luận chương 2 

Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là một quan điểm về kiểm tra, 

đánh giá phổ biến trên thế giới hiện nay do những ưu việt của nó là chú trọng đến việc 

phát triển những NL thực của HS, tạo điều kiện cho HS thâm nhập vào thực tiễn, gắn học 

đi đôi với hành. Trong trường THPT, việc hình thành và phát triển NL cho HS được thực 

hiện ở tất cả các môn học và trong các hoạt động ngoài giờ, trong đó môn VL là một trong 

những môn học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển NL cho HS. 

Căn cứ vào đặc trưng của môn VL và NL chuyên biệt trong môn VL THPT, 

chúng tôi xác định những NL cần hình thành và phát triển cho HS thông qua môn VL 

lớp 10 trong luận án gồm: NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực 
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hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. Để kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL đòi hỏi HS thực hiện vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ đã 

học để giải quyết các bài tập, nhiệm vụ học tập đặt ra để qua đó thể hiện được NL của 

bản thân; GV sử dụng phối hợp đa dạng hóa các phương pháp, hình thức, công cụ 

kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL. 

Kết quả khảo sát thực trạng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL của HS THPT 

theo hướng phát triển NL, cho thấy đa số GV và HS đã có nhận thức đúng về tầm quan 

trọng của kiểm tra, đánh giá KQHT, chỉ còn một bộ phận nhỏ HS chưa nhận thức đúng 

về vấn đề này. Đa số GV đã hiểu đúng về khái niệm kiểm tra, đánh giá KQHT theo 

hướng phát triển NL, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ GV chưa hiểu đầy đủ về 

khái niệm này. Phần lớn GV và HS đã hiểu rõ vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL đối với việc phát triển NL của HS THPT và tác dụng của kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL, song vẫn còn một bộ phận GV và HS chưa nhận thức đầy đủ về vấn 

đề này. GV đã thực hiện kiểm tra, đánh giá các NL của HS trong quá trình DH môn 

VL. Tuy nhiên, việc kiểm tra, đánh giá này chưa được triệt để, toàn diện và đầy đủ bởi 

cách thức chấm điểm của GV là chấm điểm nội dung chứ chưa đi vào đánh giá các 

NL. GV chưa xác định được tiêu chí đánh giá của từng NL, do đó họ chưa đánh giá 

được mức độ đạt được các NL của HS trong quá trình DH môn VL ở bậc THPT. 

 Kết quả nghiên cứu lí luận về kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL và khảo sát thực trạng này là cơ sở để chúng tôi đề xuất quy trình, 

phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT theo hướng 

phát triển NL nhằm khắc phục những tồn tại của thực trạng trên, góp phần tích cực vào 

việc nâng cao hiệu quả của hoạt động DH và kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL ở các 

trường phổ thông hiện nay.  
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Chương 3 

TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

 

Chương trình Vật lí 10 THPT chủ yếu là những kiến thức VL cổ điển, mang 

tính chất phổ thông và cơ bản. Những kiến thức này cần thiết cho việc nhận thức 

đúng các hiện tượng tự nhiên, cho cuộc sống hằng ngày và cho việc lao động trong 

nhiều ngành kĩ thuật. Nội dung trong chương trình gồm 2 phần là Cơ học và Nhiệt 

học, được phân bố trong 7 chương.  

 

Sơ đồ 3.1. Cấu trúc chương trình Vật lí lớp 10 
 

Việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS được căn cứ vào mục tiêu môn học và 

xác định trong chương trình. Định hướng kiểm tra, đánh giá được thực hiện thông 

qua: các hoạt động của HS trong giờ học (phát biểu, thảo luận, tranh luận, làm việc 

nhóm...); kiểm tra miệng; kiểm tra viết 15 phút, 1 tiết và cuối học kì; các bài thực 

hành... Trong đó, đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS trong 

việc xử lí và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc những tình huống có ít 

nhiều thay đổi. Đây là quan điểm phù hợp với kiểm tra, đánh giá KQHT của HS theo 

hướng phát triển NL.  

Do đó, chương 3 của luận án tập trung vào thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh 

giá NL HS theo 4 NL chuyên biệt môn VL đã xác định ở chương 2. 

3.1. Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển 

năng lực trong dạy học Vật lí 10 Trung học phổ thông  

3.1.1. Câu hỏi  

3.1.1.1. Khái niệm  

Câu hỏi là một trong các công cụ khá phổ biến được dùng trong kiểm tra, đánh 

giá KQHT theo hướng phát triển NL. Câu hỏi có thể được sử dụng trong kiểm tra 
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miệng, kiểm tra viết dưới dạng: tự luận, trắc nghiệm, bảng hỏi ngắn, thẻ kiểm tra, bảng 

KWLH… 

Với việc sử dụng các dạng câu hỏi khác nhau, GV có thể gợi mở, củng cố, tổng 

kết, kiểm tra kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS trong quá trình DH.  

3.1.1.2. Ví dụ câu hỏi đánh giá năng lực  

Ví dụ phiếu KWLH khi dạy bài Lực ma sát: 

 - Trước khi đi vào bài dạy, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở cột K và cột W: 

Bảng 3.1. Phiếu KWLH dạy bài Lực ma sát 1 

Cột Cột K Cột W 

Câu hỏi Em đã biết gì về lực ma sát và vai trò 

của chúng trong cuộc sống? 

Em mong muốn biết/hiểu thêm về 

những gì liên quan đến lực ma sát và 

vai trò của chúng trong cuộc sống? 

Nội 

dung 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
 

- Sau khi kết thúc tiết học, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở cột L và đề xuất 

hướng nghiên cứu theo gợi ý ở cột H: 

Bảng 3.2. Phiếu KWLH dạy bài Lực ma sát 2 

Cột Cột L Cột H 

Câu hỏi Em đã học được gì về lực ma sát và 

vai trò của chúng trong cuộc sống? 

Em tìm các ví dụ nói lên vai trò của 

lực ma sát trong cuộc sống và 

phương pháp đo hệ số ma sát trượt, 

theo các gợi ý sau: 

- Ví dụ một số trường hợp lực ma sát 

có lợi 

- Ví dụ một số trường hợp lực ma sát 

có hại 

- Đề xuất phương án đo hệ số lực ma 

sát trượt 

Nội 

dung 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
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3.1.2. Bài tập đánh giá năng lực 

3.1.2.1. Khái niệm 

a. Bài tập  

 Để đánh giá được NL của HS, trước hết bài tập mà GV giao cho HS phải đưa 

được HS vào bối cảnh, tình huống thực hoặc các tình huống giả định tương tự tình 

huống thực. Sau đó, từ các bối cảnh, tình huống này, GV tạo ra các câu hỏi, các vấn đề 

cần giải quyết từ dễ đến khó (đáp ứng các yêu cầu trên) để HS giải quyết và thông qua 

đó mà bộc lộ NL của bản thân. Tuy nhiên, các bài tập đánh giá NL không phải là 

những bài tập xa rời, khác biệt những bài tập VL thông thường vẫn được sử dụng từ 

trước tới nay. GV vẫn có thể sử dụng các bài tập đó nhưng cần phát triển chúng theo 

hướng không chỉ tái hiện kiến thức, áp dụng công thức một cách máy móc mà chúng 

phải được gắn với tình huống, bối cảnh có thật.  

 Bài tập trong đánh giá phát triển NL HS là những tình huống nảy sinh trong 

cuộc sống, trong đó chứa đựng những vấn đề mà HS cần phải quan tâm, cần tìm hiểu, 

cần phải giải quyết và có ý nghĩa giáo dục. 

b. Bài tập theo tiếp cận Pisa 

 Pisa (Programme for International Student Assessment - Chương trình đánh giá 

HS quốc tế) do Hiệp hội các nước phát triển khởi xướng và chỉ đạo, nhằm tìm kiếm 

các chỉ số đánh giá tính hiệu quả - chất lượng của hệ thống giáo dục của mỗi nước 

tham gia. Pisa được thực hiện theo chu kì 3 năm một lần (bắt đầu từ năm 2000). Đối 

tượng đánh giá là HS trong độ tuổi 15 (độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở 

hầu hết các quốc gia). Pisa hướng vào các trọng tâm về chính sách, được thiết kế và áp 

dụng các phương pháp khoa học cần thiết để giúp chính phủ các nước tham gia đưa ra 

các chính sách đối với giáo dục phổ thông. 

 Bài tập Pisa thường kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào các 

tình huống thực tiễn của HS, không mang nặng đánh giá kiến thức. Do đó, bài tập Pisa 

có tác dụng rất lớn trong việc đánh giá sự phát triển NL của HS, phù hợp với xu thế 

phát triển của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.  

3.1.2.2. Nguyên tắc xây dựng 

 Xây dựng bài tập theo hướng phát triển NL HS trong DH môn VL 10 THPT 

phải dựa trên các nguyên tắc: 

 - Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng; 

 - Bồi dưỡng được hầu hết các chỉ số hành vi NL chuyên biệt môn VL; 

 - Được phân mức phù hợp với trình độ NL của nhiều đối tượng HS; 

 - Đảm bảo tính chính xác, khoa học; 

 - Đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng; 

 - Góp phần thực hiện mục tiêu môn học; 

 - Phải kiểm tra, đánh giá được NL của HS. 
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3.1.2.3. Một số ví dụ về bài tập đánh giá năng lực 

a. Bài tập đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

 Cho một đề bài sau “Nung nóng một lượng khí trong điều kiện đẳng áp, người ta 

thấy nhiệt độ tăng thêm 3 K, còn thể tích tăng thêm 1% thể tích ban đầu. Hãy tính nhiệt 

độ ban đầu của lượng khí đó. (3 điểm)”. Đây là một bài tập trong đề kiểm tra, bạn Châu 

làm ra đúng đáp án nhưng chỉ được 2,5 điểm. Em hãy tìm ra những lỗi sai của bạn Châu 

và rút kinh nghiệm cho bản thân mình! Với lời giải của bạn Châu như sau:  

 “Gọi p1, V1, T1 là áp suất, thể tích, nhiệt độ của khối khí lúc đầu. 

 p2, V2, T2 là áp suất, thể tích, nhiệt độ của khối khí lúc sau. 

 Do điều kiện đầu bài nên ta có: )(312 KTT  ; %101.12 VV   

 Do trạng thái đẳng áp nên: 1 2
1

1 2

300oV V
T K

T T
    

 Vậy nhiệt độ ban đầu của khối khí là: 1 1 273 27ot T C   ” 

Bảng 3.3. Tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí 

Đáp án 
Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Bài giải của bạn Châu sai 2 lỗi 

- “Do trạng thái đẳng áp” → Thay 

bằng “Do quá trình đẳng áp” 

- “300oK” → Do quy ước độ 

Kenvin chỉ được viết là K chứ 

không được ghi oK → Thay bằng 

“300K” 

N.A.2. Mức 4. Giải thích kết quả của nhiệm 

vụ, tình huống học tập VL mới một 

cách rõ ràng, logic. 

Mức 3. Giải thích kết quả chưa hợp lí 

nhưng có thể chấp nhận được. 

Mức 2. Giải thích kết quả chưa hợp lí. 

Mức 1. Không có giải thích. 

b. Bài tập đánh giá năng lực tính toán trong vật lí 

 Một chiếc thuyền chuyển động trên đoạn đường AB dài 60 km. Vận tốc của 

thuyền là 15 km/h so với dòng nước yên lặng. Tính vận tốc dòng chảy của nước, biết 

thời gian để thuyền đi từ A đến B rồi quay lại A là 9 giờ. 

Bảng 3.4. Tiêu chí đánh giá năng lực tính toán trong vật lí 

Đáp án 
Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có: 

13 12 23
v v v   

+ Thuyền xuôi dòng: 13 12 23v v v   

+ Thuyền ngược dòng: 13 12 23v v v   

Thời gian cả đi và về: 

23

12 23 12 23

9 5( / )
AB AB

v km h
v v v v

   
 

 

T.B.1. Mức 4. Công thức chính xác, hợp 

lí. 

Mức 3. Có vài lỗi nhỏ. 

Mức 2. Hầu hết là sai sót, chứa 

lỗi, không hợp lý. 

Mức 1. Không đưa ra được công 

thức nào. 

c. Bài tập đánh giá năng lực thực hành vật lí 

 Em hãy cùng với một số bạn trong lớp đến phòng thí nghiệm, tiến hành lại các 
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thí nghiệm đã học về 3 định luật của chất khí. Sau khi thực hiện các phép đo, em hãy 

ghi nhận lại số liệu về các thông số trạng thái của chất khí. Có thể tham khảo các bảng 

số liệu sau: 

 1. Thí nghiệm định luật Sác - lơ: 

)( Ct o  h (mm) )(Pap  
p

t




 

    

    
  

 

hoặc: 

)10( 5 Pap  T (K) 
p

T
 

   

   
 

 2. Thí nghiệm định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: 

)( 3cmV  p (105Pa) pV  

   

   
 

 3. Thí nghiệm định luật Gay-luy-xác: 

)( 3cmV  T (K) 
V

T
 

   

   

Bảng 3.5. Tiêu chí đánh giá năng lực thực hành vật lí 

Đáp án 
Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

1. Thí nghiệm định luật Sác - lơ: 
p

const
t





 hay 

p
const

T
  

2. Thí nghiệm định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: 
pV const  

3. Thí nghiệm định luật Gay-luy-xác: 
V

const
T
  

H.C.3. 

 

Mức 4. Quan sát và đọc, ghi kết quả 

một cách nhanh chóng, chính xác. 

Mức 3. Quan sát và đọc, ghi được 

kết quả nhưng còn chậm. 

Mức 2. Quan sát và đọc, ghi được 

kết quả dưới sự hướng dẫn của GV. 

Mức 1. Bắt chước quan sát và đọc, ghi 

kết quả theo thao tác mẫu của GV. 

d. Bài tập đánh giá năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

 Khi ngồi trên tàu xe lửa đang chạy trong mưa ta thấy các giọt mưa rơi xiên và 

đập vào mặt ta. Hay ngồi trong ô tô có cửa kính thì ta thấy các giọt mưa rơi xiên đập 

vào cửa kính theo những đường cong kể cả khi trời lặng gió. Lẽ ra khi lặng gió các 

giọt mưa phải rơi theo đường thẳng đứng, vậy tại sao lại có hiện tượng vô lí trên? 
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Bảng 3.6. Tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng kiến thức vật lí 

Đáp án 
Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Thực ra chẳng có gì là vô lí cả, mà 

do ta đã so sánh chúng trong hai hệ 

qui chiếu khác nhau nên mới có sự 

lẫn lộn đó. Trong hệ qui chiếu gắn 

với mặt đất thì các giọt mưa là rơi 

thẳng đứng khi trời lặng gió. Còn 

trong hệ qui chiếu của những người 

quan sát thấy hiện tượng giọt mưa 

rơi xiên là hệ qui chiếu gắn liền với 

xe đang chuyển động với vận tốc v


 

theo phương ngang. Do đó, hệ này 

sẽ chuyển động với vận tốc v  so 

với hệ gắn mặt đất.  

K.B.2. Mức 4. Xác định đúng kiến thức liên 

quan đến hiện tượng là tính tương đối 

của chuyển động, công thức cộng vận 

tốc và giải thích chính xác. 

Mức 3. Xác định đúng kiến thức liên quan 

đến hiện tượng là tính tương đối của 

chuyển động, công thức cộng vận tốc. Tuy 

nhiên, giải thích vẫn còn một số lỗi nhỏ. 

Mức 2. Xác định đúng kiến thức liên quan 

đến hiện tượng là tính tương đối của 

chuyển động, công thức cộng vận tốc. 

Tuy nhiên, giải thích chưa chính xác. 

Mức 1. Không thể tìm ra được kiến thức 

VL liên quan đến tình huống thực tiễn. 
 

e. Bài tập theo tiếp cận Pisa 

PHI HÀNH GIA 

 Phạm Tuân (sinh ngày 14 tháng 2 năm 

1947) là phi công, phi hành gia người Việt 

Nam. Ông là người Việt Nam và châu Á đầu 

tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương 

trình Interkosmos của Liên Xô. 

 Do có sự cố va chạm thiên thạch với vệ 

tinh của trạm không gian nên phi hành gia 

Phạm Tuân phải đi ngoài tàu để sửa chữa. 

Phạm Tuân cân nặng 63 kg đã mang bộ đồ 50 

kg cùng bình khí 10 kg. Không may dây nối 

của Phạm Tuân với con tàu bị tuột khi ông đang ở cách tàu 20 m. Để quay về tàu vũ 

trụ, ông đã ném bình khí mang theo người về phía ngược với tàu với vận tốc v = 7 m/s. 

Câu hỏi 1: Giải thích cách làm của Phạm Tuân để quay về con tàu. 0  1  2  9 

Câu hỏi 2: Hỏi sau khi ném bình khí, Phạm Tuân sẽ chuyển động với vận tốc là bao 

nhiêu? 0  1  2  9 

Câu hỏi 3: Sau khoảng thời gian bao lâu Phạm Tuân sẽ về đến tàu? 0  1  2  9 

Câu hỏi 4: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên trạm không gian thì tàu vũ trụ của Phạm 

Tuân trở về Trái Đất. Khi con tàu cách Trái Đất 16 km thì trọng lượng của con tàu này 

sẽ bằng bao nhiêu? Cho biết khối lượng con tàu mtàu  = 24400 kg, khối lượng Trái Đất 

MTĐ = 5,974.1024 kg, bán kính Trái Đất R = 6371 km, gia tốc trọng trường ở mặt đất g 

= 9,8 m/s2. 0  1  2  9 

Hình 3.1. Hai nhà du hành vũ trụ 

Phạm Tuân và Victor Gorbatko 

(trái) 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Interkosmos
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4
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Câu hỏi 5: Nếu lúc quay về con tàu quay quanh Trái Đất thì Phạm Tuân sẽ ở trong 

trạng thái mất trọng lượng. Nguyên nhân là do đâu? 0  1  9 

A. Con tàu ở rất xa Trái Đất nên lực hút của Trái Đất giảm đáng kể. 

B. Con tàu ở vào vùng mà lực hút của Trái Đất và lực hút của Mặt Trăng cân bằng nhau. 

C. Con tàu đã thoát ra khỏi khí quyển Trái Đất. 

D. Các nhà du hành và con tàu cùng “rơi” về Trái Đất với gia tốc g nên không còn lực 

của người đè vào sàn tàu. 

 Mục đích đánh giá của từng câu hỏi 

Câu hỏi 1: Đánh giá NL sử dụng kiến thức VL, NL sử dụng ngôn ngữ VL. 

Câu hỏi 2: Đánh giá NL sử dụng kiến thức VL, NL tính toán trong VL. 

Câu hỏi 3: Đánh giá NL sử dụng kiến thức VL, NL tính toán trong VL. 

Câu hỏi 4: Đánh giá NL sử dụng kiến thức VL, NL tính toán trong VL. 

Câu hỏi 5: Đánh giá NL sử dụng kiến thức VL. 

 Hướng dẫn mã hóa (Đáp án câu hỏi) 

Câu hỏi 1:  

 Mức đầy đủ: 

 Mã 2:  Ta xem người và bình khí là một hệ kín. Theo nguyên tắc chuyển động 

bằng phản lực, nếu bình khí chuyển động về phía ra xa với con tàu thì phần còn lại của 

hệ chính là Phạm Tuân sẽ chuyển động về phía ngược lại, chính là về phía con tàu. 

(Định luật bảo toàn động lượng). 

 Mức không đầy đủ: 

 Mã 1:  Giải thích đúng nhưng chưa đầy đủ. 

 Không đạt: 

 Mã 0:  Giải thích không chính xác. 

 Mã 9:  Không trả lời. 

Câu hỏi 2:  

 Mức đầy đủ: 

 Mã 2:  

  - Xét hệ gồm Phạm Tuân và bình khí (hệ kín). 

  - Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 

   

v
M

m
V

vmVM

pp













..0

'

 

  Về độ lớn: 

   
m/s 62,07.

113

10
 v

M

m
V

 

  Vậy sau khi ném bình khí Phạm Tuân sẽ chuyển động về phía tàu với 
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vận tốc 0,62 m/s. 

 Mức không đầy đủ: 

 Mã 1:  Kết quả đúng nhưng trình bày chưa đầy đủ. 

 Không đạt: 

 Mã 0:  Kết quả không chính xác. 

 Mã 9: Không trả lời. 

Câu hỏi 3:  

 Mức đầy đủ: 

 Mã 2:  

  Thời gian chuyển động của Phạm Tuân từ khi ném bình khí cho đến khi 

về đến tàu: 

   s 26,32
62,0

20


V

s
t

   

 Mức không đầy đủ: 

 Mã 1:  Kết quả đúng nhưng trình bày chưa đầy đủ. 

 Không đạt: 

 Mã 0:  Kết quả không chính xác. 

 Mã 9: Không trả lời. 

Câu hỏi 4:  

 Mức đầy đủ: 

 Mã 2:  

  - Gia tốc trọng trường ở độ cao 16 km: 

   

2

22

75989
166371

6371
smg

hR

R
g
h

/ ,,. 




















  

  - Trọng lượng của con tàu ở độ cao 16 km: 

   NmgP hh  23790075,9.24400 
   

 Mức không đầy đủ: 

 Mã 1:  Kết quả đúng nhưng trình bày chưa đầy đủ. 

 Không đạt: 

 Mã 0:  Kết quả không chính xác. 

 Mã 9: Không trả lời. 

Câu hỏi 5:  

 Mức đầy đủ: 

 Mã 1: Đáp án D. Vì các nhà du hành và con tàu chịu tác dụng của lực hấp dẫn 

và lực quán tính cân bằng nhau. 
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     0..'


 gmgmFFP qthd  

 Không đạt: 

 Mã 0:  Đáp án khác. 

 Mã 9: Không trả lời. 

3.1.2.4. Hệ thống bài tập đánh giá năng lực 

 Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng bài tập đánh giá NL, đặc điểm, cấu trúc 

chương trình VL lớp 10 THPT, chúng tôi đã xây dựng được hệ thống bài tập gồm 159 

bài (trong đó có 12 bài được thiết kế theo tiếp cận Pisa). Chúng tôi, đã tổng hợp các 

bài bài tập theo 4 NL chuyên biệt môn VL và theo từng chương của chương trình VL 

lớp 10 THPT để thuận lợi cho quá trình sử dụng. 

Bảng 3.7. Hệ thống bài tập đánh giá năng lực môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông 

Chương Năng lực Bài tập đánh giá năng lực 

Chương I - Động 

học chất điểm 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 

21, 25. 

NL tính toán trong VL Bài: 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 26. 

NL thực hành VL Bài: 7, 11, 12, 17, 20. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26. 

Chương II - Động 

lực học chất điểm 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 

46, 50. 

NL tính toán trong VL Bài: 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 

47, 51, 52, 53, 54. 

NL thực hành VL Bài: 27, 38, 39, 48, 49. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54. 

Chương III - Cân 

bằng và chuyển 

động của vật rắn 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 57, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 

71, 74. 

NL tính toán trong VL Bài: 55, 56, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73. 

NL thực hành VL Bài: 58, 62, 72. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 

Chương IV - Các 

định luật bảo toàn 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 78, 82, 84, 89, 92, 93, 94, 95. 

NL tính toán trong VL Bài: 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 

90, 91, 93, 94, 95. 

NL thực hành VL Bài: 77, 88. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
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Chương Năng lực Bài tập đánh giá năng lực 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95. 

Chương V - Chất 

khí 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 96, 98, 99, 100, 106, 107, 109, 

116, 118, 119, 120.  

NL tính toán trong VL Bài: 101, 102, 103, 108, 110, 112, 

113, 114, 115, 117, 119. 

NL thực hành VL Bài: 104, 105, 109, 111. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120. 

Chương VI - Cơ 

sở của nhiệt động 

lực học 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 121, 125, 128, 129, 131, 132, 133. 

NL tính toán trong VL Bài: 122, 123, 124, 126, 130, 134. 

NL thực hành VL Bài: 127, 133. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. 

Chương VII - 

Chất rắn và chất 

lỏng. Sự chuyển 

thể 

NL sử dụng ngôn ngữ VL Bài: 136, 137, 138, 140, 144, 145, 

146, 148, 149, 152, 154, 155, 158.  

NL tính toán trong VL Bài: 141, 142, 143, 147, 150, 153, 

157, 158, 159. 

NL thực hành VL Bài: 139, 144, 151, 156. 

NL sử dụng kiến thức VL Bài: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 

156, 157, 158, 159. 

 

3.1.2.5. Nguyên tắc sử dụng bài tập đánh giá năng lực 

- Phù hợp với mục đích sử dụng: Bài tập được sử dụng ở trong mọi khâu của 

quá trình DH. Nhưng trong mỗi khâu đó cần chọn bài tập sao cho phù hợp với mục 

tiêu kiến thức, kĩ năng của bài học và cần xác định bài tập được sử dụng nhằm phát 

triển những chỉ số hành vi NL nào của VL.  

- Đảm bảo HS trực tiếp tham gia thực hiện các yêu cầu của bài tập: Trong quá 

trình sử dụng bài tập thì mỗi HS phải là người trực tiếp thực hiện các yêu cầu của bài 

tập khi đó mới đảm bảo phát huy tối đa việc hình thành và phát triển NL của mỗi cá 

nhân HS. Bên cạnh đó, GV phải là người giám sát quá trình HS thực hiện các yêu cầu 

của bài tập để kịp thời giúp đỡ, định hướng khi cần thiết. 

- Phù hợp với thực tiễn DH: Trong hệ thống bài tập, chắc chắn có những bài 

cần có thiết bị thí nghiệm. Vì vậy, để đảm bảo được việc DH người GV cần lựa chọn 
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bài tập sao cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Đồng thời, cũng 

phải phù hợp với thời gian quy định của tiết học (nếu là bài tập tổ chức trên lớp), cũng 

như quỹ thời gian tự học của HS (nếu là bài tập giao về nhà) và trình độ, NL của HS. 

Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị DH môn học tối thiểu đã qui định. Có thể sử 

dụng các đồ dùng DH tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với 

đối tượng HS. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong DH. 

- Sử dụng bài tập trong DH để phát triển NL cho HS phải gắn liền với đổi mới 

kiểm tra, đánh giá: Để việc DH đạt được mục tiêu là phát triển NL VL cho HS thì 

việc sử dụng hệ thống bài tập phải đạt hiệu quả tốt, hệ thống bài tập đó thể hiện được 

sự chuyển từ việc đánh giá chủ yếu là nội dung tri thức người học đạt được sang việc 

đánh giá mức độ NL HS đạt được. Muốn vậy, phải đồng thời đổi mới công tác kiểm 

tra, đánh giá, chuyển từ việc đánh giá KQHT sang đánh giá quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, quá trình học tập của HS. Khi đó, đổi mới kiểm tra, đánh giá không chỉ 

góp phần quan trọng tác động đến ý thức, thái độ, tính tích cực học tập mà còn định 

hướng được mục tiêu mà HS cần đạt đến đó là hình thành và phát triển NL ở HS, gắn 

liền với thực tiễn. 

3.1.2.6. Định hướng sử dụng bài tập đánh giá năng lực 

- Sử dụng bài tập một cách linh hoạt: Thực tế cho thấy, bài tập hiện nay thường 

dành cho củng cố kiến thức. Tuy nhiên, mỗi bước lên lớp đều có những vai trò trong 

việc xây dựng một kiến thức, kĩ năng nhất định, nên việc sử dụng bài tập vào tất cả các 

khâu của quá trình DH một cách linh hoạt là rất cần thiết. Từ hình thành kiến thức mới 

đến củng cố ôn tập và kiểm tra, đánh giá sẽ vừa góp phần nâng cao chất lượng của quá 

trình DH, vừa làm tăng hiệu quả của việc sử dụng bài tập nhằm phát triển NL cho HS. 

- Sử dụng đa dạng các loại bài tập: Căn cứ vào mục đích phát triển NL, thông 

qua các thành tố và chỉ số hành vi tương ứng, GV nên sử dụng linh hoạt, đa dạng các 

loại bài tập: bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập thí nghiệm, bài tập thực hành, 

bài tập mở. 

- Tăng cường sử dụng bài tập VL cho HS nghiên cứu ở nhà trong DH dự án, 

DH tìm tòi khám phá: Định hướng này sẽ giúp hình thành và phát triển khả năng tự 

học, tự tìm tòi nghiên cứu, khám phá... của HS. Khi đó GV cần giám sát, kiểm tra, 

đồng thời đánh giá quá trình cũng như kết quả, giúp HS thực hiện bài tập được giao về 

nhà với hiệu quả cao nhất. 

3.1.3. Sản phẩm học tập 

3.1.3.1. Khái niệm 

 Sản phẩm học tập là kết quả của hoạt động học tập của HS, là bằng chứng của 

sự vận dụng kiến thức, kĩ năng mà HS đã có. Thông qua sản phẩm học tập, GV đánh 

giá sự tiến bộ của HS, đánh giá quá trình tạo ra sản phẩm và đánh giá mức độ đạt được 

các NL của HS. 
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Sản phẩm học tập của HS rất đa dạng, là kết quả của thực hiện các nhiệm vụ 

học tập như thí nghiệm/chế tạo, làm dự án học tập, nghiên cứu đề tài khoa học - kĩ 

thuật, bài luận.... HS phải trình bày sản phẩm của mình, GV sẽ nhận xét và đánh giá. 

3.1.3.2. Một số ví dụ đánh giá năng lực học sinh thông qua sản phẩm học tập  

 - Sản phẩm thực hành, thí nghiệm/chế tạo: Để đánh giá NL thực hành VL thông 

qua sản phẩm học tập của HS khi tiến hành bài “Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của 

chất lỏng”, GV có thể sử dụng bảng đánh giá sau: 

Bảng 3.8. Tiêu chí đánh giá năng lực thực hành vật lí thông qua sản phẩm học tập 

Tiêu chí Xuất hiện 

1. Xác định mục tiêu, cơ sở lý thuyết liên quan □ 

2. Đề xuất phương án thí nghiệm □ 

3. Xây dựng tiến trình thí nghiệm □ 

4. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, cách sử dụng dụng cụ □ 

5. Tìm hiểu thang đo và giới hạn đo của dụng cụ □ 

6. Chế tạo dụng cụ thí nghiệm không có sẵn □ 

7. Lắp ráp, sắp đặt, bố trí các dụng cụ □ 

8. Thao tác, đo đạc với các dụng cụ □ 

9. Quan sát và đọc, ghi kết quả □ 

10. Tính toán các giá trị trung bình, các đại lượng đo gián tiếp □ 

11. Tính sai số □ 

12. Vẽ đồ thị biểu diễn □ 

13. Kết luận, nhận xét, đánh giá □ 

 - Sản phẩm bài trình bày đa phương tiện: Sau khi học xong bài “Các hiện tượng 

bề mặt của chất lỏng”, GV yêu cầu các nhóm tìm hiểu vai trò của hiện tượng bề mặt 

chất lỏng trong cuộc sống. GV có thể sử dụng bảng sau để đánh giá sản phẩm của các 

nhóm HS: 

Bảng 3.9. Tiêu chí đánh giá bài trình bày đa phương tiện 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY ĐA PHƯƠNG TIỆN 

(Điểm tối đa: 100, sau đó quy đổi ra thang điểm 10) 

Tên nhóm:.......................................................................................................................... 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

CỦA 

GV 

ĐIỂM 

CỦA 

HS 

NHẬN 

XÉT 

Nội 

dung 

Hoàn thành tất cả các nội dung của 

nhiệm vụ đề ra 
20 

   

Mức độ trả lời bộ câu hỏi định hướng 20    
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Hình 

thức 

Thiết kế powerpoint phù hợp với nội dung 15    

Có hình ảnh và video minh họa phù hợp 

với nội dung 
10 

   

Thuyết 

trình 

Có thực tập trước khi trình bày 5    

Trình bày to, rõ và dễ hiểu 5    

Trình bày tự tin 5    

Dùng từ ngữ chính xác 5    

Giải thích ý nghĩa của các hình vẽ 5    

Trả lời các câu hỏi do các nhóm và GV 

đặt ra 
5 

   

 Đúng yêu cầu về hình thức trình bày 5    

Tổng điểm 100    
  

- Sản phẩm nhóm: Sau khi học xong chương “Chất khí”, GV yêu cầu các nhóm 

sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm của chương trên giấy 

A0. Để đánh giá sản phẩm của các nhóm GV có thể sử dụng phiếu đánh giá sau: 

Bảng 3.10. Tiêu chí đánh giá sản phẩm nhóm 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM 

(Điểm tối đa: 100, sau đó quy đổi ra thang điểm 10) 

Tên nhóm:.......................................................................................................................... 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

ĐIỂM 

CỦA 

GV 

NHẬN 

XÉT 

Nội dung 

Nội dung được trình bày đầy đủ 20   

Sản phẩm phù hợp với mục tiêu đề ra 20   

Sản phẩm có sự sáng tạo 10   

Hình 

thức 

Trình bày đẹp, rõ ràng 10   

Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung 10   

Sản phẩm có tính sáng tạo 10   

Logic hợp lý  10   

Cuốn hút người xem 10   
Tổng điểm 100   

 

3.1.4. Hồ sơ học tập 

3.1.4.1. Khái niệm 

Hồ sơ học tập là tập tài liệu về các sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ 

đích của HS trong quá trình học tập môn học, được sắp xếp có hệ thống và theo một 

trình tự nhất định.  

Hồ sơ học tập có thể được sử dụng trong nhiều thời điểm khác nhau của năm học. 

Với hồ sơ đánh giá sự tiến bộ của HS thì sẽ được sử dụng thường xuyên. Sau mỗi lần 

lựa chọn sản phẩm để đưa vào hồ sơ, GV có thể tổ chức cho HS đánh giá từng sản phẩm 

đó. Vào cuối kì hoặc cuối năm, toàn bộ các nội dung của hồ sơ học tập sẽ được đánh giá 
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tổng thể. GV cũng có thể sử dụng hồ sơ học tập trong các buổi họp phụ huynh cuối kì, 

cuối năm để thông báo cho cha mẹ HS về thành tích và sự tiến bộ của HS.  

3.1.4.2. Ví dụ hồ sơ học tập đánh giá năng lực 

 Hồ sơ học tập bài “Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia 

tốc rơi tự do” VL 10 được thiết kế theo các kiểu phong cách học tập: 

Bảng 3.11. Hồ sơ học tập đánh giá năng lực 

Kiểu 

phong 

cách học 

Hồ sơ học tập 

Trải 

nghiệm 

1. Mục đích: Khảo sát chuyển động rơi tự do: Đo thời gian rơi ứng với 

khoảng cách s khác nhau. 

2. Nhiệm vụ:  

- HS tiến hành thí nghiệm trên bộ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do tại 

phòng thí nghiệm. 

- Tiến hành đo thời gian rơi với khoảng cách s khác nhau. 

     Lần đo 

s (m) 

Thời gian rơi t (s) 

1 2 3 4 5 

0,050      

0,200      

0,450      

0,800      
 

Phân tích 1. Mục đích: Tìm mối liên hệ giữa s và v theo t dựa vào kết quả thí 

nghiệm và đồ thị. 

2. Nhiệm vụ: 

- Dựa vào kết quả thí nghiệm tính các giá trị t , 2t , 
2

2

t

s
g   và 

t

s
v

2
 . 

- Vẽ đồ thị  2ts = s  và  tv = v . 

 
- Nhận xét: 

+ Đồ thị  2tss   có dạng một đường................................., như vậy 

chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động......................................... 

+ Đồ thị  tvv   có dạng một đường ......................................, tức là vận 

tốc rơi tự do................................ theo thời gian. Vậy chuyển động của vật 

rơi tự do là chuyển động.......................................... 

- Tính: 



5

54321 ggggg
g  
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Kiểu 

phong 

cách học 

Hồ sơ học tập 

và        



5

54321 ggggg
g  

với       ;....; 2211 gggggg   

- Viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do: 

             2/................................................ smggg   

Áp dụng 1. Mục đích: Xác định nguyên nhân sai số của phép đo và đề xuất phương 

án khác để đo gia tốc rơi tự do chính xác hơn. 

2. Nhiệm vụ:  

Trả lời các câu hỏi sau: 

- Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã quan tâm chủ yếu đến loại sai số nào 

và bỏ qua không tính đến loại sai số nào? Vì sao? 

- Vì sao khi nhấn nút trên hộp công tắc ngắt điện vào nam châm để thả 

vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian, ta lại phải nhả nhanh nút nhấn 

trước khi vật rơi đến cổng E? 

- Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác, vẫn dùng các dụng 

cụ nêu trên, để đo g đạt kết quả chính xác hơn. 

 

3.1.5. Bảng kiểm 

3.1.5.1. Khái niệm 

 Bảng kiểm là một danh sách ghi lại các tiêu chí (về các hành vi, các đặc điểm… 

mong đợi) có được biểu hiện hoặc được thực hiện hay không. 

 Bảng kiểm được sử dụng để đánh giá các hành vi hoặc các sản phẩm mà HS 

thực hiện. Với một danh sách các tiêu chí đã xây dựng sẵn, GV sẽ sử dụng bảng kiểm 

để quyết định xem những hành vi hoặc những đặc điểm của sản phẩm mà HS thực 

hiện có khớp với từng tiêu chí có trong bảng kiểm không. 

3.1.5.2. Ví dụ bảng kiểm đánh giá năng lực 

Bảng 3.12. Bảng kiểm đánh giá năng lực bài “Sự nở vì nhiệt của vật rắn” 

Nội dung 
Không 
bao giờ 

Ít 
khi 

Thường 
xuyên 

Rất 
thường 
xuyên 

Câu 1: Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về câu trả lời của HS đối với tình huống 
GV đưa ra đầu bài? 

HS không trả lời được     

HS trả lời nhưng không chính xác     

HS trả lời đúng nhưng giải thích chưa chính xác     

HS trả lời và giải thích đúng     

Câu 2: Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về thí nghiệm sự nở vì nhiệt của vật rắn 
HS đã tiến hành? 

HS không đề xuất được phương án thí nghiệm     
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HS đề xuất được phương án thí nghiệm nhưng 
không tiến hành được thí nghiệm 

    

HS đề xuất được phương án thí nghiệm nhưng kết 
quả đo không chính xác 

    

HS đề xuất được phương án thí nghiệm và đo 
được kết quả chính xác  

    

Câu 3: Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về khả năng thu thập thông tin của HS? 

Không rút ra được kết luận từ kết quả thí nghiệm     

Rút ra được kết luận nhưng chưa chính xác     

Rút ra kết luận chính xác nhưng chưa giải thích 
được 

    

Rút ra được kết luận và giải thích chính xác     

Câu 4: Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về việc giao tiếp giữa các HS trong lớp và 
giữa GV và HS? 

HS lo ngại, thiếu tự tin trong giao tiếp, không dám 
trình bày ý kiến của bản thân  

    

HS tương đối tích cực trong hoạt động giao tiếp 
tuy nhiên còn lúng túng trong việc sử dụng ngôn 
ngữ và cách thức trình bày  

    

HS tích cực giao tiếp, có khả năng trình bày chính 
xác nội dung cần truyền đạt 

    

HS có khả năng tranh luận, bảo vệ quan điểm của 
bản thân trước tập thể một cách khoa học  

    

Câu 5: Khi DH có sử dụng cả thí nghiệm thật và thí nghiệm ảo, theo các Thầy (Cô) thì 
thái độ của HS khi tiếp nhận kiến thức như thế nào? 

 HS không quan tâm đến việc GV có sử dụng hay 
không sử dụng thí nghiệm 

    

HS tích cực hơn, hứng thú hơn khi được quan sát, 
cũng như tự tiến hành thí nghiệm 

    

HS hứng thú với các thí nghiệm thật hơn các thí nghiệm 
ảo 

    

HS quan tâm đến hiện tượng xảy ra chứ không 
quan tâm đến dụng cụ thí nghiệm 

    

 

Bảng 3.13. Bảng kiểm đánh giá năng lực bài “Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng” 

Nội dung 
Không 

bao giờ 

Ít 

khi 

Thường 

xuyên 

Rất 

thường 

xuyên 

Câu 1: Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về câu trả lời của HS đối với tình huống 

đặt vấn đề? 

HS không trả lời được     

HS trả lời nhưng không chính xác     

HS trả lời đúng nhưng giải thích chưa chính 

xác 

    

HS trả lời và giải thích đúng     

Câu 2: Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về thí nghiệm hiện tượng căng bề mặt HS 
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đã tiến hành? 

HS không tiến hành được thí nghiệm     

HS tiến hành được thí nghiệm tuy nhiên 

không rút ra được kết quả phép đo, nhận xét 

và kết luận  

    

HS tiến hành được thí nghiệm tuy nhiên 

nhận xét, kết luận chưa chính xác 

    

HS tiến hành được thí nghiệm và rút ra nhận 

xét, kết luận chính xác 

    

Câu 3: Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về việc giao tiếp giữa các HS trong lớp và 

giữa GV và HS? 

HS lo ngại, thiếu tự tin trong giao tiếp, 

không dám trình bày ý kiến của bản thân  

    

HS tương đối tích cực trong hoạt động giao 

tiếp tuy nhiên còn lúng túng trong việc sử 

dụng ngôn ngữ và cách thức trình bày  

    

HS tích cực giao tiếp, có khả năng trình bày 

chính xác nội dung cần truyền đạt 

    

HS có khả năng tranh luận, bảo vệ quan 

điểm của bản thân trước tập thể một cách 

khoa học  

    

Câu 4: Khi tổ chức DH theo hình thức seminar, các Thầy (Cô) đánh giá thái độ của HS 

khi tiếp nhận kiến thức như thế nào? 

HS ở các nhóm khác không quan tâm đến 

nội dung của nhóm báo cáo  

    

 HS tích cực ghi chép nội dung bài học 

nhưng không tham gia trao đổi  

    

HS có ghi chú những vấn đề chưa rõ ràng để 

tiến hành thảo luận 

    

HS tích cực theo dõi bài và hăng hái tham 

gia thảo luận 

    

Câu 5: Theo quí Thầy (Cô) mức độ thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin của 

HS trong trong thực hiện bài báo cáo như thế nào? 

 HS chưa biết sử dụng mạng internet để tìm 

kiếm thông tin và các phần mềm trình chiếu 

một cách hiệu quả 

    

HS có thể sử dụng internet và các phần mềm 

để xây dựng bài báo cáo nhưng gặp lúng 

túng trong việc lắp ráp các dụng cụ với nhau 

    

HS lạm dụng khả năng trình chiếu của các 

ứng dụng để đưa toàn bộ nội dung báo cáo 

lên màn hình trình chiếu 

    

HS thành thạo trong việc sử dụng công nghệ 

thông tin tìm kiếm thông tin và xây dựng bài 

báo cáo. 
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3.2. Sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển 

năng lực trong dạy học Vật lí 10 Trung học phổ thông  

3.2.1. Thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập theo hướng phát triển năng lực môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông  

3.2.1.1. Quy trình thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập theo hướng phát triển năng lực môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông  

Để thiết kế bài DH môn VL lớp 10 THPT sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL có hiệu quả cần thực hiện theo quy trình gồm 6 bước sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 3.2. Quy trình thiết kế bài dạy học có sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập theo hướng phát triển năng lực môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông 
  

 Bước 1: Xác định mục tiêu DH 

Bước này được đặt ra bởi việc xác định mục tiêu của bài học là một khâu rất 

quan trọng, đóng vai trò thứ nhất, không thể thiếu của mỗi giáo án. Mục tiêu (yêu cầu) 

vừa là cái đích hướng tới, vừa là yêu cầu cần đạt của giờ học; hay nói khác đi đó là 

thước đo kết quả quá trình DH. Nó giúp GV xác định rõ các nhiệm vụ sẽ phải làm (dẫn 

dắt HS tìm hiểu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng nào; phạm vi, mức độ đến đâu; 

qua đó xác định mục tiêu phát triển NL qua bài học là gì). 

 Bước 2: Xác định hình thức, phương pháp đánh giá 

 Bước này được đặt ra bởi trong giờ học theo định hướng phát triển NL, GV 

phải quan tâm tới việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện 

Xác định mục tiêu dạy học 

Xác định hình thức, phương pháp 

đánh giá 

Lựa chọn công cụ đánh giá năng lực phù hợp 

Triển khai công cụ trong dạy học theo hướng 

phát triển năng lực 

Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ 

Lưu thông tin về tác dụng trong đánh giá của 

công cụ 
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thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ năng vận dụng kiến thức vào 

những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tác động đến tư tưởng và 

tình cảm để đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập cho HS. Trong thực tiễn DH hiện 

nay, một số GV vẫn quen với lối DH đồng loạt với những nhiệm vụ học tập không có 

tính phân hoá, ít chú ý tới NL học tập của từng đối tượng HS. Đổi mới phương pháp 

DH sẽ chú trọng cải tiến thực tiễn này, phát huy thế mạnh tổng hợp của các phương 

pháp DH, phương tiện DH, hình thức tổ chức DH và hình thức, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá nhằm tăng cường sự tích cực học tập của các đối tượng HS trong giờ học.  

 Bước 3: Lựa chọn công cụ đánh giá NL phù hợp 

 Lựa chọn các công cụ đánh giá NL sử dụng cho mỗi bài học cụ thể; theo từng 

chủ đề; theo logic sử dụng và theo mục tiêu và trình độ NL của HS. Công cụ đánh giá 

NL giao cho HS cần đảm bảo phù hợp với NL và trình độ nhận thức của từng đối 

tượng HS hoặc nhóm HS. 

  Bước 4: Triển khai công cụ trong DH theo hướng phát triển NL 

 Tổ chức cho HS thực hiện công cụ đánh giá NL dưới sự định hướng, giám sát, 

đánh giá của GV. Căn cứ vào quá trình tổ chức bài học mà công cụ có thể được triển 

khai dưới các hình thức khác nhau.  

 Bước 5: Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ 

 Đây là một giai đoạn quan trọng vì hiệu quả sử dụng công cụ là căn cứ để GV 

biết được mục tiêu, kế hoạch đưa ra có phù hợp hay không. Từ đó có hướng điều chỉnh 

các khâu từ xây dựng, lựa chọn đến sử dụng công cụ sao cho phù hợp nhất với trình 

độ, NL và nhận thức của HS.  

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công cụ không những chỉ căn cứ vào 

KQHT của HS mà còn cần phải căn cứ cả vào khả năng, thái độ... của HS thể hiện ở 

tính tích cực, chủ động trong lĩnh hội tri thức, thái độ hợp tác, phương cách HS tiếp 

nhận và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Bước 6: Lưu thông tin về tác dụng trong đánh giá của công cụ 

 Tóm lại, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức DH, đánh giá của 

quá trình giáo dục có liên quan chặt chẽ với nhau nên cần phải đổi mới một cách đồng 

bộ, trong đó khâu đột phá là đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng chuyển từ chú 

trọng kiểm tra kết quả ghi nhớ kiến thức sang coi trọng kết hợp kết quả đánh giá phong 

cách học và NL vận dụng kiến thức trong quá trình giáo dục và tổng kết cuối kỳ, cuối 

năm học để hướng tới phát triển NL của HS; coi trọng kiểm tra, đánh giá để giúp đỡ 

HS về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong 

quá trình DH. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem HS học được cái gì mà 

quan trọng hơn là biết HS học như thế nào, có biết vận dụng không. 
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3.2.1.2. Tiến trình dạy học có sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo 

hướng phát triển năng lực môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông  

Bài 36. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ 

a. Kiến thức 

- Mô tả được các dụng cụ và phương pháp tiến hành thí nghiệm để xác định độ 

nở dài của vật rắn; 

- Phát biểu được quy luật về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn. Đồng thời nêu 

được ý nghĩa VL và đơn vị đo của hệ số nở dài và hệ số nở khối. 

b. Kĩ năng 

- Dựa vào kết quả đo độ nở dài của thanh rắn thay đổi theo nhiệt độ, tính được 

giá trị (trung bình) của hệ số nở dài α. Từ đó suy ra công thức nở dài; 

- Vận dụng được công thức về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn để giải các 

bài tập đã cho trong bài; 

 - Nêu được ý nghĩa thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật 

rắn trong đời sống và kĩ thuật; 

- Vận dụng thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật rắn 

trong đời sống và kỹ thuật. 

c. Thái độ 

- Có hứng thú học tập môn VL, yêu thích tìm tòi khoa học; 

- Có ý thức vận dụng những kiến thức VL vào đời sống. 

2. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

- N.A.1. Khi GV giao nhiệm vụ học tập môn VL, HS nhận ra và hiểu đúng một 

số thông tin về nhiệm vụ, tình huống học tập VL mới; 

- N.A.3. Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ VL trong một số trường hợp phức tạp; 

- N.B.1. Vận dụng thành thạo ngôn ngữ VL; 

- T.A.2. Biết cách đo lường, tính toán được độ nở dài của thanh đồng khi nhiệt độ 

thay đổi; 

- T.C.1. Biết cách sử dụng các dụng cụ đo lường; 

- K.A.1. Trình bày được kiến thức về hiện tượng sự nở dài, nở khối vì nhiệt của vật rắn; 

- K.B.1. Sử dụng kiến thức VL để hoàn thành phiếu học tập mà GV giao; 

- K.B.2. Vận dụng kiến thức sự nở vì nhiệt của vật rắn vào các tình huống thực tiễn 

và giải thích được các tình huống đó; 

- H.C.3. Quan sát và đọc, ghi được kết quả thí nghiệm.  
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III. Phương pháp - Phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học:  

- Nêu và giải quyết vấn đề, DH theo trạm. 

2. Phương tiện dạy học 

- Sách giáo khoa, giáo án, thước kẻ, đồ dùng DH...  

III. Chuẩn bị 

1. Giáo viên:  

- Thí nghiệm mô phỏng đo độ nở dài của vật rắn; 

- Phiếu học tập. 

2. Học sinh:  

- Ghi sẵn ra giấy các số liệu trong Bảng 36.1; 

- Máy tính bỏ túi. 

IV. Các hoạt động dạy học 

Hoạt động 1: Phát hiện vấn đề, phát biểu các vấn đề cần giải quyết (5 phút) 

a. Mục tiêu 

- Kích thích, tạo hứng thú để HS nghiên cứu bài học mới “Sự nở vì nhiệt của vật rắn”; 

- Tìm ra những vấn đề cần tìm hiểu trong bài mới. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

 - N.A.3. Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ VL trong một số trường hợp phức tạp. 

c. Phương tiện dạy học 

- Thí nghiệm: Máy vi tính. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV đưa ra tình huống 

1. Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường sắt lại phải 

có một khe hở? Độ rộng của khe hở này phụ thuộc vào 

những yếu tố gì và có thể xác định nó theo công thức 

nào? 

 

 

2. Tại sao đo độ cao tháp Eiffel ở Paris Pháp lúc mùa 

đông và mùa hè lại khác nhau? 
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Bước 2: HS làm việc nhóm theo kĩ thuật động não viết. Mỗi HS viết ra một câu trả lời 

trong im lặng tuyệt đối trên một tờ giấy. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra các dự đoán 

giải thích cho các hiện tượng trên. 

Bước 3: GV gọi đại diện các nhóm cho biết dự đoán, các dự đoán có thể là: 

- Độ dài của thanh ray hoặc độ cao của tháp Eiffel phụ thuộc vào nhiệt độ; 

- Khi nhiệt độ tăng thì vật rắn nở ra; 

- Khi nhiệt độ giảm thì vật rắn co lại. 

Bước 4: Trên cơ sở những dự đoán của HS, GV dẫn dắt vào bài mới “Sự nở vì nhiệt 

của vật rắn”. 

Hoạt động 2: Giải quyết vấn đề 

Hoạt động 2.1. Lựa chọn và xác định nhiệm vụ (8 phút) 

a. Mục tiêu 

 - Xác định được nhiệm vụ tại các trạm học tập nhằm tìm hiểu bài mới “Sự nở vì 

nhiệt của vật rắn”. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- N.A.1. Khi GV giao nhiệm vụ học tập môn VL, HS nhận ra và xác định đúng 

một số thông tin về nhiệm vụ, tình huống học tập VL mới; 

- N.A.3. Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ VL trong một số trường hợp phức tạp; 

- T.A.2. Biết cách đo lường, tính toán được độ nở dài của thanh đồng khi nhiệt 

độ thay đổi; 

- T.C.1. Biết sử dụng các dụng cụ đo lường; 

- Phương pháp DH: DH theo trạm. 

c. Phương tiện dạy học:  

- Thí nghiệm, máy vi tính. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV chia nhóm, giới thiệu nội quy và nội dung làm việc tại các trạm và lựa 

chọn trạm và xác định các nhiệm vụ cần thực hiện. 

Nội quy học tập tại các trạm 

- Có thể tùy chọn các trạm A hoặc B, nhưng bắt buộc phải chọn đủ các trạm. 

- Các thành viên trong nhóm phải thực hiện đúng nhiệm vụ của nhóm mình, khi thực 

hiện xong một trạm, thư kí nhóm đánh dấu xác nhận trên phiếu theo dõi và chuyển 

sang trạm khác. 

- Các phiếu học tập đã hoàn thành cần giữ lại và cuối buổi nộp lại làm cơ sở đánh giá 

và cho điểm. 

- Mỗi trạm có những yêu cầu nhất định, dụng cụ thí nghiệm tương ứng, HS có thể tùy 

ý lựa chọn thứ tự thực hiện yêu cầu của mỗi trạm. Tuy nhiên, phải đảm bảo thực hiện 

được đầy đủ các trạm bắt buộc. 

- Không được làm ồn trong lớp, nếu cần sự trợ giúp của GV thì giơ tay để GV trợ giúp 

kịp thời. 
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Bước 2: HS đọc nội dung làm việc tại các trạm, sau đó di chuyển về nhóm 

Trạm Mục tiêu Nội dung 

Trạm 1 Tìm hiểu về hiện tượng nở dài 

của vật rắn với vật rắn là thanh 

đồng. 

- Dụng cụ: một thanh đồng, một bình 

nước có nhiệt độ thay đổi được từ 20°C 

đến 100°C, đồng hồ micrômet. 

- Cách tiến hành: Đặt một thanh đồng 

vào trong một bình nước có nhiệt độ 

thay đổi được từ 20°C đến 100°C. Quan 

sát sự thay đổi chiều dài của thanh đồng 

qua đồng hồ micrômet. 

Trạm 2 Tìm hiểu về hiện tượng sự nở 

dài của vật rắn với vật rắn là 

thanh nhôm. 

- Dụng cụ: một thanh nhôm, một bình 

nước có nhiệt độ thay đổi được từ 20°C 

đến 100°C, đồng hồ micrômet. 

- Cách tiến hành: Đặt một thanh nhôm 

vào trong một bình nước có nhiệt độ 

thay đổi được từ 20°C đến 100°C. Quan 

sát sự thay đổi chiều dài của thanh nhôm 

qua đồng hồ micrômet. 

Trạm 3 Tìm hiểu về hiện tượng sự nở 

khối của vật rắn với vật rắn là 

một quả cầu bằng đồng. 

- Dụng cụ: một quả cầu bằng đồng, đèn 

cồn. 

- Cách tiến hành: Khi bị nung nóng, 

kích thước của vật rắn (đồng chất, đẳng 

hướng) theo mọi hướng như thế nào? 

Quan sát sự thay đổi kích thước của quả 

cầu trước và sau khi nung nóng bằng 

cách kiểm chứng là quả cầu có lọt qua 

lỗ tròn trước và sau khi nung nóng. 

 

Đối với các thí nghiệm tiến hành trong các trạm nếu không đủ điều kiện tiến 

hành GV có thể chuẩn bị thí nghiệm mô phỏng với sự hỗ trợ của máy vi tính để HS 

theo dõi. 

Hoạt động 2.2. Thực hiện nhiệm vụ tại các trạm  (20 phút) 

a. Mục tiêu 

- Mô tả được các dụng cụ và phương pháp tiến hành thí nghiệm để xác định độ 

nở dài của vật rắn; 

- Phát biểu được quy luật về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn. Đồng thời nêu 

được ý nghĩa VL và đơn vị đo của hệ số nở dài và hệ số nở khối. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

  - T.A.2. Biết cách đo lường, tính toán được độ nở dài của thanh đồng khi nhiệt độ thay đổi; 
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- T.C.1. Biết sử dụng các dụng cụ đo lường; 

- K.A.1. Trình bày được kiến thức về hiện tượng sự nở dài, nở khối vì nhiệt của vật rắn. 

- Phương pháp DH: DH theo trạm. 

c. Phương tiện dạy học 

- Thí nghiệm, máy vi tính, phiếu học tập. 

d. Tiến trình hoạt động 

Trạm 1: Tìm hiểu về hiện tượng sự nở dài của vật rắn với vật rắn là thanh đồng 

Các nhóm thực hiện nhiệm vụ của trạm và hoàn thành phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập trạm 1. 

1.  Nêu phương án thí nghiệm. 

2. Quan sát và nhận xét sự thay đổi chiều dài của thanh đồng qua đồng hồ micrômet 

khi nhiệt độ thay đổi? 

3. Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau: 

Nhiệt độ ban đầu : ot  =  

Độ dài ban đầu : o  = 

 Ct o   mm  
to






  

   

   

   

   

4. Yêu cầu HS tính giá trị của  với vật rắn sử dụng trong thí nghiệm là thanh đồng, 

nhận xét giá trị của  trong các lần đo. 
 

Trạm 2: Tìm hiểu về hiện tượng sự nở dài của vật rắn với vật rắn là thanh nhôm  

Các nhóm thực hiện nhiệm vụ của trạm và hoàn thành phiếu học tập sau:  

Phiếu học tập trạm 2. 

1.  Nêu phương án thí nghiệm. 

2. Quan sát và nhận xét sự thay đổi chiều dài của thanh nhôm qua đồng hồ micrômet 

khi nhiệt độ thay đổi? 

3. Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau: 

Nhiệt độ ban đầu : ot  =  

Độ dài ban đầu : o  = 

 Ct o   mm  
to






  

   

   

   

   

4. Yêu cầu HS tính giá trị của  với vật rắn sử dụng trong thí nghiệm là thanh nhôm, 

nhận xét giá trị của  trong các lần đo . 
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Trạm 3: Tìm hiểu về hiện tượng sự nở khối của vật rắn với vật rắn là một quả cầu 

bằng đồng.  

Các nhóm thực hiện nhiệm vụ của trạm và hoàn thành phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập trạm 3. 

1.  Nêu phương án thí nghiệm. 

2. Quan sát và nhận xét sự thay đổi kích thước của quả 

cầu bằng đồng khi đốt nóng quả cầu. 

3. Trả lời các câu hỏi sau: 

a. Sự nở khối là gì? 

b. Viết công thức tính độ nở khối của vật rắn đồng chất, 

đẳng hướng. 

c. Cho biết mối liên hệ giữa hệ số nở khối và hệ số nở dài. 

Hoạt động 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động của các nhóm tại các trạm học tập (7 phút) 

Mục tiêu hoạt động 

- N.B.1. Vận dụng thành thạo ngôn ngữ VL; 

- K.A.1. Trình bày được kiến thức về hiện tượng sự nở dài, nở khối vì nhiệt của vật rắn; 

- K.B.1. Sử dụng kiến thức VL để hoàn thành phiếu học tập mà GV giao; 

HS các nhóm trình bày sản phẩm tại các trạm. Cả lớp thảo luận, các nhóm đưa 

ra phương án điều chỉnh sản phẩm của nhóm. Các nhóm đối chiếu sản phẩm của nhóm 

với đáp án. GV hợp thức hóa kiến thức và nêu rõ: 

Nội dung cơ bản 

I. Sự nở dài. 

  Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài vì nhiệt. 

  Độ nở dài   của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t  và độ dài 

ban đầu o  của vật đó. 

too     

  Với   là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là K-1. 

  Giá trị của   phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn. 

II. Sự nở khối. 

  Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối. 

  Độ nở khối của vật rắn đồng chất đẳng hướng được xác định theo công thức: 
tVVVV oo    

  Với   là hệ số nở khối,  3 và cũng có đơn vị là K-1. 

Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức (8 phút) 

a. Mục tiêu 

- Vận dụng được công thức về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn để giải các 

bài tập đã cho trong bài; 

 - Vận dụng thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật rắn 

trong đời sống và kỹ thuật. 
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b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- K.B.2. Vận dụng kiến thức sự nở vì nhiệt của vật rắn vào các tình huống thực tiễn 

và giải thích các tình huống đó. 

c. Phương tiện dạy học 

- Dụng cụ thí nghiệm: Máy vi tính, máy chiếu. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: Dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của vật rắn, GV yêu cầu HS 

giải thích hiện tượng đặt ra đầu bài và hoàn thành các nội dung sau: 

1. Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường sắt lại phải 

có một khe hở? Độ rộng của khe hở này phụ thuộc vào 

những yếu tố gì và có thể xác định nó theo công thức 

nào? 

 

 

2. Tại sao đo độ cao tháp Eiffel ở Paris Pháp lúc mùa 

đông và mùa hè lại khác nhau? 

 

 

 

3. Cho biết một số ứng dụng của hiện tượng sự nở vì nhiệt trong đời sống và kĩ thuật? 

 

Bước 2: HS hoàn thành nhiệm vụ. 

Bước 3: GV gọi HS trình bày. 

Bước 4: GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các HS. 

Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (4 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Yêu cầu HS tóm tắt những kiến thức 

trong bài. 

- Yêu cầu HS về nhà trả lời các câu hỏi và 

các bài tập trang 197. 

- Tóm tắt những kiến thức trong bài. 

- Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. 

 

 

3.2.2. Thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí lớp 10 Trung học 

phổ thông theo hướng phát triển năng lực  

3.2.2.1. Quy trình thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí lớp 10 

Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực  

Một bài kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT theo hướng phát triển 

NL được xây dựng theo 7 bước như sau: 
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Sơ đồ 3.3. Quy trình thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí lớp 10 

Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực 

 Bước 1: Xác định mục đích/ mục tiêu đánh giá 

 Đó chính là việc xác định các mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc môn học. 

Các mục tiêu này phải phù hợp với chuẩn đầu ra đã xác định. Bên cạnh việc xác định 

mục tiêu hướng đến hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HS, đánh giá theo NL 

cần phải đánh giá được các NL chuyên biệt trong môn VL.  

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để kiểm tra, đánh giá KQHT của HS sau khi học 

xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên 

soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ 

chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của HS để xây dựng mục 

đích của đề kiểm tra cho phù hợp. 

 Bước 2: Xác định hình thức đánh giá 

 Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: Đề kiểm tra tự luận; Đề kiểm tra trắc 

nghiệm khách quan; Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự 

luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

 Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp 

lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng 

Xác định mục đích/ mục tiêu 

đánh giá 

Xác định hình thức đánh giá 

Xây dựng/ Thiết lập ma trận đề 

kiểm tra 

Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Kiểm tra, thử nghiệm 

Phân tích kết quả và tiếp nhận phản hồi 
 

Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và 

thang điểm 
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cao hiệu quả, tạo điều kiện để kiểm tra, đánh giá KQHT của HS chính xác hơn. 

 Bước 3: Xây dựng/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra 

 Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng 

chính cần đánh giá, một chiều là các mức độ NL mà HS đạt được trong quá trình học 

tập môn VL. 

 Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn 

cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng 

mạch kiến thức, từng mức độ nhận thức và từng NL thành phần. 

 Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

 Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số 

câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

 Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

 Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần 

đảm bảo các yêu cầu: Nội dung: khoa học và chính xác; Cách trình bày: cụ thể, chi tiết 

nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

 Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để HS có thể tự đánh 

giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

 Bước 6: Kiểm tra, thử nghiệm 

 GV triển khai phương án để thu thập được các bằng chứng về sự thực hiện và 

các tiêu chuẩn thực hiện của HS trong đánh giá NL. Trong quá trình kiểm tra, thử 

nghiệm GV đưa ra những đánh giá sơ bộ về mục đích/ mục tiêu đánh giá, các câu hỏi 

dùng để đánh giá xem mức độ phù hợp để có những điều chỉnh cho phù hợp với mục 

đích/ mục tiêu đã đề ra. 

 Bước 7: Phân tích kết quả và tiếp nhận phản hồi 

 Trên cơ sở các bằng chứng thu được, GV tiến hành phân tích kết quả, đối chiếu 

với mục đích đánh giá, tổ chức trả bài và công bố kết quả để GV và HS cùng nhìn lại 

quá trình DH thông qua việc phân tích kết quả của bài kiểm tra và lắng nghe ý kiến 

của HS để hoàn thiện bài kiểm tra, phục vụ tốt hơn cho các đợt kiểm tra tiếp theo. 

3.2.2.2. Bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông 

theo hướng phát triển năng lực  

Bài kiểm tra chương VII “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” 

1. Mục đích/ mục tiêu đánh giá 

 - Nội dung đánh giá: Tổng hợp kiến thức chương VII, chú trọng kiến thức về 

chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, sự 

chuyển thể của các chất và độ ẩm của không khí. 

 - Các NL được đánh giá: NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL 

thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. 

2. Hình thức đánh giá 

 Đánh giá theo hình thức tự luận, thời gian 45 phút. 
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3. Ma trận đề kiểm tra 

Nội dung đánh giá 
N. 

A. 

1. 

N. 

A. 

2. 

N. 

A. 

3. 

N. 

B. 

1. 

N. 

B. 

2. 

N. 

B. 

3. 

N. 

C. 

1. 

N. 

C. 

2. 

N. 

C. 

3. 

T.

A. 

1. 

T.

A. 

2. 

T.

B. 

1. 

T.

B. 

2. 

T.

C. 

1. 

T.

C. 

2. 

H. 

A. 

1. 

H. 

A. 

2. 

H. 

A. 

3. 

H. 

A. 

4. 

H. 

B. 

1. 

H. 

B. 

2. 

H. 

B. 

3. 

H. 

C. 

1. 

H. 

C. 

2. 

H. 

C. 

3. 

H. 

D. 

1. 

H. 

D. 

2. 

H. 

D. 

3. 

H. 

D. 

4. 

K.

A. 

1. 

K.

A. 

2. 

K. 

B. 

1. 

K. 

B. 

2. 

Chất rắn kết tinh. 

Chất rắn vô định hình 

  C

1 

                          C

1 

   

Sự nở vì nhiệt của vật 

rắn 

                                 

Các hiện tượng bề 

mặt của chất lỏng 

  C

2 

      C

3 

  C

3 

                  C

3 

C

2 

Sự chuyển thể của các 

chất 

         C

5 

        C

5 

          C

5 

   

Độ ẩm của không khí    C

4 

      C

4 

   C

4 

              C

4 

   

Thực hành: Xác định 

hệ số căng bề mặt của 

chất lỏng 
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4. Bài kiểm tra 

Câu hỏi 1: Theo em, khi đun nóng chảy chì, đặc điểm gì chứng tỏ chì không phải 

là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tinh? 

Câu hỏi 2: Em hãy quan sát hình dạng của những giọt nước trên lá ớt (hình 3.1a) và 

trên lá sen (hình 3.1b). Giải thích nguyên nhân vì sao lại có sự khác nhau về hình dạng 

những giọt nước. 

 
 (a) (b) 

Hình 3.1. Hình ảnh bài 2 

Câu hỏi 3: Mỗi ngày uống thuốc 3 lần, mỗi lần 20 giọt. Biết suất căng mặt ngoài của 

giọt thuốc là 8,5.10-2 N/m; đầu dưới của ống nhỏ giọt có đường kính trong là 2 mm. 

Hãy ước lượng khối lượng thuốc đã dùng trong ngày (nếu coi trọng lượng của mỗi giọt 

thuốc rơi xuống vừa đúng bằng lực căng mặt ngoài đặt lên vòng tròn trong ở đầu dưới 

ống nhỏ giọt). 

Câu hỏi 4: Dưới đây là hình ảnh dự báo thời tiết thành phố Nha Trang ngày 

16/2/2016. Em hãy sử dụng các dữ kiện trong ảnh để trả lời các câu hỏi sau đây: 

 

Hình 3.2. Hình ảnh bài 4 
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a. Xác định độ ẩm cực đại ứng với nhiệt độ 250C và 270C vào từng thời điểm trong 

ngày 16/2/2016 từ 9g00 sáng tới 4g00 chiều. 

b. Vào thời điểm nào trong ngày 16/2/2016 ứng với nhiệt độ 250C từ 9g00 sáng tới 

4g00 chiều không khí chứa nhiều hơi nước nhất và ít hơi nước nhất? 

Câu hỏi 5: Dưới đây là bảng số liệu của băng phiến ở các trạng thái khác nhau tương 

ứng với từng nhiệt độ: 

Thời gian đun (phút) Nhiệt độ (oC) Trạng thái 

0 60 Rắn 

1 63 Rắn 

2 66 Rắn 

3 69 Rắn 

4 72 Rắn 

5 75 Rắn 

6 77 Rắn 

7 79 Rắn 

8 80 Rắn và lỏng 

9 80 Rắn và lỏng 

10 80 Rắn và lỏng 

11 80 Rắn và lỏng 

12 81 Lỏng 

13 82 Lỏng 

14 84 Lỏng 

15 86 Lỏng 
 

a. Em hãy vẽ đường biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ của băng phiến theo thời gian 

trong quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng? 

b. Băng phiến là chất rắn loại gì? 

c. Hãy xác định điểm (nhiệt độ) nóng chảy của chất này? 

Bảng 3.14. Tiêu chí đánh giá năng lực của bài kiểm tra chương VII “Chất rắn và chất 

lỏng. Sự chuyển thể” 

Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

1 Quan sát thấy chì nóng chảy ở nhiệt 

độ xác định không đổi. Đặc điểm 

này chứng tỏ chì không phải là chất 

rắn vô định hình mà là chất rắn kết 

tinh. 

 

K.A.1 Mức 4: Sử dụng đúng kiến thức 

nhiệt độ nóng chảy của chất rắn 

kết tinh không đổi. 

Mức 3: Sử dụng đúng nhưng có 

sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến 

kết quả. 

Mức 2: Giải thích có nhiều sai 

sót, ảnh hưởng đến nội dung. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc không 

thực hiện được. 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

N.A.3 Mức 4: Diễn đạt trôi chảy, logic, 

chính xác. 

Mức 3: Diễn đạt còn thiếu sót. 

Mức 2: Diễn đạt còn nhiều điểm 

thiếu sót, chưa chính xác, còn sử 

dụng ngôn ngữ đời thường 

Mức 1: Diễn đạt sai, sử dụng 

nhiều ngôn ngữ đời thường. 

2 - Lá cây ớt bị ướt (dính ướt) các 

giọt nước dính trên bề mặt lá lan 

rộng ra thành các hình dạng bất kỳ. 

- Trên mặt lá sen có các lớp chống 

thấm nước khiến nó không bị ướt 

(không dính ướt), khi đó giọt nước 

trên lá sen vo tròn lại và bị dẹt 

xuống dưới tác dụng của trọng lực, 

phần nước tiếp xúc với mặt lá sen 

tạo thành một mặt khum lồi. 

K.B.2 Mức 4: Sử dụng đúng kiến thức 

dính ướt và không dính ướt. 

Mức 3: Sử dụng đúng nhưng có 

sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến 

kết quả. 

Mức 2: Giải thích có nhiều sai 

sót, ảnh hưởng đến nội dung. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc không 

thực hiện được. 

N.A.3 

 

Mức 4: Diễn đạt trôi chảy, logic, 

chính xác. 

Mức 3: Diễn đạt còn thiếu sót. 

Mức 2: Diễn đạt còn nhiều điểm 

thiếu sót, chưa chính xác, còn sử 

dụng ngôn ngữ đời thường 

Mức 1: Diễn đạt sai, sử dụng 

nhiều ngôn ngữ đời thường. 

3 - Chu vi đầu dưới của ống nhỏ giọt: 

mdl 310.28,6   

- Khi giọt nước bắt đầu rơi trọng 

lượng của một giọt nước đúng bằng 

lực căng bề mặt: 

NlFP 410.338,5    

- Khối lượng thuốc đã dùng trong 

ngày: 

g
g

P
m  27,3.20.3   

K.B.1 

 

Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức tính lực căng bề mặt và 

trọng lượng. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc không 

thực hiện được. 

T.A.1 Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức tính chu vi đầu dưới của ống 

nhỏ giọt và khối lượng thuốc 

dùng trong ngày. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc không 

thực hiện được. 

T.B.2 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính khối 

lượng thuốc dùng trong ngày. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính khối lượng thuốc dùng trong 

ngày nhưng diễn đạt dài dòng, 

thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công thức 

trên nhưng suy luận sai hoặc biến 

đổi sai nên công thức tính khối 

lượng thuốc dùng trong ngày sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

4 a.  

- Độ ẩm cực đại ứng với nhiệt độ 

25oC vào các thời điểm 9g00 sáng, 

10g00 sáng và 4g00 chiều là: 23 

g/m3. 

- Độ ẩm cực đại ứng với nhiệt độ 

27oC vào thời điểm 12g00 chiều là: 

25,81 g/m3. 

N.B.1 Mức 4: Đưa ra được các thời 

điểm độ ẩm cực đại ứng với nhiệt 

độ 25oC và 27oC. 

Mức 3: Đưa ra được các thời 

điểm độ ẩm cực đại ứng với nhiệt 

độ 25oC và 27oC nhưng chưa 

chính xác hoàn hoàn. 

Mức 2: Đưa ra được các thời 

điểm độ ẩm cực đại ứng với nhiệt 

độ 25oC và 27oC nhưng chưa 

chính xác. 

Mức 1: Không đưa ra được các 

thời điểm độ ẩm cực đại ứng với 

nhiệt độ 25oC và 27oC. 

K.A.1 Mức 4: Đưa ra được độ ẩm cực đại 

ứng với nhiệt độ 25oC và 27oC. 

Mức 3: Đưa ra được độ ẩm cực đại 

ứng với nhiệt độ 25oC và 27oC 

nhưng chưa chính xác hoàn toàn. 

Mức 2: Đưa ra độ ẩm cực đại 

ứng với nhiệt độ 25oC và 27oC 

nhưng chưa chính xác. 

Mức 1: Không đưa ra được độ 

ẩm cực đại ứng với nhiệt độ 25oC 

và 27oC. 

b. Độ ẩm tuyệt đối ứng với 25oC: 

- Vào lúc 09g00 sáng là: 

3/ 02,17
100

23.74
. mgAfa   

- Vào lúc 10g00 sáng là: 

N.B.1 Mức 4: Đưa ra được độ ẩm của 

không khí ở 25oC vào các thời 

điểm 09g00 sáng, 10g00 sáng và 

4g00 chiều. 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

3/ 56,16
100

23.72
. mgAfa   

- Vào lúc 4g00 chiều là: 

3/ 48,17
100

23.76
. mgAfa   

  Vào lúc 10g00 sáng không khí 

chứa ít hơi nước nhất. 

Mức 3: Đưa ra được độ ẩm của 

không khí ở 25oC vào các thời 

điểm 09g00 sáng, 10g00 sáng và 

4g00 chiều nhưng chưa chính xác 

hoàn hoàn. 

Mức 2: Đưa ra được độ ẩm của 

không khí ở 25oC vào các thời 

điểm 09g00 sáng, 10g00 sáng và 

4g00 chiều nhưng chưa chính xác. 

Mức 1: Không đưa ra được độ 

ẩm của không khí ở 25oC vào các 

thời điểm 09g00 sáng, 10g00 

sáng và 4g00 chiều. 

K.B.1 Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức tính độ ẩm tuyệt đối. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc không 

thực hiện được. 

T.A.2 Mức 4: Đúng và đầy đủ các phép 

tính, so sánh chính xác. 

Mức 3: Đầy đủ các phép tính, 

công thức nhưng không so sánh 

hoặc so sánh chưa chính xác. 

Mức 2: Sử dụng đúng công thức, 

thay số đúng, tính toán sai một 

đến hai phép tính, so sánh sai 

hoặc không so sánh. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.C.2 Mức 4: Tính toán chính xác. 

Mức 3: Tính toán có một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Tính toán có nhiều sai sót. 

Mức 1: Không thực hiện được. 

5 a. Vẽ đúng đường biểu diễn sự biến 

thiên nhiệt độ của băng phiến theo 

thời gian. 

T.A.1 Mức 4: Vẽ đúng các trục thời 

gian và nhiệt độ, chọn tỉ lệ các 

trục hợp lý. 

Mức 3: Vẽ đúng các trục thời 

gian và nhiệt độ, chọn tỉ lệ các 

trục chưa được hợp lý. 

Mức 2: Vẽ chưa đúng các trục 

thời gian và nhiệt độ. 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Mức 1: Không vẽ được đồ thị. 

H.A.4 Mức 4: Vẽ đúng đồ thị, sạch và 

đẹp. 

Mức 3: Vẽ đúng đồ thị, nhưng bị 

tẩy xóa và không đẹp. 

Mức 2: Vẽ đồ thị nhưng còn bị 

sai nhiều chỗ. 

Mức 1: Không vẽ được đồ thị. 

b. Băng phiến là chất rắn kết tinh. K.A.1 Mức 4: Trả lời chính xác. 

Mức 3: Trả lời có sai sót nhỏ nhưng 

không ảnh hưởng đến kết quả. 

Mức 2: Trả lời sai. 

Mức 1: Không trả lời. 

c. Điểm nóng chảy của băng phiến 

là 80oC. 

K.A.1 Mức 4: Trả lời chính xác. 

Mức 3: Trả lời có sai sót nhỏ nhưng 

không ảnh hưởng đến kết quả. 

Mức 2: Trả lời sai. 

Mức 1: Không trả lời. 

 

3.3. Kết luận chương 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng về kiểm tra, đánh giá KQHT theo 

hướng phát triển NL đã được trình bày trong chương 2, căn cứ vào đặc điểm, cấu trúc 

và nội dung của chương trình VL lớp 10 THPT, nội dung chương 3 đi sâu vào việc xây 

dựng và phân tích quy trình thiết kế tiến trình DH theo hướng phát triển NL, quy trình 

thiết kế bài kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL; xây dựng và vận dụng 

phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT theo hướng 

phát triển NL. Đồng thời xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập VL lớp 10 THPT theo 

hướng phát triển NL, cụ thể đã xây dựng và tổng hợp 159 bài tập đánh giá NL cho 7 

chương của chương trình VL lớp 10 THPT (trong đó có 12 bài theo tiếp cận Pisa); xây 

dựng 2 tiến trình DH và 4 bài kiểm tra chương I “Động học chất điểm”, chương IV 

“Các định luật bảo toàn”, chương V “Chất khí” và chương VII “Chất rắn và chất lỏng. 

Sự chuyển thể” theo hướng phát triển NL. 

Các quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 

THPT theo hướng phát triển NL được đánh giá theo ý kiến của chuyên gia trước khi tiến 

hành kiểm tra, đánh giá NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực hành 

VL và NL sử dụng kiến thức VL của HS. Để đánh giá tính hiệu quả và độ tin cậy của quy 

trình, phương pháp và công cụ đã xây dựng, chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm và TNg 

sư phạm để kiểm chứng, nội dung được trình bày chi tiết trong chương 4.  
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Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

4.1. Khảo nghiệm sư phạm  

4.1.1. Khái quát quá trình khảo nghiệm 

 Để có cơ sở đánh giá về sự cần thiết và mức độ khả thi của khung NL chuyên biệt 

môn VL, quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL trong DH VL 10 THPT, chúng tôi đã thăm dò ý kiến  của 6 giảng viên Bộ môn 

Lý luận và phương pháp DH bộ môn VL các trường Đại học Sư phạm và 70 GV giảng 

dạy môn VL ở các trường THPT. 

4.1.1.1. Mục đích khảo nghiệm 

 Nhằm khẳng định sự cần thiết và tính khả thi của khung NL chuyên biệt môn VL; 

quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

trong DH môn VL lớp 10 THPT đã đề xuất. 

4.1.1.2. Nội dung khảo nghiệm 

 Khảo nghiệm tính khả thi và mức độ cần thiết của khung NL chuyên biệt môn VL, 

quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

trong DH VL 10 THPT đã nêu. 

4.1.1.3. Phương pháp khảo nghiệm 

 Điều tra bằng bảng hỏi (phụ lục 3). 

4.1.2. Kết quả lấy ý kiến chuyên gia 

 Sau khi tiến hành thăm dò ý kiến, kết quả thu được như sau: 

Bảng 4.1. Ý kiến đánh giá của giảng viên và giáo viên về sự cần thiết và tính khả thi của 

khung năng lực, quy trình, phương pháp và công cụ đã đề xuất 

STT Nội dung lấy ý kiến 

Sự cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả 

thi 

1 Thang đo một số NL chuyên biệt trong 

môn VL chương trình THPT mới (NL 

sử dụng ngôn ngữ VL; NL tính toán 

trong VL; NL thực hành VL; NL sử 

dụng kiến thức VL) 

71 5 0 69 7 0 

2 Quy trình (thiết kế thang đo một số NL 

chuyên biệt trong môn VL; kiểm tra, 

đánh giá KQHT theo hướng phát triển 

68 8 0 66 10 0 
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STT Nội dung lấy ý kiến 

Sự cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả 

thi 

NL trong DH VL 10 THPT; thiết kế 

tiến trình DH theo hướng phát triển 

NL môn VL lớp 10 THPT; thiết kế bài 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 

10 THPT theo hướng phát triển NL) 

3 Phương pháp và công cụ kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL 

72 4 0 72 4 0 

4 Tiến trình DH theo hướng phát triển 

NL môn VL lớp 10 THPT 
71 5 0 70 6 0 

5 Bài kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL lớp 10 THPT theo hướng phát 

triển NL 

71 5 0 68 8 0 

 

 Qua kết quả khảo nghiệm cho thấy: Đa số ý kiến giảng vên và GV đều đánh giá 

cao sự cần thiết và tính khả thi của khung NL chuyên biệt môn VL; quy trình, phương 

pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn 

VL lớp 10 THPT đã đề xuất. Qua trao đổi trực tiếp với một số giảng viên Bộ môn Lý 

luận và phương pháp DH bộ môn VL và GV giảng dạy môn VL ở các trường THPT 

chúng tôi được biết: Thực tế kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL 

ở các trường THPT hiện nay còn chậm đổi mới, do chưa có thang đo một số NL chuyên 

biệt trong môn VL THPT, quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL phù hợp. Khung NL chuyên biệt môn VL, quy trình, phương 

pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn 

VL lớp 10 THPT được đề xuất có tính cấp thiết cao và phù hợp với thực tiễn. 

Tóm lại, đây là những ý kiến khách quan và được coi là cơ sở bước đầu để đánh 

giá khung NL chuyên biệt môn VL, quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh 

giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT được đề xuất. 

Các biện pháp này cần được thử nghiệm trên diện rộng trước khi triển khai áp dụng 

trong thực tế. 

4.2. Khái quát về quá trình thực nghiệm sư phạm 

4.2.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 

 Tiến hành thực hiện quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá 

KQHT của HS theo hướng phát triển NL trong DH môn VL lớp 10 THPT nhằm đánh 
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giá một số NL chuyên biệt trong môn VL, qua đó để chứng minh giả thuyết nghiên 

cứu đã đặt ra. 

4.2.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

 Đối tượng TNg sư phạm là 437 HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ và 

THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Thừa Thiên Huế. TNg sư phạm được tiến hành 2 lần. 

 - TNg sư phạm lần 1 được tiến hành từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 

2018, với 89 HS Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, 45 HS 

lớp 10A1 được chọn là nhóm TNg và 44 HS lớp 10A2 được chọn là nhóm ĐC. 

 - TNg sư phạm lần 2 được tiến hành từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 5 năm 

2019, với 348 HS. Trong đó, 174 HS lớp 10B5 (44 HS), 10B8 (45 HS) Trường THPT 

Nguyễn Huệ và 10B4 (43 HS), 10B7 (42 HS) Trường THPT Phan Đăng Lưu được chọn 

là nhóm TNg và 174 HS lớp 10B6 (45 HS), 10B7 (45 HS) Trường THPT Nguyễn Huệ 

và 10B5 (43 HS), 10B6 (41 HS) Trường THPT Phan Đăng Lưu được chọn là nhóm ĐC. 

 Chúng tôi đã tiến hành chọn mẫu hai nhóm TNg và ĐC như sau: 

 Lần 1: Trong năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Huệ có 14 lớp 10 với 

quy mô từ 40-45 HS/1 lớp. Dựa trên KQHT học kì I năm học 2017-2018, chúng tôi 

tiến hành khảo sát học lực (giỏi, khá, trung bình). Trong 14 lớp 10, chúng tôi đã tiến 

hành chọn ngẫu nhiên ra 2 lớp có số lượng HS (giỏi, khá, trung bình) tương đồng để 

làm lớp TNg và lớp ĐC. 

 Lần 2: Việc chọn nhóm TNg và ĐC lần 2 được thực hiện tương tự như lần 1 và 

được số lượng HS của nhóm TNg là 174, của nhóm ĐC là 174. 

4.2.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

 - Đối với nhóm TNg: Áp dụng quy trình, phương pháp và công cụ đã xây dựng 

vào việc thực hiện DH và kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 theo hướng phát 

triển NL; 

 - Đối với nhóm ĐC: Thực hiện việc DH và kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

lớp 10 theo cách thông thường, không áp dụng quy trình, phương pháp và công cụ trên; 

 - Hình thức TNg sư phạm: Tiến hành TNg sư phạm song song giữa nhóm ĐC 

và nhóm TNg.  
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4.2.4. Giới hạn thực nghiệm sư phạm 

 Do hạn chế về điều kiện và thời gian của luận án, cũng như do số lượng NL cốt lõi 

cũng như NL chuyên biệt môn VL lớn, nên trong giới hạn phạm vi đề tài, tác giả chỉ TNg 

sư phạm kiểm tra, đánh giá một số NL cơ bản của HS khi học môn VL là: NL sử dụng 

ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL. 

4.2.5. Giả thuyết thực nghiệm sư phạm 

 Nếu sử dụng quy trình, phương pháp và công cụ đã xây dựng vào quá trình 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 THPT thì sẽ đánh giá được mức độ thể hiện 

các NL đó của HS, đồng thời góp phần bồi dưỡng các NL đó của HS. 

4.2.6. Tiến trình thực nghiệm sư phạm 

 Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo các bước sau: 

 Bước 1: Chuẩn bị thực nghiệm sư phạm 

 - Lựa chọn đối tượng TNg và ĐC; 

 - Xác định những NL cần đánh giá ở HS; 

 - Lựa chọn một số công cụ trong hệ thống công cụ đã xây dựng để cho HS thực 

hiện trong quá trình TNg sư phạm; 

 - Xây dựng Rubric đánh giá các NL và đánh giá các công cụ đã lựa chọn; 

 - Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá để đo kết quả TNg sư phạm. 

 Bước 2: Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

 - Khảo sát trình độ đầu vào của HS nhóm TNg và nhóm ĐC: Đo lường mức độ 

một số NL chuyên biệt trong môn VL, NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong 

VL, NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL của HS nhóm TNg và nhóm ĐC 

bằng bài kiểm tra chương V “Chất khí” trước khi tổ chức TNg sư phạm; 

 - Tiến hành DH và kiểm tra, đánh giá thường xuyên NL của HS thông qua tiến 

trình DH chương VI “Cơ sở của nhiệt động lực học” và chương VII “Chất rắn và chất 

lỏng. Sự chuyển thể”; 

 - Cuối giai đoạn TNg sư phạm, tiến hành kiểm tra, đánh giá một số NL chuyên 

biệt trong môn VL, NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực hành 

VL, NL sử dụng kiến thức VL bằng một bài kiểm tra cuối chương VII “Chất rắn và 

chất lỏng. Sự chuyển thể”. 

 Bước 3: Đánh giá kết quả sau thực nghiệm sư phạm 

 Sau khi tiến hành TNg sư phạm, đánh giá mức độ NL của nhóm TNg và nhóm 

ĐC bằng các bài kiểm tra. Đồng thời tiến hành khảo sát kết quả TNg sư phạm bằng 

phiếu hỏi sau TNg sư phạm (phụ lục 4) để làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu. 

 Các kết quả thu được trong quá trình TNg sư phạm được xử lý theo phương 

pháp thống kê sử dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục bằng phần mềm SPSS for 

Windows và Excel for Windows. 
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4.2.7. Tiêu chí và thang đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

 - Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu NL của HS 

 Đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL phải xác định được HS đạt 

NL cần đánh giá ở mức độ nào sau khi họ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Muốn 

vậy phải sử dụng các Rubric đã thiết kế để tính điểm các NL mà HS đạt được. Do số 

lượng các tiêu chí của các NL không giống nhau nên để điểm số các NL quy về cùng 

một thang đo, chúng tôi tính điểm của mỗi NL là trung bình cộng của điểm tất cả các 

tiêu chí đạt được của NL đó khi HS thực hiện nhiệm vụ. 

 Mỗi tiêu chí của các NL được chia thành 4 mức và xếp mức độ từ 1 đến 4 (từ 

mức thấp đến tốt) như đã trình bày ở chương 2, nên điểm tối đa của mỗi NL là 3, điểm 

tối thiểu là 0 theo mức độ giảm dần. Với thang điểm này, cách tính điểm chênh lệch 

giữa các mức độ của mỗi NL là: Lấy điểm cao nhất là 3 trừ đi điểm thấp nhất là 0 và 

chia cho 4, được điểm chênh lệch của mỗi mức độ là 0,75. Do đó, ta có thang đo cho 

từng chỉ số hành vi của NL như sau: 

 + Nếu điểm trung bình từ 2,25 đến 3,00 và không có câu hỏi nào đạt dưới 2 

điểm thì đạt mức 4 (Tốt). 

 + Nếu điểm trung bình từ 1,50 đến dưới 2,25 và không có câu hỏi nào đạt dưới 

1 điểm hoặc điểm trung bình từ 2,25 đến 3,00 mà có ít nhất một câu hỏi đạt dưới 2 

điểm thì đạt mức 3 (Khá). 

 + Nếu điểm trung bình từ 0,75 đến dưới 1,50 hoặc điểm trung bình từ 1,50 đến 

dưới 2,25 mà có ít nhất một câu hỏi đạt dưới 1 điểm thì đạt mức 2 (Trung bình). 

 + Nếu điểm trung bình dưới 0,75 thì đạt mức 1 (Thấp). 

 - Sự tác động tích cực của kiểm tra, đánh giá tới học tập của HS 

 Sự tác động tích cực của kiểm tra, đánh giá tới học tập của HS được thể hiện ở 

mức độ hứng thú của HS khi tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL. 

 Để tìm hiểu hứng thú của HS, chúng tôi thiết kế câu hỏi điều tra sau TNg sư 

phạm (phụ lục 4) với 5 mức độ đánh giá và kết hợp với trò chuyện với HS để tìm hiểu 

thêm về vấn đề này. 

4.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

4.3.1. Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm lần 1  

4.3.1.1. Kết quả trước thực nghiệm sư phạm lần 1 

 Để đánh giá mức độ đạt được ban đầu của HS về một số NL chuyên biệt trong 

môn VL, NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, NL thực hành VL, NL sử 

dụng kiến thức VL của nhóm ĐC và nhóm TNg. Trước khi tiến hành TNg sư phạm lần 
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1, chúng tôi đã tổ chức cho HS làm bài kiểm tra cuối chương V “Chất khí” và sử dụng 

Rubric để đánh giá các NL đó. Số liệu sau khi thu được đã được xử lý thống kê và kết 

quả được thể hiện ở bảng 4.2 và 4.3 dưới đây: 

Bảng 4.2. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10A1 (TNg) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,11 18 40,00 15 33,33 7 15,56 

N.A.2 7 15,56 17 37,78 16 35,56 5 11,11 

T.B.1 7 15,56 16 35,56 15 33,33 7 15,56 

T.B.2 13 28,89 14 31,11 14 31,11 4 8,89 

T.C.2 8 17,78 19 42,22 15 33,33 3 6,67 

H.A.1 6 13,33 18 40,00 17 37,78 4 8,89 

H.A.2 10 22,22 18 40,00 15 33,33 2 4,44 

K.A.1 5 11,11 10 22,22 20 44,44 10 22,22 

K.A.2 6 13,33 13 28,89 18 40,00 8 17,78 

K.B.1 5 11,11 14 31,11 19 42,22 7 15,56 
 

Bảng 4.3. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10A2 (ĐC) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,36 17 38,64 16 36,36 6 13,64 

N.A.2 5 11,36 15 34,09 18 40,91 6 13,64 

T.B.1 6 13,64 17 38,64 14 31,82 7 15,91 

T.B.2 11 25,00 15 34,09 13 29,55 5 11,36 

T.C.2 8 18,18 18 40,91 16 36,36 2 4,55 

H.A.1 6 13,64 17 38,64 17 38,64 4 9,09 

H.A.2 9 20,45 16 36,36 16 36,36 3 6,82 

K.A.1 6 13,64 9 20,45 18 40,91 11 25,00 

K.A.2 7 15,91 13 29,55 17 38,64 7 15,91 

K.B.1 4 9,09 15 34,09 17 38,64 8 18,18 

 Nhìn vào bảng số liệu 4.2 và 4.3 ta thấy: Tỉ lệ HS đạt các mức NL tốt, khá, 

trung bình và thấp của HS nhóm TNg và nhóm ĐC lần 1 khá đồng đều nhau. NL của 

HS tập trung chủ yếu ở mức khá và trung bình. 
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4.3.1.2. Kết quả sau thực nghiệm sư phạm lần 1 

 Để tiến hành TNg sư phạm quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh 

giá NL đã xây dựng trong chương 3, chúng tôi sử dụng hệ thống công cụ kiểm tra, 

đánh giá NL vào giảng dạy và kiểm tra, đánh giá chương VI “Cơ sở của nhiệt động lực 

học” và chương VII “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể”, sau đó chúng tôi cho hai 

nhóm làm kiểm tra để đánh giá mức độ NL đầu ra sau TNg sư phạm. Kết quả sau TNg 

sư phạm được xử lý thống kê và thể hiện qua bảng số liệu 4.4 và 4.5 sau: 

Bảng 4.4. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10A1 (TNg) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 4 8,89 17 37,78 18 40,00 6 13,33 

N.B.1 3 6,67 17 37,78 18 40,00 7 15,56 

T.A.1 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

T.A.2 4 8,89 13 28,89 20 44,44 8 17,78 

T.B.2 3 6,67 17 37,78 18 40,00 7 15,56 

T.C.2 2 4,44 13 28,89 20 44,44 10 22,22 

H.A.4 2 4,44 13 28,89 21 46,67 9 20,00 

K.A.1 3 6,67 9 20,00 21 46,67 12 26,67 

K.B.1 2 4,44 12 26,67 21 46,67 10 22,22 

K.B.2 2 4,44 13 28,89 20 44,44 10 22,22 
 

Bảng 4.5. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10A2 (ĐC) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 6 13,64 17 38,64 17 38,64 4 9,09 

N.B.1 5 11,36 17 38,64 18 40,91 4 9,09 

T.A.1 7 15,91 18 40,91 16 36,36 3 6,82 

T.A.2 4 9,09 15 34,09 19 43,18 6 13,64 

T.B.2 5 11,36 18 40,91 16 36,36 5 11,36 

T.C.2 3 6,82 16 36,36 17 38,64 8 18,18 

H.A.4 4 9,09 12 27,27 21 47,73 7 15,91 

K.A.1 4 9,09 9 20,45 20 45,45 11 25,00 

K.B.1 2 4,55 14 31,82 19 43,18 9 20,45 

K.B.2 3 6,82 14 31,82 19 43,18 8 18,18 

 Như vậy, sau TNg sư phạm chúng ta thấy có sự khác biệt đáng kể về mức độ 

các NL của HS của nhóm TNg và nhóm ĐC. 
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4.3.1.3. Tổng hợp kết quả thực nghiệm sư phạm lần 1 

Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả đánh giá cuối chương V theo tỉ lệ phần trăm (%) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC 

N.A.1 11,11 11,36 40,00 38,64 33,33 36,36 15,56 13,64 

N.A.2 15,56 11,36 37,78 34,09 35,56 40,91 11,11 13,64 

T.B.1 15,56 13,64 35,56 38,64 33,33 31,82 15,56 15,91 

T.B.2 28,89 25,00 31,11 34,09 31,11 29,55 8,89 11,36 

T.C.2 17,78 18,18 42,22 40,91 33,33 36,36 6,67 4,55 

H.A.1 13,33 13,64 40,00 38,64 37,78 38,64 8,89 9,09 

H.A.2 22,22 20,45 40,00 36,36 33,33 36,36 4,44 6,82 

K.A.1 11,11 13,64 22,22 20,45 44,44 40,91 22,22 25,00 

K.A.2 13,33 15,91 28,89 29,55 40,00 38,64 17,78 15,91 

K.B.1 11,11 9,09 31,11 34,09 42,22 38,64 15,56 18,18 

 

Bảng 4.7. Tổng hợp kết quả đánh giá cuối chương VII theo tỉ lệ phần trăm (%) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC 

N.A.3 8,89 13,64 37,78 38,64 40,00 38,64 13,33 9,09 

N.B.1 6,67 11,36 37,78 38,64 40,00 40,91 15,56 9,09 

T.A.1 11,11 15,91 37,78 40,91 37,78 36,36 13,33 6,82 

T.A.2 8,89 9,09 28,89 34,09 44,44 43,18 17,78 13,64 

T.B.2 6,67 11,36 37,78 40,91 40,00 36,36 15,56 11,36 

T.C.2 4,44 6,82 28,89 36,36 44,44 38,64 22,22 18,18 

H.A.4 4,44 9,09 28,89 27,27 46,67 47,73 20,00 15,91 

K.A.1 6,67 9,09 20,00 20,45 46,67 45,45 26,67 25,00 

K.B.1 4,44 4,55 26,67 31,82 46,67 43,18 22,22 20,45 

K.B.2 4,44 6,82 28,89 31,82 44,44 43,18 22,22 18,18 

 Chú thích: Ở các bảng 4.4, 4.5 và 4.7, các hàng được tô màu sẫm tương ứng với 

các NL được đo cả bài kiểm tra chương V và bài kiểm tra chương VII. 
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Bảng 4.8. Bảng các biểu đồ so sánh kết quả đánh giá của nhóm thực nghiệm 

 và nhóm đối chứng cuối các chương V và VII theo tỉ lệ phần trăm (%) 

Chú thích: Trên các biểu đồ, trục tung là tỉ lệ phần trăm số HS đạt các mức NL 

(%) và trục hoành là các mức đạt được của NL cần đo. 
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K.B.1 

 
 

K.B.2  

 

 Kết quả TNg sư phạm cho thấy: 

- Bằng các công cụ được xây dựng, GV đã đánh giá được một số NL chuyên 

biệt của HS trong học tập môn VL (NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, 

NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL). 

- Kết quả đánh giá cuối chương V “Chất khí” cho thấy NL của HS trong học tập 

môn VL ở hai nhóm TNg và ĐC là tương đương nhau, không có sự khác biệt 

lớn. Đây là cơ sở để đưa ra nhận định sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá NL HS cuối 

chương VII. 

 - Kết quả đánh giá cuối chương VII “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” cho 

thấy ở nhóm TNg, tỉ lệ HS đạt mức NL cao (mức 3 và mức 4) cao hơn hẳn so với nhóm 

ĐC. Ở các NL cùng được đo chung ở cả hai chương, kết quả cho thấy tỉ lệ HS đạt mức 

NL cao (mức 3 và mức 4) tăng rõ rệt, vượt hẳn so với nhóm ĐC và so với kết quả của 

chính nhóm TNg cuối chương V “Chất khí”. Kết quả này là bằng chứng quan trọng 

khẳng định một điều rằng thay đổi cách kiểm tra, đánh giá làm thay đổi cách học của 

HS, chính kiểm tra, đánh giá theo NL một cách thường xuyên, liên tục có thể phát triển 

được NL của HS. 

4.3.2. Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm lần 2 

4.3.2.1. Kết quả trước thực nghiệm sư phạm lần 2 

 Trên cơ sở những kết quả đạt được sau TNg sư phạm lần thứ nhất, chúng tôi tổ 

chức TNg sư phạm lần thứ hai để khẳng định kết quả nghiên cứu là chính xác. TNg sư 

phạm lần thứ hai được thực hiện cùng một mục đích, nội dung, cách thức tiến hành 

như TNg sư phạm lần thứ nhất. Trước khi tiến hành TNg tác động sư phạm lần hai, 

chúng tôi đã tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào của nhóm TNg và nhóm ĐC lần 2. Kết 

quả kiểm tra đầu vào được tổng hợp và thể hiện qua các bảng số liệu từ 4.9 đến 4.16. 
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Nhóm TNg 

Bảng 4.9. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B5 Nguyễn Huệ  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,36 18 40,91 17 38,64 4 9,09 

N.A.2 4 9,09 18 40,91 18 40,91 4 9,09 

T.B.1 6 13,64 19 43,18 16 36,36 3 6,82 

T.B.2 7 15,91 17 38,64 15 34,09 5 11,36 

T.C.2 6 13,64 18 40,91 16 36,36 4 9,09 

H.A.1 8 18,18 19 43,18 14 31,82 3 6,82 

H.A.2 9 20,45 18 40,91 15 34,09 2 4,55 

K.A.1 4 9,09 11 25,00 18 40,91 11 25,00 

K.A.2 5 11,36 16 36,36 16 36,36 7 15,91 

K.B.1 4 9,09 16 36,36 18 40,91 6 13,64 

 

Bảng 4.10. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B8 Nguyễn Huệ  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 8 17,78 17 37,78 17 37,78 3 6,67 

N.A.2 6 13,33 18 40,00 18 40,00 3 6,67 

T.B.1 7 15,56 15 33,33 18 40,00 5 11,11 

T.B.2 5 11,11 18 40,00 17 37,78 5 11,11 

T.C.2 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

H.A.1 8 17,78 18 40,00 15 33,33 4 8,89 

H.A.2 8 17,78 18 40,00 16 35,56 3 6,67 

K.A.1 5 11,11 12 26,67 18 40,00 10 22,22 

K.A.2 6 13,33 15 33,33 17 37,78 7 15,56 

K.B.1 6 13,33 15 33,33 17 37,78 7 15,56 
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Bảng 4.11. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B4 Phan Đăng Lưu 
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,63 17 39,53 18 41,86 3 6,98 

N.A.2 5 11,63 17 39,53 17 39,53 4 9,30 

T.B.1 6 13,95 16 37,21 17 39,53 4 9,30 

T.B.2 7 16,28 15 34,88 16 37,21 5 11,63 

T.C.2 4 9,30 16 37,21 18 41,86 5 11,63 

H.A.1 7 16,28 18 41,86 16 37,21 2 4,65 

H.A.2 8 18,60 17 39,53 16 37,21 2 4,65 

K.A.1 5 11,63 12 27,91 17 39,53 9 20,93 

K.A.2 4 9,30 14 32,56 17 39,53 8 18,60 

K.B.1 4 9,30 14 32,56 18 41,86 7 16,28 

 

Bảng 4.12. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B7 Phan Đăng Lưu  
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 4 9,52 15 35,71 18 42,86 5 11,9 

N.A.2 6 14,29 15 35,71 17 40,48 4 9,52 

T.B.1 7 16,67 16 38,10 16 38,10 3 7,14 

T.B.2 6 14,29 16 38,10 15 35,71 5 11,90 

T.C.2 3 7,14 15 35,71 17 40,48 7 16,67 

H.A.1 6 14,29 17 40,48 15 35,71 4 9,52 

H.A.2 6 14,29 17 40,48 16 38,10 3 7,14 

K.A.1 3 7,14 10 23,81 18 42,86 11 26,19 

K.A.2 5 11,90 14 33,33 17 40,48 6 14,29 

K.B.1 5 11,90 14 33,33 16 38,10 7 16,67 
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Nhóm ĐC 

Bảng 4.13. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B6 Nguyễn Huệ  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,11 17 37,78 18 40,00 5 11,11 

N.A.2 5 11,11 18 40,00 18 40,00 4 8,89 

T.B.1 6 13,33 18 40,00 16 35,56 5 11,11 

T.B.2 7 15,56 17 37,78 17 37,78 4 8,89 

T.C.2 5 11,11 16 35,56 18 40,00 6 13,33 

H.A.1 8 17,78 18 40,00 15 33,33 4 8,89 

H.A.2 9 20,00 18 40,00 15 33,33 3 6,67 

K.A.1 4 8,89 13 28,89 19 42,22 9 20,00 

K.A.2 4 8,89 15 33,33 18 40,00 8 17,78 

K.B.1 5 11,11 16 35,56 17 37,78 7 15,56 

  

Bảng 4.14. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B7 Nguyễn Huệ 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 7 15,56 17 37,78 18 40,00 3 6,67 

N.A.2 6 13,33 18 40,00 18 40,00 3 6,67 

T.B.1 7 15,56 17 37,78 17 37,78 4 8,89 

T.B.2 4 8,89 18 40,00 17 37,78 6 13,33 

T.C.2 6 13,33 17 37,78 17 37,78 5 11,11 

H.A.1 8 17,78 19 42,22 14 31,11 4 8,89 

H.A.2 8 17,78 18 40,00 16 35,56 3 6,67 

K.A.1 5 11,11 13 28,89 17 37,78 10 22,22 

K.A.2 5 11,11 16 35,56 17 37,78 7 15,56 

K.B.1 6 13,33 15 33,33 17 37,78 7 15,56 
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Bảng 4.15. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B5 Phan Đăng Lưu 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 5 11,63 17 39,53 17 39,53 4 9,30 

N.A.2 5 11,63 18 41,86 16 37,21 4 9,30 

T.B.1 6 13,95 17 39,53 17 39,53 3 6,98 

T.B.2 7 16,28 16 37,21 15 34,88 5 11,63 

T.C.2 5 11,63 14 32,56 17 39,53 7 16,28 

H.A.1 7 16,28 17 39,53 16 37,21 3 6,98 

H.A.2 8 18,60 16 37,21 16 37,21 3 6,98 

K.A.1 3 6,98 11 25,58 18 41,86 11 25,58 

K.A.2 6 13,95 15 34,88 16 37,21 6 13,95 

K.B.1 4 9,30 16 37,21 17 39,53 6 13,95 

 

Bảng 4.16. Kết quả đánh giá cuối chương V lớp 10B6 Phan Đăng Lưu  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.1 4 9,76 15 36,59 18 43,90 4 9,76 

N.A.2 5 12,20 15 36,59 18 43,90 3 7,32 

T.B.1 5 12,20 15 36,59 17 41,46 4 9,76 

T.B.2 5 12,20 16 39,02 16 39,02 4 9,76 

T.C.2 4 9,76 16 39,02 16 39,02 5 12,20 

H.A.1 6 14,63 17 41,46 15 36,59 3 7,32 

H.A.2 7 17,07 17 41,46 15 36,59 2 4,88 

K.A.1 3 7,32 11 26,83 18 43,90 9 21,95 

K.A.2 4 9,76 14 34,15 17 41,46 6 14,63 

K.B.1 3 7,32 14 34,15 16 39,02 8 19,51 

 Nhìn vào các bảng số liệu từ 4.9 đến 4.16 ta thấy: Tỉ lệ HS đạt các mức NL tốt, 

khá, trung bình và thấp của HS nhóm TNg và nhóm ĐC lần 2 khá đồng đều nhau. NL 

của HS tập trung chủ yếu ở mức khá và trung bình. 
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4.3.2.2. Kết quả sau thực nghiệm sư phạm lần 2 

 Kết quả đầu ra của nhóm TNg và nhóm ĐC lần 2 được thể hiện qua các bảng số 

liệu từ 4.17 đến 4.24: 

Nhóm TNg 

Bảng 4.17. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B5 Nguyễn Huệ  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 4 9,09 15 34,09 19 43,18 6 13,64 

N.B.1 5 11,36 14 31,82 18 40,91 7 15,91 

T.A.1 6 13,64 14 31,82 17 38,64 7 15,91 

T.A.2 3 6,82 13 29,55 20 45,45 8 18,18 

T.B.2 4 9,09 14 31,82 18 40,91 8 18,18 

T.C.2 3 6,82 16 36,36 18 40,91 7 15,91 

H.A.4 2 4,55 13 29,55 20 45,45 9 20,45 

K.A.1 3 6,82 10 22,73 20 45,45 11 25,00 

K.B.1 3 6,82 13 29,55 19 43,18 9 20,45 

K.B.2 3 6,82 14 31,82 18 40,91 9 20,45 

 

Bảng 4.18. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B8 Nguyễn Huệ  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 5 11,11 14 31,11 19 42,22 7 15,56 

N.B.1 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

T.A.1 4 8,89 15 33,33 18 40,00 8 17,78 

T.A.2 4 8,89 12 26,67 21 46,67 8 17,78 

T.B.2 4 8,89 17 37,78 17 37,78 7 15,56 

T.C.2 2 4,44 16 35,56 19 42,22 8 17,78 

H.A.4 2 4,44 11 24,44 22 48,89 10 22,22 

K.A.1 3 6,67 11 24,44 19 42,22 12 26,67 

K.B.1 4 8,89 13 28,89 19 42,22 9 20,00 

K.B.2 4 8,89 14 31,11 19 42,22 8 17,78 
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Bảng 4.19. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B4 Phan Đăng Lưu  
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 3 6,98 14 32,56 20 46,51 6 13,95 

N.B.1 4 9,30 14 32,56 18 41,86 7 16,28 

T.A.1 5 11,63 14 32,56 18 41,86 6 13,95 

T.A.2 4 9,30 13 30,23 19 44,19 7 16,28 

T.B.2 5 11,63 12 27,91 19 44,19 7 16,28 

T.C.2 4 9,30 11 25,58 20 46,51 8 18,60 

H.A.4 3 6,98 12 27,91 20 46,51 8 18,60 

K.A.1 2 4,65 11 25,58 19 44,19 11 25,58 

K.B.1 4 9,30 12 27,91 19 44,19 8 18,60 

K.B.2 3 6,98 14 32,56 17 39,53 9 20,93 

 

Bảng 4.20. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B7 Phan Đăng Lưu  
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 3 7,14 14 33,33 18 42,86 7 16,67 

N.B.1 4 9,52 15 35,71 18 42,86 5 11,90 

T.A.1 4 9,52 14 33,33 17 40,48 7 16,67 

T.A.2 3 7,14 14 33,33 18 42,86 7 16,67 

T.B.2 3 7,14 13 30,95 18 42,86 8 19,05 

T.C.2 3 7,14 14 33,33 18 42,86 7 16,67 

H.A.4 3 7,14 12 28,57 19 45,24 8 19,05 

K.A.1 1 2,38 10 23,81 20 47,62 11 26,19 

K.B.1 2 4,76 13 30,95 18 42,86 9 21,43 

K.B.2 4 9,52 12 28,57 18 42,86 8 19,05 
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Nhóm ĐC 

Bảng 4.21. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B6 Nguyễn Huệ  
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 5 11,11 16 35,56 18 40,00 6 13,33 

N.B.1 6 13,33 18 40,00 16 35,56 5 11,11 

T.A.1 6 13,33 16 35,56 17 37,78 6 13,33 

T.A.2 5 11,11 16 35,56 17 37,78 7 15,56 

T.B.2 4 8,89 16 35,56 18 40,00 7 15,56 

T.C.2 5 11,11 16 35,56 17 37,78 7 15,56 

H.A.4 3 6,67 14 31,11 20 44,44 8 17,78 

K.A.1 4 8,89 12 26,67 19 42,22 10 22,22 

K.B.1 4 8,89 16 35,56 17 37,78 8 17,78 

K.B.2 5 11,11 15 33,33 18 40,00 7 15,56 

  

Bảng 4.22. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B7 Nguyễn Huệ  
 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

N.B.1 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

T.A.1 6 13,33 16 35,56 17 37,78 6 13,33 

T.A.2 4 8,89 15 33,33 18 40,00 8 17,78 

T.B.2 5 11,11 17 37,78 17 37,78 6 13,33 

T.C.2 4 8,89 16 35,56 18 40,00 7 15,56 

H.A.4 4 8,89 12 26,67 21 46,67 8 17,78 

K.A.1 5 11,11 14 31,11 17 37,78 9 20,00 

K.B.1 3 6,67 14 31,11 19 42,22 9 20,00 

K.B.2 5 11,11 14 31,11 18 40,00 8 17,78 
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Bảng 4.23. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B5 Phan Đăng Lưu 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 5 11,63 16 37,21 17 39,53 5 11,63 

N.B.1 4 9,30 17 39,53 16 37,21 6 13,95 

T.A.1 5 11,63 14 32,56 17 39,53 7 16,28 

T.A.2 4 9,30 16 37,21 17 39,53 6 13,95 

T.B.2 5 11,63 15 34,88 17 39,53 6 13,95 

T.C.2 4 9,30 16 37,21 17 39,53 6 13,95 

H.A.4 3 6,98 13 30,23 20 46,51 7 16,28 

K.A.1 4 9,30 11 25,58 18 41,86 10 23,26 

K.B.1 4 9,30 15 34,88 17 39,53 7 16,28 

K.B.2 4 9,30 14 32,56 17 39,53 8 18,60 
 

Bảng 4.24. Kết quả đánh giá cuối chương VII lớp 10B6 Phan Đăng Lưu  

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

N.A.3 4 9,76 13 31,71 18 43,90 6 14,63 

N.B.1 5 12,20 14 34,15 16 39,02 6 14,63 

T.A.1 6 14,63 14 34,15 15 36,59 6 14,63 

T.A.2 4 9,76 15 36,59 16 39,02 6 14,63 

T.B.2 4 9,76 16 39,02 16 39,02 5 12,20 

T.C.2 2 4,88 15 36,59 17 41,46 7 17,07 

H.A.4 3 7,32 11 26,83 20 48,78 7 17,07 

K.A.1 2 4,88 10 24,39 18 43,90 11 26,83 

K.B.1 3 7,32 13 31,71 17 41,46 8 19,51 

K.B.2 3 7,32 15 36,59 17 41,46 6 14,63 

 Như vậy, sau TNg sư phạm lần 2 chúng ta thấy có sự khác biệt đáng kể về mức 

độ các NL của HS nhóm TNg và nhóm ĐC. 

  



142 

4.3.2.3. Tổng hợp kết quả thực nghiệm sư phạm lần 2 

Bảng 4.25. Tổng hợp kết quả đánh giá cuối chương V theo tỉ lệ phần trăm (%) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC 

N.A.1 12,64 12,07 38,51 37,93 40,23 40,80 8,62 9,20 

N.A.2 12,07 12,07 39,08 39,66 40,23 40,23 8,62 8,05 

T.B.1 14,94 13,79 37,93 38,51 38,51 38,51 8,62 9,20 

T.B.2 14,37 13,22 37,93 38,51 36,21 37,36 11,49 10,92 

T.C.2 10,34 11,49 37,93 36,21 39,08 39,08 12,64 13,22 

H.A.1 16,67 16,67 41,38 40,80 34,48 34,48 7,47 8,05 

H.A.2 17,82 18,39 40,23 39,66 36,21 35,63 5,75 6,32 

K.A.1 9,77 8,62 25,86 27,59 40,80 41,38 23,56 22,41 

K.A.2 11,49 10,92 33,91 34,48 38,51 39,08 16,09 15,52 

K.B.1 10,92 10,34 33,91 35,06 39,66 38,51 15,52 16,09 

 

Bảng 4.26. Tổng hợp kết quả đánh giá cuối chương VII theo tỉ lệ phần trăm (%) 

Năng 

lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC TNg ĐC 

N.A.3 8,62 10,92 32,76 35,63 43,68 40,23 14,94 13,22 

N.B.1 10,34 11,49 34,48 37,93 40,80 37,36 14,37 13,22 

T.A.1 10,92 13,22 32,76 34,48 40,23 37,93 16,09 14,37 

T.A.2 8,05 9,77 29,89 35,63 44,83 39,08 17,24 15,52 

T.B.2 9,20 10,34 32,18 36,78 41,38 39,08 17,24 13,79 

T.C.2 6,90 8,62 32,76 36,21 43,10 39,66 17,24 15,52 

H.A.4 5,75 7,47 27,59 28,74 46,55 46,55 20,11 17,24 

K.A.1 5,17 8,62 24,14 27,01 44,83 41,38 25,86 22,99 

K.B.1 7,47 8,05 29,31 33,33 43,10 40,23 20,11 18,39 

K.B.2 8,05 9,77 31,03 33,33 41,38 40,23 19,54 16,67 

 Chú thích: Ở các bảng 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 và 4.26, các 

hàng được tô màu sẫm tương ứng với các NL được đo cả bài kiểm tra chương V và bài 

kiểm tra chương VII. 



143 

Bảng 4.27. Bảng các biểu đồ so sánh kết quả đánh giá của nhóm thực nghiệm 

và nhóm đối chứng cuối các chương V và VII theo tỉ lệ phần trăm (%) 

 Chú thích: Trên các biểu đồ, trục tung là tỉ lệ phần trăm số HS đạt các mức NL 

(%) và trục hoành là các mức đạt được của NL cần đo. 

Năng lực Kết quả đánh giá chương V Kết quả đánh giá chương VII 
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Năng lực Kết quả đánh giá chương V Kết quả đánh giá chương VII 
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Năng lực Kết quả đánh giá chương V Kết quả đánh giá chương VII 
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Năng lực Kết quả đánh giá chương V Kết quả đánh giá chương VII 

K.B.1 

  

K.B.2  

 

  

Kết quả TNg sư phạm lần 2 của nhóm TNg và ĐC có sự khác biệt rõ rệt. Tỉ lệ 

HS đạt mức NL tốt và khá của nhóm TNg cao hơn hẳn so với nhóm ĐC. Tỉ lệ HS đạt 

mức NL trung bình và thấp của nhóm TNg thấp hơn nhiều so với nhóm ĐC. 

 Từ kết quả TNg sư phạm lần 2 đã củng cố và khẳng định tính hiệu quả của 

quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 theo 

hướng phát triển NL đưa ra là ổn định. Hệ thống công cụ không chỉ giúp HS bộc lộ 

và rèn luyện các NL trong quá trình học tập môn VL mà còn giúp đánh giá một cách 

chính xác các mức độ NL mà HS đạt được. 

4.3.3. Kết quả phân tích định tính sau thực nghiệm sư phạm  

 Không chỉ dừng lại ở việc phân tích kết quả định lượng ở trên, chúng tôi còn tìm 

hiểu hứng thú, những ưu thế và những khó khăn mà HS gặp phải trong quá trình TNg sư 

phạm thông qua trưng cầu ý kiến của HS 4 lớp TNg bằng phiếu điều tra sau khi TNg sư 

phạm lần thứ 2. Kết quả thu được được xử lý thống kê và trình bày dưới đây. 

4.3.3.1. Hứng thú học tập của học sinh khi tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

 Qua quá trình TNg sư phạm kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát 

triển NL bằng hệ thống công cụ đánh giá NL, mức độ hứng thú của HS được thể hiện 

như sau: 
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Biểu đồ 4.1. Mức độ hứng thú của học sinh khi tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

 

 Từ biểu đồ ta thấy: có 55,17% (96 HS) cảm thấy rất hứng thú, 39,66% (69 HS) 

cảm thấy hứng thú, 4,02% (7 HS) cho rằng bình thường, chỉ có 1,15% (2 HS) cảm 

thấy ít hứng thú và không có HS không hứng thú khi tham gia kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. Như vậy, tỉ lệ HS cảm thấy hứng thú và rất 

hứng thú khi thực hiện các công cụ đánh giá NL để kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL đạt ở mức rất cao 94,83%. 

4.3.3.2. Tác dụng của việc thực hiện các công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực 

trong quá trình dạy học môn Vật lí 

Bảng 4.28. Tác dụng của việc thực hiện các công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực 

trong quá trình dạy học môn Vật lí 

TT Tác dụng 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Nắm vững tri thức của môn học 147 84,48 1 

2 Vận dụng tri thức của môn học một cách linh hoạt để giải 

quyết những vấn đề khác nhau, gắn học đi đôi với hành 

143 82,18 2 

3 Phát huy tính tự giác, tích cực học tập của cá nhân 119 68,39 4 

4 Rèn luyện được các NL cốt lõi, NL trong môn VL 132 75,86 3 

5 Những tác dụng khác 12 6,90 5 

 Từ bảng 4.28 ta thấy: Có 147 HS (chiếm tỉ lệ 84,48%) được hỏi cho rằng việc 

thực hiện công cụ đánh giá NL nhằm kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL giúp họ “nắm vững tri thức của môn học”. Đây là tác dụng mà HS cho 

rằng ưu thế cao nhất. Tác dụng tiếp theo đứng ở vị trí thứ hai là giúp “vận dụng tri 

55,17%

39,66%

4,02% 1,15%

Rất hứng thú

Hứng thú

Bình thường

Ít hứng thú
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thức của môn học một cách linh hoạt để giải quyết những vấn đề khác nhau, gắn học đi 

đôi với hành”. Giúp “rèn luyện được các NL cốt lõi, NL trong môn VL” là tác dụng 

đứng ở vị trí số 3. Đồng thời việc thực hiện các bài tập đánh giá NL cũng góp phần 

“phát huy tính tự giác, tích cực học tập của cá nhân”. 

 Công cụ đánh giá NL xuất phát từ những hiện tượng trong cuộc sống, thường 

yêu cầu HS vận dụng kiến thức của nhiều bài, nhiều môn để giải quyết nên đòi hỏi HS 

phải nắm vững kiến thức môn học và kiến thức thực tế mới làm được, qua đó giúp HS 

phát triển các kĩ năng học tập tốt hơn. 

4.3.3.3. Lợi ích của việc công khai các tiêu chí đánh giá 

 Trước khi thực hiện các công cụ đánh giá NL môn VL, HS đều được GV thông 

báo về các tiêu chí sẽ đánh giá. Việc GV công khai các tiêu chí đánh giá trước khi thực 

hiện đánh giá có những lợi ích gì? Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.29. Lợi ích của việc công khai tiêu chí đánh giá trước khi học sinh thực hiện 

đánh giá 

TT Lợi ích 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Xác định được các yếu tố trọng tâm để thực hiện 

nhiệm vụ 

160 91,95 1 

2 Không mất nhiều thời gian mò mẫm tìm cách giải 

quyết vấn đề 

135 77,59 3 

3 Giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả 139 79,89 2 

4 Các lợi ích khác 21 12,07 4 

 Qua bảng 4.29 ta thấy: HS đánh giá rất cao việc GV công khai các tiêu chí đánh 

giá khi giao nhiệm vụ cho HS, trong đó lợi ích được HS đánh giá cao nhất là giúp HS 

“xác định được các yếu tố trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ” chiếm tỉ lệ 91,95%. Việc 

công khai tiêu chí đánh giá còn giúp HS “giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả” 

chiếm tỉ lệ 79,89% và “không mất nhiều thời gian mò mẫm tìm cách giải quyết vấn 

đề” chiếm tỉ lệ 77,59%. Các lợi ích trên đều được HS đánh giá cao (trên 70% số ý kiến 

lựa chọn). Qua đó cho thấy, việc GV công khai các tiêu chí đánh giá khi giao nhiệm vụ 

cho HS có ý nghĩa rất quan trọng, biết tập trung vào những công việc trọng tâm, tránh 

lan man, không nắm vấn đề. 

4.3.3.4. Lợi ích của việc sử dụng Rubric để đánh giá và sự phối hợp giữa đánh giá của 

giáo viên với đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của học sinh 

 Khác với kiểm tra, đánh giá thông thường, để kiểm tra, đánh giá KQHT theo 

hướng phát triển NL, người ta phải sử dụng bảng đánh giá theo tiêu chí Rubric. Trong 

quá trình đánh giá, phải sử dụng bảng Rubric để đánh giá công việc mà HS đã thực 

hiện. Việc này có tác dụng gì? Kết quả lấy ý kiến HS được thể hiện ở bảng số liệu sau: 
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Bảng 4.30. Lợi ích của việc sử dụng Rubric để đánh giá và phối hợp giữa đánh giá 

của giáo viên với đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của học sinh 

TT Tác dụng 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Giúp đánh giá chính xác các NL hơn 147 84,48 2 

2 Chỉ ra được rõ ràng các ưu, nhược điểm của bản thân, 

của nhóm 

157 90,23 1 

3 Định hướng được cách sửa chữa, khắc phục nhược điểm 128 73,56 4 

4 Hình thành được thói quen tự đánh giá 142 81,61 3 

5 Đảm bảo sự phân hóa trong đánh giá 122 70,11 5 

Kết quả khảo sát cho thấy: Lợi ích của việc sử dụng Rubric để đánh giá và phối 

hợp giữa đánh giá của GV với đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của HS được HS đánh 

giá cao nhất là “chỉ ra được rõ ràng các ưu, nhược điểm của bản thân, của nhóm” với 

157 HS đồng ý (chiếm tỉ lệ 90,23%). Khi sử dụng Rubric để đánh giá HS sẽ biết được 

các NL họ đạt được ở mức nào, những NL điểm mạnh và hạn chế của bản thân, để từ 

đó tìm cách khắc phục, hạn chế điểm yếu của bản thân. 

Lợi ích thứ hai HS đánh giá là “giúp đánh giá chính xác các NL hơn” chiếm tỉ 

lệ 84,48%. Việc thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển 

NL giúp đánh giá đúng mức độ NL mà HS đạt được, tạo sự chính xác và công bằng 

trong đánh giá. 

Ưu điểm thứ ba mà HS lựa chọn là “hình thành được thói quen tự đánh giá” với 

81,61% HS đồng ý. Đây là lợi ích được HS đánh giá cao vì họ được tham gia vào quá 

trình đánh giá và biết được họ được đánh giá như thế nào. 

 Tóm lại, có nhiều ưu thế trong việc kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL, trong đó quan trọng nhất là giúp HS phát triển các NL và đánh 

giá được chính xác, khách quan các NL của HS, hình thành ở họ NL tự đánh giá.  

4.3.3.5. Tự đánh giá của học sinh về các năng lực khi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

 Sau khi tiến hành TNg sư phạm kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL, để tìm hiểu xem HS tự đánh giá các NL chuyên biệt môn VL, NL sử 

dụng ngôn ngữ VL, NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL và NL tính toán trong 

VL, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thông qua câu hỏi số 5 với 5 mức độ: 5 - Tốt, 4 - 

Khá, 3 - Trung bình, 2 - Yếu, 1 - Kém. 
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Bảng 4.31. Tự đánh giá của học sinh về các năng lực chuyên biệt trong môn Vật lí 

Các năng lực 
Mức độ 

Tổng X  
Thứ 

bậc 5 4 3 2 1 

1. NL sử dụng ngôn ngữ VL 47 95 14 11 7 174 3,94 4 

2. NL thực hành VL 54 101 9 7 3 174 4,13 2 

3. NL sử dụng kiến thức VL 50 99 9 8 8 174 4,01 3 

4. NL tính toán trong VL 68 91 9 4 2 174 4,26 1 

 Qua bảng số liệu có thể thấy: Điểm trung bình tự đánh giá các NL chuyên 

biệt môn VL của HS nằm trong khoảng từ 3,94 đến 4,26 (tức xấp xỉ từ mức khá đến 

trên khá). Kết quả trên cho thấy HS tự đánh giá khá chính xác và phù hợp với kết 

quả TNg sư phạm đã đạt được. 

4.3.3.6. Những khó khăn học sinh gặp phải khi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

 Bên cạnh những ưu điểm của hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL, chúng tôi đã tìm hiểu những khó khăn gặp phải khi thực hiện kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL thông qua câu hỏi số 6. Kết quả 

khảo sát được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.32. Khó khăn học sinh gặp phải khi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực 

TT Khó khăn 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Bản thân còn thiếu tích cực trong quá trình đánh giá 70 40,23 4 

2 Không được cung cấp các tiêu chí cụ thể để tự đánh giá và 

đánh giá bài làm của bạn 

29 16,67 6 

3 Mất nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao 141 81,03 1 

4 Mất nhiều thời gian để chữa bài và phản hồi kết quả 135 77,59 2 

5 Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh giá 

lẫn nhau 

36 20,69 5 

6 Khó được chữa bài đến từng cá nhân do lớp học đông 119 68,39 3 

7 Các khó khăn khác 17 9,77 7 

 Hai khó khăn hàng đầu mà HS lựa chọn là “mất nhiều thời gian để thực hiện 

nhiệm vụ được giao” với 141 HS đồng ý (chiếm tỉ lệ 81,03%) và “mất nhiều thời gian 

để chữa bài và phản hồi kết quả” với 135 HS đồng ý (chiếm tỉ lệ 77,59%). Thật vậy, có 
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nhiều bài tập NL của môn VL khá phức tạp nên HS cần nhiều thời gian để hoàn thành. 

Bên cạnh đó, muốn công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển NL có hiệu quả và 

hỗ trợ cho DH, cần chỉ ra những ưu và nhược điểm trong bài làm và trong việc thực hiện 

nhiệm vụ của HS nên mất rất nhiều thời gian cho công tác chấm và chữa bài cho HS. 

 Một khó khăn nữa cũng được HS lựa chọn khá nhiều là “khó được chữa bài đến 

từng cá nhân do lớp học đông” với 119 HS lựa chọn (chiếm tỉ lệ 68,39%). Thật vậy, 

lớp càng đông thì việc chấm bài và phản hồi kết quả đến từng HS là rất khó khăn. Đây 

cũng là yếu tố cần chú ý nếu muốn làm tăng tính hiệu quả của loại hình đánh giá này. 

 Tóm lại, qua nghiên cứu định tính trên HS nhóm TNg có thể nhận thấy: Tuy 

công tác kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL còn gặp một số 

khó khăn như thời gian làm bài, chấm chữa bài và phản hồi kết quả nhưng có thể thấy 

hình thức này mang lại rất nhiều lợi ích như giúp HS học tập hứng thú hơn, vận dụng 

kiến thức, kĩ năng tốt hơn và đánh giá chính xác các NL của HS. 

4.4. Kết luận chương 4 

 Qua việc tổ chức khảo nghiệm và TNg sư phạm, dự giờ và phân tích diễn biến 

TNg sư phạm ở các lớp TNg và ĐC bằng phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn 

cũng như xử lý kết quả các bài kiểm tra bằng phương pháp thống kê toán học, có thể 

rút ra những kết luận sau: 

 Khi thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL có 

sử dụng quy trình, phương pháp và công cụ được xây dựng trong chương 2 và 3, các 

NL chuyên biệt trong môn VL như NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, 

NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL được đánh giá chính xác hơn. Kết quả 

này ổn định qua hai vòng TNg sư phạm chứng tỏ quy trình, phương pháp và công cụ 

đã đề xuất có tính khả thi và hiệu quả cao. 

 Kết quả TNg sư phạm cho thấy mức độ thể hiện NL của HS sau TNg sư phạm 

cao hơn trước khi TNg sư phạm, điều đó chứng tỏ thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL đã góp phần phát triển NL của HS. 

 Khi tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển 

NL có sử dụng quy trình, phương pháp và công cụ đã đề xuất, HS cảm thấy hứng thú 

hơn khi học tập môn VL. HS biết rõ các ưu, nhược điểm của mình, do đó họ biết cách 

khắc phục những hạn chế để học tập hiệu quả hơn. Đồng thời, việc sử dụng Rubric 

trong đánh giá còn giúp HS nâng cao NL tự đánh giá KQHT của bản thân. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL vẫn còn một số hạn chế như mất thời gian thực hiện nhiệm vụ 
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học tập hay mất nhiều thời gian để chấm bài và phản hồi kết quả. 

 Tuy nhiên, kết quả khảo nghiệm và TNg sư phạm đã chứng tỏ tính khả thi của 

quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 

đã đề xuất. Nếu việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS theo hướng phát triển NL được 

thực hiện thường xuyên, liên tục, các quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh 

giá NL được thiết kế và sử dụng một cách hợp lý thì không những có thể xác định chính 

xác NL của HS mà còn giúp cho HS quen dần với cách đánh giá này, từ đó HS thay đổi 

phương pháp học tập và dần phát triển NL của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng 

DH ở các trường THPT.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

1.1. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL đang là vấn đề được 

nhiều nước trên thế giới, nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu để hướng đến phát 

triển NL của HS, tạo điều kiện cho HS thâm nhập vào thực tiễn, gắn học đi đôi với 

hành. Trong các trường phổ thông, VL là môn học có tác động lớn trong việc hình thành 

và phát triển các NL cho HS. Vì vậy, việc nghiên cứu kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL của HS theo hướng phát triển NL là hết sức cần thiết giúp họ hình thành những NL 

cốt lõi và các NL chuyên biệt của môn VL, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Mục tiêu kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL là đánh 

giá các NL chuyên biệt trong môn VL như NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán 

trong VL, NL thực hành VL, NL sử dụng kiến thức VL. Nội dung kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL theo hướng phát triển NL đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức, kĩ 

năng, thái độ đã học để giải quyết các bài tập, nhiệm vụ học tập đặt ra để thể hiện NL 

của bản thân. Phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT được sử dụng phối 

hợp đa dạng trong kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. Hệ 

thống bài tập là công cụ phổ biến để thu thập thông tin về NL của HS, còn Rubric là 

công cụ chủ yếu dùng để đánh giá các mức độ NL của họ trong kiểm tra, đánh giá 

KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. 

1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL cho thấy: Đa số GV và HS đã có nhận thức đúng về mục đích, ý 

nghĩa và vai trò của kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL trong việc phát triển NL cho 

HS. GV đã hướng đến kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL. 

Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm tra, đánh giá còn chưa đồng bộ, chưa triệt để và chưa 

nhiều do chưa có bộ công cụ, hình thức và phương pháp đánh giá phù hợp. 

Một số khó khăn chủ yếu mà GV gặp phải trong quá trình thực hiện kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL: khó xây dựng các tiêu chí và 

Rubric đánh giá NL; khó xây dựng các nhiệm vụ đánh giá NL; khó xác định quy trình 

kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL và đa số GV chưa hiểu 

biết nhiều về loại hình kiểm tra, đánh giá này. 

1.3. Để khắc phục những tồn tại trên, chúng tôi đã đề xuất quy trình, phương 

pháp và công cụ để kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL lớp 10 của HS theo hướng phát 

triển NL. Chúng tôi đã đề xuất 4 quy trình: Quy trình thiết kế thang đo một số NL 

chuyên biệt trong môn VL; Quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng 

phát triển NL; Quy trình thiết kế tiến trình DH có sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá 

KQHT theo hướng phát triển NL trong DH VL 10 THPT; Quy trình thiết kế bài kiểm 

tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH VL 10 THPT. Xây dựng 
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thang đo một số NL chuyên biệt trong môn VL như NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL 

tính toán trong VL, NL thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL; Xây dựng phương 

pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL (trong đó có hệ 

thống bài tập đánh giá NL gồm 159 bài cho 7 chương của chương trình VL lớp 10 

THPT). Hệ thống quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL lớp 10 THPT theo hướng phát triển NL đã được tiến hành khảo nghiệm và TNg sư 

phạm cho kết quả có tính khả thi cao. 

2. Kiến nghị 

Từ những kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

2.1. Về phía nhà quản lý giáo dục 

- Bên cạnh việc ban hành 5 phẩm chất và 10 NL của HS trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để ban hành các NL 

chuyên biệt của từng môn học; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để xây dựng các văn bản hướng dẫn 

việc tổ chức DH và kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL; 

- Cần tăng cường tập huấn cho cán bộ quản lý và GV các trường phổ thông về 

chuyên đề DH và kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL. 

2.2. Về phía các trường phổ thông 

- Cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa DH theo hướng phát triển NL HS trong 

GV và cán bộ quản lý trường phổ thông; 

- Cần xây dựng kế hoạch DH ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL HS; 

- Tổ chức, chỉ đạo hoạt động DH ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL HS; 

- Cần đẩy mạnh đổi mới kiểm tra, đánh giá KQHT các môn học ở trường phổ 

thông theo hướng phát triển NL HS; 

- Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động DH theo hướng phát triển NL HS. 

2.3. Về phía giáo viên 

- Thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là các kiến thức về đổi 

mới kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL để vận dụng thích hợp vào 

hoạt động DH và kiểm tra, đánh giá của mình; 

- Chuẩn bị chu đáo trong công tác xây dựng chuyên đề DH, công cụ, đề kiểm 

tra theo hướng phát triển NL. Nghiên cứu kĩ chương trình, mục tiêu môn học để xây 

dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá NL cho phù hợp. 

2.4. Về phía học sinh 

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực, chủ động, tự giác trong hoạt động học tập của mình; 

- Xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân để rèn luyện và khắc phục nhược điểm nhằm hình thành và phát triển 

hệ thống NL của bản thân. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

(Dành cho giáo viên giảng dạy môn Vật lí) 
 

 Để nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL, xin quý thầy/cô vui 

lòng cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào 

lựa chọn phù hợp nhất hoặc viết thêm ý kiến của mình vào những chỗ trống (…). Ý 

kiến của các thầy/cô sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng DH. 
 

Câu 1. Theo thầy/cô, kiểm tra, đánh giá KQHT của HS giữ vai trò như thế nào trong 

quá trình DH ở bậc phổ thông? 

1.1. Rất quan trọng □ 

1.2. Quan trọng □ 

1.3. Bình thường □ 

1.4. Ít quan trọng □ 

1.5. Không quan trọng □ 

Câu 2. Việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS nhằm thực hiện các mục đích sau với 

mức độ như thế nào? (Vui lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất quan 

trọng; 4 - Quan trọng; 3 - Bình thường; 2 - Ít quan trọng; 1 - Không quan trọng) 

Mục đích  Mức quan trọng 

2.1. Nhằm xếp hạng HS  5 4 3 2 1 

2.2. Xác định kết quả đạt được của HS so với 

mục tiêu đề ra  
5 4 3 2 1 

2.3. Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh 

hoạt động học của HS 
5 4 3 2 1 

2.4. Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh 

hoạt động dạy của GV 
5 4 3 2 1 

2.5. Thúc đẩy HS tích cực học tập  5 4 3 2 1 

2.6. Hình thành khả năng tự đánh giá của HS 5 4 3 2 1 
 

Câu 3. Kiểm tra, đánh giá KQHT có quan hệ như thế nào đối với quá trình DH? 

3.1. Là một quá trình độc lập với quá trình DH □ 

3.2. Là khâu cuối của quá trình DH □ 

3.3. Là một bộ phận của quá trình DH và gắn kết với các khâu khác của quá trình DH□ 

Câu 4. Xin thầy/cô cho biết kiểm tra, đánh giá KQHT hiện nay được tiến hành theo xu 

hướng nào? (có thể chọn nhiều ý) 

4.1. Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình □ 

4.2. Từ đánh giá tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang đánh giá những tri thức, kĩ năng mang 

tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiễn □ 
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4.3. Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá □ 

4.4. Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí □ 

4.5. Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin □ 

4.6. Các xu hướng khác ……………………………………………………………… 

Câu 5. Trong các cách hiểu dưới đây về kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL, thầy/cô cho cách hiểu nào là đúng nhất?  

5.1. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là đưa ra những nhận định về việc 

nắm vững tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ DH đề ra. □ 

5.2. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá trình tập hợp và phân 

tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tri thức, kĩ năng, thái độ 

của người học để giải quyết các nhiệm vụ DH đề ra □ 

5.3. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL thực chất là quá trình kiểm 

tra, đánh giá các NL học tập của người học đạt được sau quá trình DH □ 

5.4. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá trình tập hợp và phân 

tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kĩ 

năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ DH phức hợp trong một bối 

cảnh thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu về NL đặt ra □ 

5.5. Kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL là quá trình tập hợp và phân 

tích thông tin về kĩ năng mà người học thực hiện để giải quyết có hiệu quả các nhiệm 

vụ DH phức hợp nhằm đáp ứng mục tiêu về NL đặt ra □ 
Câu 6. Theo thầy/cô, việc kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL có vai trò như thế nào 

trong việc hình thành và phát triển NL cho HS? 

6.1. Rất quan trọng □ 

6.2. Quan trọng □ 

6.3. Bình thường □ 

6.4. Ít quan trọng □ 

6.5. Không quan trọng □ 

Câu 7. Thầy/cô cho biết mức độ quan trọng của từng mục đích của kiểm tra, đánh giá 

NL của HS trong DH VL. (Vui lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất quan 

trọng; 4 - Quan trọng; 3 - Bình thường; 2 - Ít quan trọng; 1 - Không quan trọng) 
Mục đích  Mức quan trọng 

7.1. Xác nhận mức độ phát triển NL của HS 

theo chuẩn đầu ra của chương trình  
5 4 3 2 1 

7.2. Xác nhận mức độ đạt được của mục tiêu 

giáo dục  
5 4 3 2 1 

7.3. GV xác định vùng phát triển hiện tại của 

HS để lập kế hoạch giảng dạy phù hợp 
5 4 3 2 1 

7.4. HS nhận biết mức độ phát triển NL và sự 

tiến bộ của mình để tự điều chỉnh cách học  
5 4 3 2 1 
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7.5. Cung cấp thông tin phản hồi để gia đình và 

nhà trường hỗ trợ việc DH phù hợp, kịp thời.  
5 4 3 2 1 

Câu 8. Theo thầy/cô, việc kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển 

NL có tác dụng gì đối với HS? 

Tác dụng Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

8.1. Giúp HS hiểu sâu tri thức VL và có khả năng vận 

dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn 

   

8.2. Phát triển ở HS một số NL đáp ứng theo chuẩn đầu ra 

của giáo dục THPT 

   

8.3. Giúp HS hiểu rõ trình độ NL của bản thân để có kế 

hoạch rèn luyện NL cho mình 

   

8.4. GV phát hiện được những khó khăn mà HS hay gặp 

để giúp họ rèn luyện, phát triển NL bản thân 

   

8.5. Hình thành cho HS khả năng tự đánh giá và đánh giá 

lẫn nhau 

   

8.6. Tạo ch HS hứng thú học tập môn VL    

 

Câu 9. Trong DH VL, thầy/cô kiểm tra, đánh giá NL HS như thế nào? (Vui lòng đánh 

dấu x vào chỉ 1 ô thích hợp) 

9.1. Rất thường xuyên □ 

9.2. Thường xuyên □ 

9.3. Thỉnh thoảng □ 

9.4. Ít khi  □ 

9.5. Không bao giờ □ 

Câu 10. Thầy/cô sử dụng phương pháp nào để kiểm tra, đánh giá KQHT của HS trong 

DH VL? (Vui lòng đánh dấu x vào những ô thích hợp hoặc ghi vào chỗ trống) 

7.1. Đánh giá chẩn đoán □ 7.2. Đánh giá quá trình □ 

7.3. Đánh giá tổng kết □ 7.4. Đánh giá chính thức □ 

7.5. Đánh giá không chính thức □ 7.6. Đánh giá theo chuẩn □ 

7.7. Đánh giá theo tiêu chí □ 7.8. Không dùng hình thức nào □ 
7.9. Hình thức khác (Ghi tên hình thức) ………………………… 

Câu 11. Thầy/cô kiểm tra, đánh giá NL HS thông qua các cách nào sau đây? (Vui lòng 

đánh dấu x vào những ô thích hợp hoặc ghi vào chỗ trống) 

11.1. Thầy/cô quan sát HS học trên lớp và ghi nhận □  

11.2. Thầy/cô cho HS làm các đề kiểm tra viết và chấm điểm □ 

11.3. Thầy/cô đặt câu hỏi và chấm điểm câu trả lời miệng của HS □ 
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11.4. Thầy/cô giao bài tập thực hành cho HS và chấm điểm bài làm của HS □ 

11.5. Thầy/cô giao bài tập thực hành cho nhóm và chấm điểm của nhóm □ 

11.6. Thầy/cô nhận xét sự chuẩn bị bài tập về nhà, những lời giải độc đáo, sáng tạo 

của HS   □ 

11.7. Thầy/cô giao cho HS hoặc cho nhóm chế tạo các dụng cụ ứng dụng kiến thức 

VL và chấm điểm sản phẩm đó.   □ 

11.8. Thầy/cô đưa ra các tình huống có vấn đề và giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm 

cách giải quyết và chấm điểm nhóm.   □ 

11.9. Cách khác (ghi rõ)…………………………………………………………. 

Câu 12. Thầy/cô đã dùng những công cụ nào để kiểm tra, đánh giá NL của HS? (Vui 

lòng đánh dấu x vào những ô thích hợp hoặc điền vào chỗ trống). 

12.1. Đề kiểm tra □ 12.2. Câu hỏi và bài tập tại lớp □ 

12.3. Bài tập ở nhà □ 12.4. Vấn đề để nhóm HS giải quyết□ 

12.5. Phiếu quan sát của GV □ 12.6. Phiếu tự đánh giá của HS □ 

12.7. Công cụ khác (Cần ghi rõ):………………………………………………… 

Câu 13. Khi thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT của HS trong DH VL, thầy/cô có sử 

dụng thang đo NL không? (Vui lòng đánh dấu x vào chỉ 1 ô thích hợp) 

13.1. Có □ 13.2. Không □ 

13.3. Không tìm thấy thang đo NL nào có thể áp dụng được □ 

13.4. Không biết thang đo NL là gì   □ 
Câu 14. Khi ra bài kiểm tra, Thầy/cô thực hiện các khâu sau như thế nào? 

(Vui lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất thường xuyên; 4 - Thường 

xuyên; 3 - Thỉnh thoảng; 2 - Ít khi; 1 - Không bao giờ) 
Nội dung  Mức thường xuyên 

14.1. Xác định mục đích/ mục tiêu đánh giá 5 4 3 2 1 

14.2. Xác định hình thức đánh giá 5 4 3 2 1 

14.3. Xây dựng/ thiết lập ma trận đề kiểm tra 5 4 3 2 1 

14.4. Dự kiến kết quả đạt được của HS  5 4 3 2 1 

14.5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và 

thang điểm  
5 4 3 2 1 

Câu 15. Theo thầy/cô, những khó khăn thường gặp phải khi thực hiện kiểm tra, đánh 

giá KQHT môn VL của HS theo hướng phát triển NL là gì? 

Khó khăn Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

15.1. Khó xác định được các NL cần đánh giá ở môn VL    

15.2. Khó xác định quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL 

   

15.3. Khó xây dựng được các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá NL    

15.4. Khó xây dựng tiêu chí và Rubric kiểm tra, đánh giá NL    
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15.5. Tính tự giác, tích cực, chủ động trong kiểm tra, đánh 

giá của HS chưa cao 

   

15.6. Thời lượng thực hành của môn học ít    

15.7. Số lượng HS trong lớp quá đông    

15.8. Mất nhiều thời gian để xây dựng nhiệm vụ và các 

tiêu chí kiểm tra, đánh giá cũng như chấm điểm và phản 

hồi kết quả 

   

15.9. Các khó khăn khác…………………………………    

Câu 16. Theo thầy/cô, để thực hiện có hiệu quả kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL thì mức độ cần thiết của những yếu tố sau như thế nào? (Vui 

lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất cần thiết; 4 - Cần thiết; 3 - Bình 

thường; 2 - Ít cần thiết; 1 - Không cần thiết) 

Các yếu tố  Mức quan trọng 

16.1. Phải có chuẩn NL đầu ra của HS THPT 5 4 3 2 1 

16.2. Xác định được các mục tiêu NL cần kiểm 

tra, đánh giá của môn VL 
5 4 3 2 1 

16.3. Có quy chế, chính sách khuyến khích thực 

hiện kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL 

5 4 3 2 1 

16.4. Có quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL theo hướng phát triển NL rõ ràng 
5 4 3 2 1 

16.5. Thiết kế, xây dựng được các bài tập, bài 

kiểm tra để kiểm tra, đánh giá NL phù hợp 
5 4 3 2 1 

16.6. Chương trình môn VL phải được xây dựng 

theo hướng phát triển NL 
5 4 3 2 1 

16.7. Xây dựng được các tiêu chí và Rubric để 

chấm điểm mức độ đạt được các NL 
5 4 3 2 1 

16.8. Phối hợp phương pháp, hình thức kiểm tra, 

đánh giá với các phương pháp, hình thức tổ chức 

DH trong kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL 

5 4 3 2 1 

16.9. GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu rõ về 

đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL 
5 4 3 2 1 

16.10. HS tự giác, tích cực, chủ động trong kiểm 

tra, đánh giá KQHT 
5 4 3 2 1 

16.11. Đảm bảo số lượng HS trong lớp không quá 

đông 
5 4 3 2 1 

16.12. Phối hợp đánh giá của GV với tự đánh giá 

và đánh giá đồng đẳng của HS 
5 4 3 2 1 

16.13. Các yêu cầu khác………………………...      
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Câu 17. Thầy/cô có ý kiến đề xuất gì để việc kiểm tra, đánh giá NL của HS trong quá 

trình DH môn VL được tốt hơn? 

Về chương trình môn học: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Về phía GV: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Về phía HS: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Về điều kiện dạy và học môn VL: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Xin thầy, cô cho biết đôi điều về bản thân: 

- Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………. 

- Trình độ: Đại học □  Thạc sĩ  □   Tiến sĩ  □ 

- Số năm tham gia giảng dạy:……………….. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, cô! 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

(Dành cho học sinh) 

 

 Để nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL, xin các bạn vui 

lòng cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào 

những ô phù hợp hoặc viết thêm ý kiến của mình vào những chỗ trống (…).  

 Ý kiến của các bạn sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng DH. 

 

Câu 1. Theo bạn, kiểm tra, đánh giá KQHT của HS giữ vai trò như thế nào trong quá 

trình DH ở bậc phổ thông? 

a. Rất quan trọng □ 

b. Quan trọng □ 

c. Bình thường □ 

d. Ít quan trọng □ 

e. Không quan trọng □ 

 

Câu 2. Việc kiểm tra, đánh giá KQHT của HS nhằm thực hiện các mục đích sau với 

mức độ như thế nào? (Vui lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất quan 

trọng; 4 - Quan trọng; 3 - Bình thường; 2 - Ít quan trọng; 1 - Không quan trọng) 

Mục đích  Mức quan trọng 

2.1. Nhằm xếp hạng HS  5 4 3 2 1 

2.2. Xác định kết quả đạt được của HS so với 

mục tiêu đề ra  
5 4 3 2 1 

2.3. Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh 

hoạt động học của HS 
5 4 3 2 1 

2.4. Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh 

hoạt động dạy của GV 
5 4 3 2 1 

2.5. Thúc đẩy HS tích cực học tập  5 4 3 2 1 

2.6. Hình thành khả năng tự đánh giá của HS 5 4 3 2 1 

 

Câu 3. Kiểm tra, đánh giá KQHT có quan hệ như thế nào đối với quá trình DH? 

a. Là một quá trình độc lập với quá trình DH □ 

b. Là khâu cuối của quá trình DH □ 

c. Là một bộ phận của quá trình DH và gắn kết với các khâu khác của quá trình DH □ 
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Câu 4. Việc kiểm tra, đánh giá KQHT hiện nay được tiến hành theo xu hướng nào? 

(có thể chọn nhiều ý) 

4.1. Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình □ 

4.2. Từ đánh giá tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang đánh giá những tri thức, kĩ năng mang 

tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiễn □ 

4.3. Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá □ 

4.4. Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí □ 

4.5. Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin □ 

4.6. Các xu hướng khác ………………………………………………………………… 

 

Câu 5. Việc kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL có vai trò như thế nào trong việc hình 

thành và phát triển NL cho HS? 

a. Rất quan trọng □ 

b. Quan trọng □ 

c. Bình thường □ 

d. Ít quan trọng □ 

e. Không quan trọng □ 

 

Câu 6. Trong DH VL, thầy/cô có thường xuyên kiểm tra, đánh giá NL của các bạn 

không? (Vui lòng đánh dấu x vào chỉ 1 ô thích hợp) 

a. Rất thường xuyên □ 

b. Thường xuyên □ 

c. Thỉnh thoảng  □ 

d. Ít khi  □ 

e. Không bao giờ □ 

 

Câu 7. Em được thầy/cô dạy VL dùng cách nào để kiểm tra, đánh giá NL? (Đánh dấu 

X vào những ô thích hợp)  

7.1. Thầy/cô quan sát em học trên lớp và ghi nhận xét  □  

7.2. Thầy/cô cho em làm các đề kiểm tra viết và chấm điểm  □  

7.3. Thầy/cô đặt câu hỏi và chấm điểm câu trả lời miệng của em  □  

7.4. Thầy (cô) giao bài tập thực hành cho em và chấm điểm bài làm của em  □  
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7.5. Thầy/cô giao bài tập thực hành cho nhóm và chấm điểm của nhóm  □  

7.6. Thầy/cô nhận xét sự chuẩn bị bài tập về nhà, những lời giải độc đáo, sáng tạo của em □  

7.7. Thầy/cô giao cho em hoặc cho nhóm chế tạo các dụng cụ ứng dụng kiến thức VL 

và chấm điểm sản phẩm đó.    □  

7.8. Thầy/cô đưa ra các tình huống có vấn đề và giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm cách 

giải quyết và chấm điểm nhóm.    □ 

7.8. Thầy/cô trao đổi và thống nhất với thầy/cô khác về KQHT của em  □ 
Câu 8. Thầy/cô dạy VL thường nhận xét bài làm hoặc câu trả lời của các em về: 

(Đánh dấu X vào những ô thích hợp)  

8.1. Kết quả (Giỏi, Khá...)    □  

8.2. NL    □  

8.3.Thái độ    □  

8.4. Khuyến khích, động viên    □  

8.5. Chỉ trích, phê phán    □  

Câu 9. Theo bạn, việc kiểm tra, đánh giá NL trong quá trình DH môn VL mang lại điều gì 

cho HS? 

Tác dụng Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

9.1. Giúp HS hiểu sâu tri thức VL và có khả năng vận 

dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn 

   

9.2. Phát triển ở HS một số NL đáp ứng theo chuẩn đầu ra 

của giáo dục THPT 

   

9.3. Giúp HS hiểu rõ trình độ NL của bản thân để có kế 

hoạch rèn luyện NL cho mình 

   

9.4. GV phát hiện được những khó khăn mà HS hay gặp 

để giúp họ rèn luyện, phát triển NL bản thân 

   

9.5. Hình thành cho HS khả năng tự đánh giá và đánh giá 

lẫn nhau 

   

9.6. Tạo cho HS hứng thú học tập môn VL    

 

Câu 10. Trong giờ học, khi vấn đáp và khi các em giải bài tập VL, thầy/cô có cho các em 

nhận xét bạn hoặc tự nhận xét mình hay không? (Đánh dấu X vào chỉ 1 ô thích hợp).  

a. Thường xuyên có    □  

b. Thỉnh thoảng có    □  

c. Không bao giờ có    □  
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Câu 11. Thầy/cô dạy VL lớp em đã kiểm tra viết các em bằng những hình thức nào? 

(Đánh dấu vào X những ô thích hợp).  

11.1. Trắc nghiệm khách quan    □  

11.2. Tự luận    □  

11.3. Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận  □  

Câu 12. Thầy/cô dạy VL thường kiểm tra các em bằng các câu hỏi về vấn đề nào sau 

đây? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)  

12.1. Nhắc lại các kiến thức, công thức VL đã học  □  

12.2. Giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến kiến thức VL được học  □  

12.3. Giải các bài tập VL ít liên quan đến thực tế, chủ yếu là vận dụng công thức  □  

12.4. Giải các bài tập VL cần đến vốn kinh nghiệm thực tế của các em  □  

Câu 13. Thầy (cô) dạy VL có đưa ra các tình huống có vấn đề trong thực tế để HS giải 

quyết rồi từ đó chấm điểm không? (Đánh dấu X vào chỉ 1 ô thích hợp).  

a. Thường xuyên có    □  

b. Rất ít khi có    □  

c. Không có    □  

Câu 14. Bạn thường gặp những khó khăn gì khi thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL của HS theo hướng phát triển phát triển NL? 

Khó khăn Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

14.1. Bản thân còn thiếu tích cực trong quá trình kiểm tra, 

đánh giá 

   

14.2. Không được cung cấp các tiêu chí cụ thể để tự đánh 

giá và đánh giá bài làm của bạn 

   

14.3. Mất nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao    

14.4. Mất nhiều thời gian để chữa bài và phản hồi kết quả    

14.5. Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau 

   

14.6. Khó được chữa bài đến từng cá nhân do lớp học 

đông 

   

14.7. Các khó khăn khác………………………………    
 

Câu 15. Theo các bạn, để thực hiện có hiệu quả kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL 

theo hướng phát triển NL thì mức độ cần thiết của những yếu tố sau như thế nào? (Vui 

lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Rất cần thiết; 4 - Cần thiết; 3 - Bình 

thường; 2 - Ít cần thiết; 1 - Không cần thiết) 
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Các yếu tố  Mức quan trọng 

15.1. Phải có chuẩn NL đầu ra của HS THPT 5 4 3 2 1 

15.2. Xác định được các mục tiêu NL cần kiểm 

tra, đánh giá của môn VL 
5 4 3 2 1 

15.3. Có quy chế, chính sách khuyến khích thực 

hiện kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL 

5 4 3 2 1 

15.4. Có quy trình kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL rõ ràng 
5 4 3 2 1 

15.5. Thiết kế, xây dựng được các bài tập, bài 

kiểm tra để đánh giá NL phù hợp 
5 4 3 2 1 

15.6. Chương trình môn VL phải được xây 

dựng theo hướng phát triển NL 
5 4 3 2 1 

15.7. Xây dựng được các tiêu chí và Rubric để 

chấm điểm mức độ đạt được các NL 
5 4 3 2 1 

15.8. Phối hợp phương pháp, hình thức kiểm 

tra, đánh giá với các phương pháp, hình thức tổ 

chức DH trong kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL theo hướng phát triển NL 

5 4 3 2 1 

15.9. GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu rõ 

về kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát 

triển NL 

5 4 3 2 1 

15.10. HS tự giác, tích cực, chủ động trong 

kiểm tra, đánh giá KQHT 
5 4 3 2 1 

15.11. Đảm bảo số lượng HS trong lớp không 

quá đông 
5 4 3 2 1 

15.12. Phối hợp đánh giá của GV với tự đánh 

giá và đánh giá đồng đẳng của HS 
5 4 3 2 1 

15.13. Các yêu cầu khác……………………….      

Câu 16. Các bạn có đề xuất gì để việc kiểm tra, đánh giá NL của HS trong quá trình 

DH môn VL được tốt hơn? 

Về chương trình môn học: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Về phía GV: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Về phía HS: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Về điều kiện dạy và học môn VL: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Xin các bạn cho biết đôi điều về bản thân: 

- Giới tính: Nam □  Nữ  □    

- HS lớp:……………………………………………………. 

- Trường THPT:……………………………………………………. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn! 
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PHỤ LỤC 3 

KHẢO NGHIỆM VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA KHUNG 

NĂNG LỰC, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH 

GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

 

 Xin Thầy (Cô) đánh giá về mức độ cần thiết và tính khả thi của khung NL chuyên 

biệt môn VL, quy trình, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng 

phát triển NL trong DH VL 10 THPT: 

STT Nội dung lấy ý kiến 

Sự cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 Thang đo một số NL chuyên biệt 

trong môn VL chương trình THPT 

mới (NL sử dụng ngôn ngữ VL; 

NL tính toán trong VL; NL thực 

hành VL; NL sử dụng kiến thức 

VL) 

      

2 Quy trình (thiết kế thang đo một 

số NL chuyên biệt trong môn VL; 

kiểm tra, đánh giá KQHT theo 

hướng phát triển NL trong DH 

VL 10 THPT; thiết kế tiến trình 

DH theo hướng phát triển NL 

môn VL lớp 10 THPT; thiết kế 

bài kiểm tra, đánh giá KQHT môn 

VL lớp 10 THPT theo hướng phát 

triển NL) 

      

3 Phương pháp và công cụ kiểm tra, 

đánh giá KQHT môn VL theo 

hướng phát triển NL 

      

4 Tiến trình DH theo hướng phát 

triển NL môn VL lớp 10 THPT 
      

5 Bài kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL lớp 10 THPT theo hướng 

phát triển NL 

      

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Thầy (Cô)! 

 

  



P.14 

PHỤ LỤC 4 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho học sinh sau thực nghiệm) 

 

 Bạn hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng cách đánh 

dẫu X vào ô thích hợp: 

Câu 1: Khi thực hiện các công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá KQHT trong quá trình DH 

môn VL bạn cảm thấy thế nào? 

- Rất hứng thú □  

- Hứng thú □  

- Bình thường □  

- Ít hứng thú □  

- Không hứng thú □  

Câu 2. Thực hiện các công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá NL trong quá trình DH môn 

VL có tác dụng gì? 

- Nắm vững tri thức của môn học  □  

- Vận dụng tri thức của môn học một cách linh hoạt để giải quyết những vấn đề khác 

nhau, gắn học đi đôi với hành   □  

- Phát huy tính tự giác, tích cực học tập của cá nhân □  

- Rèn luyện được các NL cốt lõi, NL trong môn VL □  

- Những tác dụng khác   □  

Câu 3. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL, 

việc công khai các tiêu chí đánh giá có lợi ích gì? 

- Xác định được các yếu tố trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ □  

- Không mất nhiều thời gian mò mẫm tìm cách giải quyết vấn đề □  

- Giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả  □  

- Các lợi ích khác   □  

Câu 4. Việc sử dụng Rubric (bản hướng dẫn chấm điểm) để đánh giá và sự phối hợp 

giữa đánh giá của GV với đánh giá lẫn nhau của HS và tự đánh giá có tác dụng gì? 

- Giúp đánh giá chính xác các NL hơn  □  

- Chỉ ra được rõ ràng các ưu, nhược điểm của bản thân, của nhóm □  

- Định hướng được cách sửa chữa, khắc phục nhược điểm □  
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- Hình thành được thói quen tự đánh giá  □  

- Đảm bảo sự phân hóa trong đánh giá  □  

Câu 5. Bạn đánh giá như thế nào về các NL dưới đây của bản thân khi tiến hành kiểm 

tra, đánh giá KQHT môn VL thông qua thực hiện các nhiệm vụ? 

(Vui lòng khoanh tròn vào một chữ số phù hợp, 5 - Tốt; 4 - Khá; 3 - Trung bình; 2 - 

Yếu; 1 - Kém) 

Các yếu tố  Mức quan trọng 

5.1. NL sử dụng ngôn ngữ VL 5 4 3 2 1 

5.2. NL thực hành VL 5 4 3 2 1 

5.3. NL sử dụng kiến thức VL 5 4 3 2 1 

5.4. NL tính toán trong VL 5 4 3 2 1 

 

Câu 6. Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá KQHT môn VL theo hướng phát triển NL, 

bạn thường gặp khó khăn gì? 

- Bản thân còn thiếu tích cực trong quá trình đánh giá □  

- Không được cung cấp các tiêu chí cụ thể để tự đánh giá và đánh giá bài làm của bạn □  

- Mất nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao □  

- Mất nhiều thời gian để chữa bài và phản hồi kết quả □  

- Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau □  

- Khó được chữa bài đến từng cá nhân do lớp học đông □  

- Các khó khăn khác   □  

Câu 7. Bạn hãy cho biết một vài ý kiến về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá KQHT 

môn VL theo hướng phát triển NL 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn! 
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PHỤ LỤC 5 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN 

C1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid quan trong 12 17.1 17.1 17.1 

rat quan trong 58 82.9 82.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

C2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C2.1 70 1 5 3.86 .905 

C2.2 70 3 5 3.29 .515 

C2.3 70 3 5 4.54 .606 

C2.4 70 3 5 4.57 .579 

C2.5 70 3 5 4.51 .531 

C2.6 70 2 5 4.16 .735 

Valid N (listwise) 70     

 

C3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid la khau cuoi cung cua qua 

trinh day hoc 
5 7.1 7.1 7.1 

la mot bo phan cua qua trinh 

day hoc... 
65 92.9 92.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 
C4 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C4.1 70 56 14 80.0 20.0 

C4.2 70 38 32 54.3 45.7 

C4.3 70 21 49 30.0 70.0 

C4.4 70 31 39 44.3 55.7 

C4.5 70 30 40 42.9 57.1 
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C5 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C5.1 70 2 68 2.9 97.1 

C5.2 70 8 62 11.4 88.6 

C5.3 70 4 66 5.7 94.3 

C5.4 70 48 22 68.6 31.4 

C5.5 70 5 65 7.1 92.9 

 

C6 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Binh thuong 2 2.9 2.9 2.9 

Quan trong 12 17.1 17.1 20.0 

Rat quan trong 56 80.0 80.0 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

C7 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C7.1 70 1 5 4.19 .952 

C7.2 70 1 5 3.89 1.136 

C7.3 70 1 5 4.33 .944 

C7.4 70 1 5 4.10 .887 

C7.5 70 1 5 3.66 1.153 

Valid N (listwise) 70     

 

C8 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C8.1 70 1 2 1.0857 .28196 

C8.2 70 1 2 1.1000 .30217 

C8.3 70 1 2 1.0714 .25940 

C8.4 70 1 2 1.1129 .35245 

C8.5 70 1 2 1.2429 .43191 

C8.6 70 1 2 1.2286 .42294 

Valid N (listwise) 70     
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C9 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid thinh thoang 32 45.7 45.7 45.7 

thuong xuyen 36 51.4 51.4 97.1 

rat thuong xuyen 2 2.9 2.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 
 

C10 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C10.1 70 10 60 14.3 85.7 

C10.2 70 60 10 85.7 14.3 

C10.3 70 51 19 72.9 27.1 

C10.4 70 25 45 35.7 64.3 

C10.5 70 9 61 12.9 87.1 

C10.6 70 44 26 62.9 37.1 

C10.7 70 33 37 47.1 52.9 

C10.8 70 1 69 1.4 98.6 

C10.9 70 1 69 1.4 98.6 

 
C11 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C11.1 70 45 25 64.3 35.7 

C11.2 70 60 10 85.7 14.3 

C11.3 70 56 14 80.0 20.0 

C11.4 70 44 26 62.9 37.1 

C11.5 70 38 32 54.3 45.7 

C11.6 70 48 22 68.6 31.4 

C11.7 70 32 38 45.7 54.3 

C11.8 70 35 35 50.0 50.0 

C11.9 70 1 69 1.4 98.6 

 

 

 

 

 

 

 
 



P.19 

C12 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C12.1 70 63 7 90.0 10.0 

C12.2 70 61 9 87.1 12.9 

C12.3 70 41 29 58.6 41.4 

C12.4 70 44 26 62.9 37.1 

C12.5 70 19 51 27.1 72.9 

C12.6 70 21 49 30.0 70.0 

C12.7 70 2 68 2.9 97.1 

 
 

C13 

 

N Chọn 

 

Không chọn 

Valid Percent 

chọn 

Valid Percent không 

chọn 

C13.1 70 31 39 44.3 55.7 

C13.2 70 11 59 15.7 84.3 

C13.3 70 12 58 17.1 82.9 

C13.4 70 16 54 22.9 77.1 

 

C14 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C14.1 70 1 5 4.0714 0.90604 

C14.2 70 1 5 4.0571 0.91502 

C14.3 70 1 5 3.5857 1.13563 

C14.4 70 1 5 4.0429 0.95456 

C14.5 70 1 5 3.6143 1.10719 

Valid N (listwise) 70     

C15 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C15.1 70 1 3 1.7143 .85369 

C15.2 70 1 3 1.6143 .78561 

C15.3 70 1 3 1.4000 0.66811 

C15.4 70 1 2 1.2286 .42294 

C15.5 70 1 3 1.5143 .73707 

C15.6 70 1 3 1.8143 .82168 

C15.7 70 1 3 1.9571 .82419 

C15.8 70 1 3 1.7429 .82858 

Valid N (listwise) 70     
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C16 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C16.1 70 4 5 4.83 .380 

C16.2 70 4 5 4.57 .498 

C16.3 70 3 5 4.37 .641 

C16.4 70 3 5 4.63 .685 

C16.5 70 4 5 4.50 .504 

C16.6 70 4 5 4.50 .504 

C16.7 70 4 5 4.60 .493 

C16.8 70 3 5 4.27 .635 

C16.9 70 3 5 4.46 .652 

C16.10 70 3 5 4.40 .710 

C16.11 70 3 5 4.46 .630 

C16.12 70 3 5 3.91 .864 

 70     
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PHỤ LỤC 6 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH 
C1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong quan trong 1 .2 .2 .2 

It quan trong 3 .6 .6 .7 

Binh thuong 36 6.6 6.6 7.3 

Quan trong 236 43.3 43.3 50.6 

Rat quan trong 269 49.4 49.4 100.0 

Total 545 100.0 100.0  
 

C2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C2.1 545 1 5 3.51 1.018 

C2.2 545 1 5 4.12 .747 

C2.3 545 1 5 4.18 .774 

C2.4 545 1 5 4.23 .881 

C2.5 545 1 5 4.29 .766 

C2.6 545 1 5 4.2 .823 

Valid N (listwise) 545     
 

C3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid La mot qua trinh doc lap voi 

qua trinh day hoc 
24 4.4 4.4 4.4 

La khau cuoi cung cua qua 

trinh day hoc 
85 15.6 15.6 20.0 

La mot bo phan cua qua 

trinh day hoc va gang ket... 
436 80.0 80.0 100.0 

Total 545 100.0 100.0  

 

C4 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C4.1 545 193 352 35.4 64.6 

C4.2 545 334 211 61.3 38.7 

C4.3 545 69 476 12.7 87.3 

C4.4 545 117 428 21.5 78.5 

C4.5 545 76 469 13.9 86.1 
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C5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong quan trong 2 .4 .4 .4 

It quan trong 6 1.1 1.1 1.5 

Binh thuong 35 6.4 6.4 7.9 

Quan trong 263 48.3 48.3 56.1 

Rat quan trong 239 43.9 43.9 100.0 

Total 545 100.0 100.0  

 

C6 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong bao gio 4 .7 .7 .7 

It khi 33 6.1 6.1 6.8 

Thinh thoang 260 47.7 47.7 54.5 

Thuong xuyen 197 36.1 36.1 90.6 

Rat thuong xuyen 51 9.4 9.4 100.0 

Total 545 100.0 100.0  

 

C7 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C7.1 545 300 245 55.0 45.0 

C7.2 545 391 154 71.7 28.3 

C7.3 545 292 253 53.6 46.4 

C7.4 545 190 355 34.9 65.1 

C7.5 545 178 367 32.7 67.3 

C7.6 545 165 380 30.3 69.7 

C7.7 545 75 470 13.8 86.2 

C7.8 545 165 380 30.3 69.7 

C7.9 545 93 452 17.1 82.9 

 

C8 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C8.1 545 261 284 47.9 52.1 

C8.2 545 218 327 40.0 60.0 

C8.3 545 89 456 16.3 83.7 

C8.4 545 225 320 41.3 58.7 

C8.5 545 45 500 8.3 91.7 
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C9 

 

N 

Khong dong 

y 

Phan van Dong y Valid 

Percent 

khong dong 

y 

Valid Percent 

phan van 

Valid Percent 

dong y 

C9.1 545 3 35 507 0.6 6.4 93.0 

C9.2 545 15 119 411 2.8 21.8 75.4 

C9.3 545 15 94 436 2.8 17.2 80.0 

C9.4 545 27 149 369 5.0 27.3 67.7 

C9.5 545 28 179 338 5.1 32,8 62.0 

C9.6 545 63 207 275 11.6 38.0 50.5 

 

C10 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong bao gio co 44 8.1 8.1 8.1 

Thinh thoang co 199 36.5 36.5 44.6 

Thuong xuyen co 302 55.4 55.4 100.0 

Total 545 100.0 100.0  

 

C11 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Trac nghiem khach quan 170 24.9 24.9 24.9 

Tu luan 152 22.3 22.3 47.1 

Ket hop trac nghiem 

khach quan va tu luan 
361 52.9 52.9 100.0 

Total 683 100.0 100.0  

 
C12 

 

N Chon 

 

Khong chon 

Valid Percent 

chon 

Valid Percent  

Khong chon 

C12.1 545 450 95 82.6 17.4 

C12.2 545 303 242 55.6 44.4 

C12.3 545 256 289 47.0 53.0 

C12.4 545 124 421 22.8 77.2 
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C13 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Thuong xuyen co 245 45.0 45.0 45.0 

Rat it khi co 241 44.2 44.2 89.2 

Khong co 59 10.8 10.8 100.0 

Total 545 100.0 100.0 
 

 
C14 

 

N 

Khong dong 

y 

Phan van Dong y Valid Percent 

khong dong y 

Valid Percent 

phan van 

Valid Percent 

dong y 

C14.1 545 102 181 262 18.7 33.2 48.1 

C14.2 545 110 107 328 20.2 19.6 60.2 

C14.3 545 201 82 262 36.9 15.0 48.1 

C14.4 545 109 101 335 20.0 18.5 61.5 

C14.5 545 120 69 356 20.0 12.7 65.3 

C14.6 545 101 140 304 18.5 25.7 55.8 

 
C15 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C15.1 545 3 5 4.52 .621 

C15.2 545 3 5 4.20 .571 

C15.3 545 1 5 3.72 1.017 

C15.4 545 2 5 3.97 .706 

C15.5 545 3 5 4.42 .613 

C15.6 545 3 5 4.21 .554 

C15.7 545 3 5 4.23 .560 

C15.8 545 2 5 3.86 .738 

C15.9 545 2 5 4.14 .786 

C15.10 545 3 5 4.28 .634 

C15.11 545 2 5 3.86 .882 

C15.12 545 2 5 4.12 .681 

Valid N (listwise) 545     
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PHỤ LỤC 7 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SAU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

C1 

  
Frequency Percent 

Valid Rất hứng thú 96 55.17 

Hứng thú 69 39.66 

Bình thường 7 4.02 

Ít hứng thú 2 1.15 

Total 174  

 

C2 

  
Frequency Percent 

Valid Nắm vững tri thức của môn học 147 84.48 

Vận dung tri thức của môn học... 143 82.18 

Phát huy tính tự giác... 119 68.39 

Rèn luyện được các NL cốt lõi,.. 132 75.86 

Những tác dụng khác 12 6.90 

Total 174  

 

C3 

  
Frequency Percent 

Valid Xác định được các nhân tố... 160 91.95 

Không mất nhiều thời gian mò mẫm 135 77.59 

Giải quyết vấn đề nhanh chóng.. 139 79.89 

Các lợi ích khác 21 12.07 

Total 174  

C4 

  Frequency Percent 

Valid Giúp đánh giá chính xác… 147 84.48 

Chỉ ra rõ các ưu, nhược 157 90.23 

Định hướng được cách sửa chữa 128 73.56 

Định hướng được thói quen tự đánh giá 142 81.61 

Đảm bảo sự phân hóa trong đánh giá 122 70.11 

Total 174  



P.26 

 
C5 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c5.1 174 1 5 3.94 .984 

c5.2 174 1 5 4.13 .816 

c5.3 174 1 5 4.01          .971 

c5.4 174 1 5 4.26          .758 

Valid N (listwise) 174     

 
C6 

  
Frequency Percent 

Valid Bản thân còn thiếu tích cực... 70 40.23 

Không được cung cấp các tiêu chí. 29 16.67 

Mất nhiều thời gian để thực hien 141 81.03 

Mất nhiều thời gian để chữa bài 135 77.59 
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PHỤ LỤC 8 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 10 TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

  

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá KQHT theo hướng phát triển NL trong DH 

VL 10 THPT sẽ được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục trong quá trình DH. 

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thể hiện ở các kế hoạch DH. Kiểm tra, đánh giá 

định kỳ được cụ thể hóa ở bảng sau. Căn cứ đặc điểm, cấu trúc và phân phối chương 

trình VL lớp 10 THPT, chúng tôi đề xuất kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá KQHT 

theo hướng phát triển NL trong DH VL 10 THPT như sau: 

Bảng P1. Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lí lớp 10 Trung 

học phổ thông theo hướng phát triển năng lực 

Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

PHẦN MỘT - CƠ HỌC 

Động học chất 

điểm 

- Bài 1. Chuyển 

động cơ 

- Bài 2. Chuyển 

động thẳng đều 

- Bài 3. Chuyển 

động thẳng biến 

đổi đều 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 3 

“Chuyển động 

thẳng biến đổi 

đều”. 

- Bài 4. Sự rơi 

tự do 

- Bài 5. Chuyển 

động tròn đều 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 5 

“Chuyển động 

tròn đều”. 

- Bài 8. Thực 

hành: Khảo sát 

chuyển động rơi 

tự do. Xác định 

gia tốc rơi tự do 

- NL thực hành 

VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Thông qua 

quan sát các 

nhóm HS hoạt 

động trong giờ 

thực hành và 

thông qua bản 

báo cáo thực 

hành của cá 

nhân. 

- Thực hành bài 

8 “Khảo sát 

chuyển động rơi 

tự do. Xác định 

gia tốc rơi tự 

do”. 

- Tổng hợp kiến 

thức chương I, 

trong đó chú 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL 

- NL tính toán 

- Trắc nghiệm 

và tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong chương I 

“Động học chất 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

trọng các kiến 

thức chuyển 

động thẳng đều 

và thẳng biến 

đổi đều, chuyển 

động tròn đều và 

Thực hành: Khảo 

sát chuyển động 

rơi tự do. Xác 

định gia tốc rơi tự 

do. 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

điểm”. 

Động lực học 

chất điểm 

- Bài 9. Tổng 

hợp và phân tích 

lực. Điều kiện 

cân bằng của 

chất điểm 

- NL thực hành 

VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Thông qua 

quan sát và nhận 

xét kết quả các 

nhóm làm thí 

nghiệm tổng 

hợp lực; 

- Thông qua các 

bài tập về tổng 

hợp lực, phân 

tích lực và điều 

kiện cân bằng 

của chất điểm. 

- Dạy bài 9 

“Tổng hợp và 

phân tích lực. 

Điều kiện cân 

bằng của chất 

điểm”. 

- Bài 9. Tổng 

hợp và phân tích 

lực. Điều kiện 

cân bằng của 

chất điểm 

- Bài 10. Ba 

định luật Niu-

tơn 

- Bài 11. Lực 

hấp dẫn. Định 

luật Vạn vật hấp 

dẫn 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Tự luận (15 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 11 

“Lực hấp dẫn. 

Định luật Vạn 

vật hấp dẫn”. 

- Bài 16. Thực 

hành: Đo hệ số 

ma sát 

- NL thực hành 

VL; 

- NL tính toán 

- Thông qua 

quan sát các 

nhóm HS hoạt 

- Thực hành bài 

16 “Đo hệ số ma 

sát”. 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

trong VL. động trong giờ 

thực hành và 

thông qua bản 

báo cáo thực 

hành của cá 

nhân. 

- Tổng hợp kiến 

thức chương II, 

chú trọng kiến 

thức về tổng 

hợp lực và phân 

tích lực, điều 

kiện cân bằng 

của chất điểm, 

ba định luật 

Niu-tơn, lực ma 

sát, lực hấp dẫn, 

lực đàn hồi và 

lực hướng tâm. 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong chương II 

“Động lực học 

chất điểm”. 

Cân bằng và 

chuyển động của 

vật rắn 

- Bài 17. Cân 

bằng của một 

vật rắn chịu tác 

dụng của hai lực 

và của ba lực 

không song 

song 

- Bài 18. Cân 

bằng của một 

vật có trục quay 

cố định. Momen 

lực 

- NL thực hành 

VL. 

- Thông qua 

quan sát và nhận 

xét kết quả các 

nhóm làm thí 

nghiệm xác định 

trọng tâm của 

một vật phẳng 

mỏng (bài 17) và 

thí nghiệm 

momen lực (bài 

18). 

- Dạy bài 17 

“Cân bằng của 

một vật rắn chịu 

tác dụng của hai 

lực và của ba 

lực không song 

song” và bài 18 

“Cân bằng của 

một vật có trục 

quay cố định. 

Momen lực”. 

- Bài 17. Cân 

bằng của một 

vật rắn chịu tác 

dụng của hai lực 

và của ba lực 

không song 

song 

- NL sử dụng 

kiến thức VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 20 

“Các dạng cân 

bằng. Cân bằng 

của một vật có 

mặt chân đế”. 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

- Bài 18. Cân 

bằng của một 

vật có trục quay 

cố định. Momen 

lực 

- Bài 19. Quy 

tắc hợp lực song 

song cùng chiều 

- Bài 20. Các 

dạng cân bằng. 

Cân bằng của 

một vật có mặt 

chân đế 

- Tổng hợp kiến 

thức chương III, 

chú trọng kiến 

thức về điều 

kiện cân bằng 

của vật rắn chịu 

tác dụng của ba 

lực không song 

song, điều kiện 

cân bằng của vật 

rắn có trục quay 

cố định, quy tắc 

hợp lực song 

song cùng chiều 

và điều kiện cân 

bằng của vật có 

mặt chân đế. 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong chương III 

“Cân bằng và 

chuyển động 

của vật rắn”. 

Bài kiểm tra học 

kỳ I 

- Từ bài 1 đến 

bài 22 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Trắc nghiệm 

và tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong học kỳ I. 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

Các định luật 

bảo toàn 

- Bài 23. Động 

lượng. Định luật 

bảo toàn động 

lượng 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Đánh giá thông 

qua sản phẩm 

theo yêu cầu và 

bài báo cáo, 

quan sát HS làm 

việc nhóm. 

- Sau khi dạy 

xong bài 23 

“Động lượng. 

Định luật bảo 

toàn động 

lượng”. 

- Bài 23. Động 

lượng. Định luật 

bảo toàn động 

lượng 

- Bài 24. Công 

và Công suất 

- Bài 25. Động 

năng 

- NL sử dụng 

kiến thức VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 25 

“Động năng”. 

- Tổng hợp kiến 

thức chương IV, 

chú trọng kiến 

thức về động 

lượng, công, 

công suất, động 

năng, thế năng, 

cơ năng… 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Trắc nghiệm 

và tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong chương IV 

“Các định luật 

bảo toàn”. 

PHẦN HAI - NHIỆT HỌC 

Chất khí - Bài 31. 

Phương trình 

trạng thái của 

khí lí tưởng 

Sau khi dạy 

xong bài 31 GV 

yêu cầu HS đến 

phòng thí 

nghiệm, tiến 

hành lại các thí 

nghiệm đã học 

về 3 định luật 

của chất khí. 

- NL thực hành 

VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Thông qua bài 

báo cáo, quan 

sát HS làm việc 

nhóm. 

- Sau khi dạy 

xong bài 31 

“Phương trình 

trạng thái của 

khí lí tưởng”. 

- Tổng hợp kiến 

thức chương V, 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- Trắc nghiệm 

và tự luận (45 

- Sau khi dạy 

xong chương V 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

chú trọng kiến 

thức về cấu tạo 

chất, thuyết 

động học phân 

tử chất khí, định 

luật Bôi-lơ – 

Ma-ri-ốt, định 

luật Sác-lơ và 

phương trình 

trạng thái của 

khí lí tưởng. 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

phút). “Chất khí”. 

Cơ sở của nhiệt 

động lực học 

- Bài 32. Nội 

năng và sự biến 

thiên nội năng 

- Bài 33. Các 

nguyên lí của 

nhiệt động lực 

học 

- NL sử dụng 

kiến thức VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 33 

“Các nguyên lí 

của nhiệt động 

lực học”. 

Chất rắn và chất 

lỏng. Sự chuyển 

thể 

- Bài 36. Sự nở 

vì nhiệt của vật 

rắn 

- Bài 37. Các 

hiện tượng bề 

mặt của chất 

lỏng 

- NL sử dụng 

kiến thức VL;  

- NL tính toán 

trong VL. 

- Trắc nghiệm 

(15 phút). 

- Sau khi dạy 

xong bài 37 

“Các hiện 

tượng bề mặt 

của chất lỏng”. 

- Bài 40. Thực 

hành: Xác định 

hệ số căng bề 

mặt của chất 

lỏng 

- NL thực hành 

VL; 

- NL tính toán 

trong VL. 

- Thông qua 

quan sát các 

nhóm HS hoạt 

động trong giờ 

thực hành và 

thông qua bản 

báo cáo thực 

hành của cá 

nhân. 

- Thực hành bài 

40 “Xác định hệ 

số căng bề mặt 

của chất lỏng”. 

- Tổng hợp kiến 

thức chương VII, 

chú trọng kiến 

thức về chất rắn 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL 

- NL tính toán 

trong VL; 

- Tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong chương 

VII “Chất rắn và 

chất lỏng. Sự 
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Chương 
Nội dung đánh 

giá 

Năng lực được 

đánh giá 

Hình thức đánh 

giá 

Thời điểm đánh 

giá 

kết tinh, chất rắn 

vô định hình, các 

hiện tượng bề 

mặt của chất 

lỏng, sự chuyển 

thể của các chất 

và độ ẩm của 

không khí. 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

chuyển thể”. 

Bài kiểm tra học 

kỳ II 

- Từ bài 23 đến 

bài 40 

- NL sử dụng 

ngôn ngữ VL; 

- NL tính toán 

trong VL; 

- NL thực hành 

VL; 

- NL sử dụng 

kiến thức VL. 

- Trắc nghiệm 

và tự luận (45 

phút). 

- Sau khi dạy 

xong học kỳ II. 
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PHỤ LỤC 9 

HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

 

PHẦN MỘT - CƠ HỌC 

Chương I - Động học chất điểm 

Bài 1: Xác định vị trí 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 1_1_KN 

Bạn hãy nêu cách xác định vị trí của một ô tô 

trên quốc lộ 1A? 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 1_2_KN 

Một truyện dân gian có kể rằng: Khi chết một phú ông đã để lại cho người con 

một hũ vàng chôn trong một khu vườn rộng và một mảnh giấy ghi: Đi về phía đông 23 

bước chân, sau đó rẽ phải 4 bước chân, đào sâu 3 m. Hỏi với chỉ dẫn này người con có 

tìm được hũ vàng ngay lập tức không? Vì sao? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 1_3_KN 

Trên các con đường thường có những cột cây số như hình P1. Những cột cây số 

như thế có ý nghĩa gì với người đi đường? 

Bài 2: Mã hóa: 2_1_KN 

Hệ quy chiếu chuyển động của một vật gồm những yếu tố nào? Các em hãy tìm 

hiểu xem trên mạng hoặc các loại sách báo có bao nhiêu loại hệ quy chiếu? Hệ quy 

chiếu em thường sử dụng từ cấp 2 tới giờ là hệ quy chiếu nào? 

Bài 3: Tại Olympic 2012, ngôi sao người Jamaica 

Usain Bolt tiếp tục khẳng định mình là người chạy 

nhanh nhất hành tinh ở cự ly 100 m, khi lập kỷ lục 

Olympic 2012 với thành tích 9,63 giây ở vòng 

chung kết nội dung này.  

 Trong đợt thi chạy với sự góp mặt của 4 

người chạy nhanh nhất hành tinh là Bolt, Asafa 

Powell, Tyson Gay và Yohan Blake, Bolt đã xuất 

phát không tốt, chạy sau trong khoảng 60 m đầu. 

Nhưng càng gần đến vạch đích, “Tia chớp” Jamaica đã bứt lên với khoảng cách rất xa so 

với các đối thủ còn lại, để rồi về đích nhanh hơn người về nhì là Yohan Blake tới 0,12 

giây! Bạn hãy tìm kiếm thêm thông tin về trận chung kết này và trả lời các câu sau:  

Câu hỏi 1: Mã hóa: 3_1_KT 

Vận tốc trung bình của Bolt là bao nhiêu?  

  

Hình P1. Cột cây số 

 

Hình P2. Chung kết chạy 

100m tại Olympic 2012 
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Câu hỏi 2: Mã hóa: 3_2_KN 

Vận tốc trung bình của Blake là bao nhiêu?  

Câu hỏi 3: Mã hóa: 3_3_KN 

Có thể tính được khoảng cách giữa Bolt và Blake khi Bolt chạm đích không? Vì sao?  

Câu hỏi 4: Mã hóa: 3_4_KN 

Nếu không dùng hệ thống tính thời gian tự động, bằng cách bấm giờ bằng tay 

có phân biệt được Bolt nhanh hơn Blake không? 

Bài 4: Mã hóa: 4_1_KT 

Bảng dưới đây là bảng giờ tàu Thống Nhất. 

Hà Nội: 23 giờ 00 phút  Đà Nẵng: 12 giờ 37 phút  

Vinh: 3 giờ 57 phút Diêu Trì: 16 giờ 03 phút 

Đồng Hới: 7 giờ 35 phút Nha Trang: 21 giờ 40 phút 

Huế: 10 giờ 13 phút Sài Gòn: 5 giờ 00 phút 

 Căn cứ vào bảng giờ tàu, hãy cho biết những thông tin nào sau đây là đúng hoặc sai?  

a) Nếu lấy mốc là thời điểm tàu xuất phát từ ga Hà Nội thì thời điểm tàu đến 

Huế là 11giờ 13 phút.  

b) Thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Vinh là 3 giờ 57 phút.  

c) Nếu chọn gốc thời gian là lúc tàu đến Huế thì thời điểm tàu đến Đà Nẵng là 

12 giờ 37 phút. 

Bài 5: Mã hóa: 5_1_KT 

Chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vật xuất phát từ gốc tọa độ chuyển 

động theo chiều dương, tại các thời điểm khác nhau vật có vị trí tọa độ như bảng dưới: 

t (s) 0 1 2 3 4 

x (m) 0 2,5 5 7,5 10 

a) Chứng minh vật chuyển động thẳng đều.  

b) Viết phương trình tọa độ chuyển động của vật, vẽ đồ thị chuyển động của vật.  

c) Tính quãng đường vật đi được trong 20 giây.  

d) Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ 20.  

Bài 6: Mã hóa: 6_1_KT 

Từ hai địa điểm A, B cách nhau 35 km, có hai chiếc ô tô chuyển động thẳng 

đều ngược chiều nhau lần lượt với vận tốc 20 km/h và 15 km/h. Có một con chim từ ô 

tô thứ nhất bay thẳng đều sang chạm vào ô tô thứ hai, rồi lại bay thẳng đều sang chạm 

ô tô thứ nhất và cứ thế với vận tốc không đổi là 120 km/h. Biết thời gian chim chạm 

vào ô tô không đáng kể. Hỏi khi hai xe gặp nhau thì chú chim bay được tổng quãng 

đường là bao nhiêu? 
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Bài 7: Mã hóa: 7_1_KH 

Trong sách Sách giáo khoa VL 10 cơ bản trang 12. Đầu sách có đưa ra một thí 

nghiệm kiểm tra chuyển động của giọt nước trong dầu ăn. Bạn có thể làm lại thí 

nghiệm như hướng dẫn trong sách. Kiểm tra xem kết quả bạn làm thí nghiệm có phải 

chuyển động của giọt nước là chuyển động thẳng đều hay không? Hãy giải thích kết 

quả thí nghiệm đó? Các bạn có thể tìm thêm thí nghiệm khảo sát chuyển động của viên 

bi trên máng ngang? Nhận xét và giải thích kết quả thông qua thí nghiệm bạn vừa tìm 

kiếm? 

Bài 8: Mã hóa: 8_1_KN 

Em hãy dựa vào kiến thức đã học, hãy kể ra những chuyển động thẳng biến đổi 

đều mà em đã gặp ngoài thực tế? Giải thích vì sao? 

Bài 9: Mã hóa: 9_1_KT 

Một đoàn xe lửa bắt đầu chuyển động đi từ ga này đến ga kế tiếp trong 20 phút 

với vận tốc trung bình 72 km/h. Thời gian chạy nhanh dần và thời gian chạy chậm dần 

đều lúc vào ga bằng nhau là 2 phút; khoảng thời gian còn lại, xe lửa chuyển động đều. 

Tính gia tốc của xe lửa? 

Bài 10: Mã hóa: 10_1_KN 

Trong đường link dưới đây:  

 (https://www.youtube.com/watch?v=0eEHKKcPaFk) nói về thí nghiệm gấp một máy 

bay bằng giấy, bay mãi không rơi? Dựa vào những kiến thức của bản thân hãy tự đưa 

ra nhận xét cho clip này? Trong trường này máy bay có được gọi là bay tự do hay 

không? 

Bài 11: Mã hóa: 11_1_KH 

Em hãy thảo luận với các bạn và tìm hiểu xem làm thế nào để xác định phương 

chiều của chuyển động rơi tự do? Hãy đề xuất phương án thí nghiệm? 

Bài 12: Mã hóa: 12_1_KH 

a. Do phòng thiết bị VL đang bị hỏng nên không làm thí nghiệm về rơi tự do 

được. Em hãy về nhà tìm kiếm thí nghiệm về sự rơi của các vật trong không khí và sự 

rơi các vật trong chân không?  

b. Hãy trình bày lại thí nghiệm mà em mới tìm kiếm được?  

c. Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa các vật rơi trong không khí và trong 

chân không? 

Bài 13: Mã hóa: 13_1_KN 

Một ly nước đặt trong một thang máy. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong thời gian 

thang rơi tự do ta úp ngược cốc nước? Em giải thích điều đó bằng ngôn ngữ VL. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0eEHKKcPaFk


P.37 

Bài 14: Mã hóa: 14_1_KN 

Khi ngồi trên tàu hỏa đang chạy trong mưa ta thấy các giọt mưa rơi xiên và đập 

vào mặt ta. Hay ngồi trong ôtô có cửa kính thì ta thấy các giọt mưa rơi xiên đập vào 

cửa kính theo những đường cong kể cả khi trời lặng gió. Lẽ ra khi lặng gió các giọt 

mưa phải rơi theo đường thẳng đứng, vậy tại sao lại có hiện tượng vô lí trên? 

Bài 15: Mã hóa: 15_1_KN 

Một HS thử tính vận tốc khi chạm đất của một hạt mưa rơi từ một đám mây ở 

độ cao 1000 m so với mặt đất. Bạn đó rất ngạc nhiên vì sau khi áp dụng công thức về 

sự rơi tự do: v2= 2gh thì đã tìm thấy vận tốc của hạt mưa lúc chạm đất là v = 141 m/s, 

tức là bằng vận tốc của viên đạn bắn ra khỏi nòng súng! HS đó thắc mắc: Tại sao hạt 

mưa rơi từ trên trời cao xuống đất lại không sát thương muôn loài, nếu như nó có vận 

tốc như đạn! Bạn có thể giải đáp được thắc mắc này không? 

Bài 16: Mã hóa: 16_1_KT 

Thả hai vật rơi từ do từ một độ cao h, thời gian thả giữa hai vật cách 

nhau 0,1s. Biết khi vật đầu chạm đất thì vật thứ hai cách mặt đất 0,95 m. Tính độ cao 

thả vật lấy g=10 m/s2. 

Bài 17: Mã hóa: 17_1_HT 

Một HS thực hiện thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g của chuyển động rơi tự 

do bằng cách cho một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Trong một loạt thí nghiệm, vật 

được thả rơi một quãng đường s=1 m. Thời gian vật rơi và sai số tuyệt đối của thời 

gian này được cho bảng sau: 

Lần rơi thứ Thời gian rơi (s) Sai số thời gian (s) 

1 0,452 0,002 

2 0,450 0,001 

3 0,453 0,002 

4 0,449 0,002 

 Hãy tính gia tốc trọng trường g và sai số tuyệt đối của phép đo. Cho biết sai 

số dụng cụ đo thời gian là 0,001 s. 

Bài 18: Mã hóa: 18_1_KN 

Quan sát những tia lửa đỏ (thực chất là những 

hạt bụi đá mài) bắn ra khi mài một vật kim loại trên 

một đá mài quay tròn, hình ảnh đó cho ta liên tưởng 

đến đại lượng VL nào của chuyển động tròn?  

Bài 19: Mã hóa: 19_1_KN 

Một tàu thủy neo cố định tại một điểm trên 

đường xích đạo. Đối với trục quay của Trái Đất thì 

tàu thủy có chuyển động không? Chuyển động đó như thế nào? Nếu có thì chu kỳ của 

nó là bao nhiêu? 

Hình P3. Mài kim loại 
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Bài 20: Mã hóa: 20_1_KH 

Một máy tiện đang hoạt động, trục của máy tiện quay rất nhanh. Nếu dùng một bút 

bi và một chiếc đồng hồ bấm giây hãy nêu phương án để xác định tốc độ của trục quay? 

Bài 21: Mã hóa: 21_1_KN 

Hai ôtô chuyển động cùng hướng trên một đường thẳng. Khi ôtô thứ nhất vượt 

qua ôtô thứ hai, người ngồi trên ôtô thứ nhất thấy ôtô thứ hai dường như chạy giật lùi. 

Hãy giải thích tại sao? 

Bài 22: Mã hóa: 22_1_KT 

Một chú cá heo đang bơi với vận tốc 10 m/s đối với nước biển đứng yên thì bắt 

đầu nhập vào một dòng nước theo một góc 300. Vận tốc của dòng nước với bờ 3 m/s. Hãy 

tính vận tốc của chú cá heo đối với bờ và hướng bơi của chú cá heo đối với bờ? 

Bài 23: Mã hóa: 23_1_KT 

Một chiếc thuyền chuyển động trên đoạn đường AB dài 60 km. Vận tốc của thuyền là 

15 km/h so với dòng nước yên lặng. Tính vận tốc dòng chảy của nước, biết thời gian 

để thuyền đi từ A đến B rồi quay lại A là 9 giờ. 

Bài 24: Mã hóa: 24_1_KT 

Trong một cuộc chạy đua marathon, lúc đầu vận động viên Việt chạy với vận 

tốc 4 m/s, vận động viên Nam chạy phía sau Việt một khoảng 95 m, với vận tốc 4,5 

m/s. Sau bao nhiêu lâu Nam sẽ đuổi kịp Việt? 

a) Giải bài toán với hệ quy chiếu gắn với mặt đất. 

b) Giải bài toán với hệ quy chiếu gắn với Nam. 

c) Giải bài toán với hệ quy chiếu gắn với Việt. 

Bài 25: Nhảy dù 

 Nhảy dù là một môn thể thao mạo hiểm, đòi 

hỏi người chơi một kĩ thuật cao cũng như sự tập 

luyện bài bản. Môn thể thao hành động này được 

thực hiện bằng việc nhảy ra khỏi một chiếc máy bay 

hay dụng cụ bay khác ở trên không trung và sau đó 

là rơi trở về Trái Đất với sự trợ giúp của lực hấp dẫn 

trong khi sử dụng một chiếc dù nhảy để làm chậm 

sự chuyển động.  

Câu hỏi 1: Mã hóa: 25_1_KN 

  Toàn bộ quá trình nhảy dù có được coi là rơi tự do không? Vì sao? 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 25_2_KN 

Giai đoạn đầu tiên của nhảy dù được bắt đầu từ việc nhảy ra khỏi máy bay và 

rơi trong không khí cho đến trước khi bật dù. Giai đoạn 2 vận động viên sẽ bật dù ra 

Hình P4. Nhảy dù 
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và bay lơ lửng trong không trung.  

 Em hãy cho biết, giai đoạn nào được coi là rơi tự do? Vì sao? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 25_3_KN  

Sau khi bung dù ra, chuyển động của vận động viên nhảy dù là chuyển động gì? 

Vì sao? 

Bài 26: Du lịch suối Yến - chùa Hương 

 Chùa Hương là một trong những điểm đến 

thu hút rất nhiều du khách du lịch trong và ngoài 

nước. Đến với chùa Hương, du khách vừa được tận 

hưởng một không khí lễ hội cổ truyền, mang đậm 

bản sắc dân tộc, ngoài ra còn được hòa mình vào 

một không gian thiên nhiên tuyệt đẹp. Một trong 

những hoạt động được hầu hết du khách rất thích thú khi đến với chùa Hương đó là 

được ngồi trên thuyền và đi dọc theo dòng suối Yến thơ mộng để vào các Đền, Chùa.   

Câu hỏi 1: Mã hóa: 26_1_KT 

Bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền đi trên dòng suối Yến để vào thăm các 

hang động. Vận tốc của người chèo thuyền là 15 km/h. Biết lúc đi thuyền đi ngược 

dòng, vận tốc dòng nước là 5 km/h. Tính vận tốc của thuyền so với bờ? 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 26_2_KT 

Lúc thuyền quay trở về, thuyền đi xuôi dòng. Vận tốc của người chèo thuyền 

vẫn là 15 km/h, vận tốc dòng nước là 5 km/h. Biết suối Yến dài 4 km. Hãy tính thời 

gian cần thiết để các du khách về tới bến? 

Chương II - Động lực học chất điểm 

Bài 27: Mã hóa: 27_1_KH 

Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi 

dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, 

mỗi lần đẩy hai bàn tay ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu 

được. Dựa vào kiến thức nào để giải thích hiện tượng đó? 

Bài 28: Mã hóa: 28_1_KT 

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi 

góc giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu? 

Bài 29: Mã hóa: 29_1_KN  

Em hãy tìm kiếm thông tin trên sách, báo, trang mạng và cho biết. Điều gì 

chứng tỏ mọi vật đều có quán tính? Vậy lực có phải là nguyên nhân duy trì chuyển 

động không? 

  

Hình P5. Suối Yến
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Bài 30: Mã hóa: 30_1_KN 

Trong cuốn sách “VL vui”, tác giả Perenman có đề cập đến “Phương pháp rẻ 

tiền nhất để du lịch”. Đó là chỉ cần được nâng cao khỏi mặt đất nhờ một khinh khí cầu, 

chờ đến khi Trái Đất quay đến vị trí mong muốn rồi hạ xuống. Phương pháp đó có sử 

dụng được hay không? Em hãy thảo luận cùng nhóm để đưa ra lời giải thích? 

Bài 31: Mã hóa: 31_1_KN 

Em hãy giải thích hiện tượng sau. Lúc chạy để tránh con chó đuổi bắt, con cáo 

thường thoát thân bằng cách bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, đúng vào lúc con 

chó định ngoạm cắn nó. Tại sao làm như vậy chó lại khó bắt được cáo? 

Bài 32: Mã hóa: 32_1_KN 

Có một câu chuyện đùa như sau: Một con ngựa được học định luật III Niu-tơn 

bèn từ chối không kéo xe nữa. Nó nói: “Tôi có ráng sức kéo xe bao nhiêu cũng là vô 

ích, bởi vì tôi kéo cái xe với lực bằng nào thì cái xe cũng kéo lại tôi với lực bằng ấy. 

Hai lực bằng nhau về độ lớn và ngược nhau về hướng sẽ là lực cân bằng nên tôi và xe 

đều không nhúc nhích!” Bạn nghĩ gì khi nghe chuyện này? Liệu những điều trong câu 

chuyện có thực không? 

Bài 33: Mã hóa: 33_1_KT 

Lực không đổi tác dụng vào vật trong 0,6 s làm vận tốc của vật giảm từ 8 cm/s 

xuống 5 cm/s. Tiếp tục giữ nguyên hướng và tăng độ lớn của lực tác dụng lên gấp đôi, 

xác định vận tốc của vật sau 2,2 s? 

Bài 34: Mã hóa: 34_1_KT 

Lực không đổi tác dụng vào vật m1 gây gia tốc 6 m/s2; tác dụng vào vật m2 gây 

ra tốc 3 m/s2. Tính gia tốc của vật có khối lượng m1 + m2 khi chịu tác dụng của 

lực trên. 

Bài 35: Mã hóa: 35_1_KT 

Em hãy tìm kiếm thông tin về khối lượng Mặt Trăng và Trái Đất có khối lượng 

lần lượt là bằng bao nhiêu và sau đó tính lực hấp dẫn? Biết 2 hành tinh cách nhau 

38400 km. 

Bài 36: Mã hóa: 36_1_KT 

Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2,0.104 kg, ở cách xa nhau 40 m. 

Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe? Lấy g = 

9,8 m/s2. 

Bài 37: Mã hóa: 37_1_KN 

Theo những gì em đã được học, hãy thảo luận với các thành viên trong nhóm để 

trình bày được những ứng dụng của lực đàn hồi trong đời sống và lưu ý trình bày bằng 

ngôn ngữ VL của mình. 
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Bài 38: Mã hóa: 38_1_HTN 

Em hãy xem clip trên link: https://www.youtube.com/watch?v=nGfMIe7dfss và 

bảng số liệu sau: 

F = P (N) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Độ dài l (mm) 245 285 324 366 405 446 

Độ dãn )(mml  0 40 79 122 160 201 

 Em hãy tìm ra quy luật của lực đàn hồi trong thí nghiệm trên? Và diễn đạt lại 

bằng ngôn ngữ VL? 

Bài 39: Mã hóa: 39_1_KHT 

Bạn An tiến hành thí nghiệm tìm hiểu sự phụ 

thuộc của độ dãn Δl của một lò xo vào lực kéo F. 

Sau khi thu thập số liệu, bạn An đã vẽ đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc này như hình vẽ P6: 

Câu hỏi 1: Tại sao có thể nói các cặp giá trị F và 

Δl trên đồ thị đều nằm trong giới hạn đàn hồi của 

lò xo? 

Câu hỏi 2: Tìm độ cứng của lò xo. 

Bài 40: Mã hóa: 40_1_KN 

Em hãy giải thích tại sao mặt đường tại 

những khúc cua (đoạn đường cong) thì mặt đường 

lại nghiêng như hình vẽ P7? 

Bài 41: Mã hóa: 41_1_KN 

Em hãy thảo luận cùng nhóm để trình bày về 

2 vấn đề: Chuyện gì xảy ra nếu như cuộc sống này 

không có ma sát? Và ma sát có lợi hay có hại? 

Bài 42: Lái xe và ma sát 

 Người lái xe máy hình như coi việc làm xe chuyển bánh là một việc làm đơn 

giản. Chỉ cần “bật khóa điện”, “ấn nút khởi động cho động cơ hoạt động, vào số, tăng 

ga” là xong. Những lực nào liên quan đến việc làm xe chuyển bánh? Nguyên nhân làm 

xe chuyển động như sau: Khi động cơ hoạt động làm quay bánh xe phát động thì bánh 

xe này tác dụng vào mặt đường một lực hướng về phía sau. Mặt đường tác dụng vào 

bánh xe phát động một phản lực hướng về phía trước làm bánh xe chuyển động. Nếu 

không có ma sát giữa lốp xe và mặt đường thì các bánh xe không thể tác dụng lực vào 

mặt đường và do đó xe không chịu tác dụng của phản lực nên không chuyển động 

được. Như vậy, việc gây ra gia tốc cho xe đòi hỏi phải có ma sát. Nước trên đường làm 

giảm ma sát và do đó làm giảm khả năng của người lái xe kiểm soát tốc độ và hướng 

Hình P6. Đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của F theo Δl 

 
 

Hình P7. Mặt đường nghiêng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGfMIe7dfss
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của xe. Vì thế khi gặp trời mưa, lái xe phải giảm tốc độ của xe.  

 Lực cản của không khí cũng là một dạng của lực ma sát. Khi xe máy chuyển 

động thì không khí sẽ sinh ra một lực cản trở chuyển động của xe. Nếu xe chạy nhanh 

thì lực cản của không khí sẽ lớn. Khi lực cản của không khí và lực ma sát giữa bánh xe 

và mặt đường cân bằng với lực phát động thì xe sẽ chuyển động đều. 

 Hãy trả lời các câu hỏi sau với lưu ý các câu hỏi 1, 2, 3 có thể chọn một hoặc 

nhiều đáp án. 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 42_1_K 

Chọn phát biểu sai về lực ma sát trong trường hợp trên 

A. Lực ma sát là lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe máy. 

B. Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động xe máy, làm cho bánh xe quay khó 

khăn hơn. 

C. Lực ma sát khi xe khởi động là có hại, cần khắc phục. 

D. Nếu không có ma sát giữa lốp xe và mặt đường thì các bánh xe không thể tác dụng 

lực vào mặt đường và do đó xe không chịu tác dụng của phản lực nên không chuyển 

động được. 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 42_2_K 

 Có thể dựa vào định luật nào để giải thích nguyên nhân làm xe chuyển bánh? 

A. Định luật I Niu-tơn. B. Định luật II Niu-tơn. 

C. Định lật III Niu-tơn. D. Định luật Vạn vật hấp dẫn. 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 42_3_K 

 Chọn phát biểu đúng. Khi xe chuyển động đều: 

A. Các lực tác dụng lên xe cân bằng nhau. 

B. Lực cản của không khí tác dụng lên xe càng lớn. 

C. Lực cản của không khí cân bằng với lực ma sát. 

D. Dựa vào định luật II Niu-tơn có thể thấy gia tốc của xe bằng 0. 

Câu hỏi 4: Mã hóa: 42_4_KT 

 Trên đường Xuyên Á (từ Hải Thọ về biển Mỹ Thủy, xem là đường thẳng), một 

xe máy có khối lượng 150 kg đạt được tốc độ 54 km/h trong 30 s vào lúc khởi động. 

Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực nào và có độ lớn bằng bao nhiêu? 

Câu hỏi 5: Mã hóa: 42_5_KT 

Trong lúc chiếc xe máy (ở câu 4) đang chuyển động đều với tốc độ 54 km/h, 

một người bất ngờ băng qua đường mà không quan sát, lái xe phải phanh gấp và may 

mắn dừng lại sau 3 s (ngay sát người băng qua đường). Tính lực hãm của động cơ và 

khoảng cách từ xe (lúc bắt đầu hãm phanh) đến vị trí gặp người băng qua đường. Bỏ 

qua lực cản của không khí. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. 
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Câu hỏi 6: Mã hóa: 42_6_KN 

 Gia đình bạn Hương ở thành phố về thăm quê bằng ô tô. Hôm qua, ở quê trời 

mưa to, ba Hương không biết nên lái xe vào đoạn đường đất đỏ gần nhà ông bà nội, xe 

bị sa lầy, bánh xe cứ quay tít mà xe không nhích lên được. 

a. Vì sao khi sa lầy, bánh xe cứ quay tít mà xe không nhích lên được? 

b. Em hãy giúp Hương đề xuất phương án để xe có thể đi tiếp được. Giải thích cụ thể. 

Bài 43: Mã hóa: 43_1_KT 

Vật khối lượng trượt thẳng đều trên phương ngang bằng lực kéo có độ lớn 15 N 

theo phương ngang. Nếu khối lượng của vật tăng thêm 25 kg thì lực kéo phải có độ lớn 

60 N thì vật mới trượt thẳng đều. Lấy g=10 m/s2, tính hệ số ma sát trượt. 

Bài 44: Mã hóa: 44_1_KT 

Vật 0,5 kg đang chuyển với vận tốc 2 m/s chịu tác dụng của hai lực, lực kéo Fk 

và lực cản Fc=0,5 N vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên quãng đường 24 m mất 

4 giây. Xác định độ lớn của lực còn lại sau khi đi được 24 m, lực kéo biến mất thì vật 

sẽ dừng lại sau bao lâu? 

Bài 45: Mã hóa: 45_1_KT 

Một vật có khối lượng m = 10 kg, chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực ma sát có 

hệ số ma sát μ=0,2. Lấy g = 10 m/s2. Biết vật chuyển động nhanh dần trên mặt ngang 

không vận tốc đầu, sau khi đi được 100 m vật đạt vận tốc 10 m/s. Xác định lực kéo tác 

dụng lên vật trong hai trường hợp:  

a) Lực kéo có phương song song với mặt ngang.  

b) Lực kéo hợp với phương ngang một góc 30o. 

Bài 46: Mã hóa: 46_1_KN 

Trong trò xiếc mô tô bay, người biểu diễn phải đi mô tô trên thành thẳng đứng 

của một "thùng gỗ" hình trụ. Có thật là quá nguy hiểm không? Bí mật của sự thành 

công trong trò xiếc này là cái gì? 

Bài 47: Mã hóa: 47_1_KT 

Một trái bóng trên mặt đất được đá bay lên với vận tốc hợp với phương ngang 

một góc 120. Sau khi bay trong không gian một thời gian thì bóng chạm đất. Nếu muốn 

đá cho bóng xa gấp đôi khoảng cách trên thì phải điều chỉnh góc đá bằng bao nhiêu? 

Biết rằng vận tốc đầu của bóng có độ lớn vẫn như cũ. 

Bài 48: Mã hóa: 48_1_KH 

Hãy xác định vận tốc của một quả bóng được ném theo phương ngang, nếu có 2 

dụng cụ: Đồng hồ bấm dây và thước mét. 

Bài 49: Mã hóa: 49_1_KH 

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm xác định vận tốc của người đi xe máy gây tai 

nạn trên đường khi quan sát thấy vết trượt của bánh xe tại nơi xảy ra tai nạn. 
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Bài 50: Mã hóa: 50_1_KN 

Để kéo một ô tô bị sa lầy, một người đề nghị buộc dây thừng vào xe và tất cả 

hành khách trên xe xúm lại cùng kéo sợi dây để trực tiếp đưa xe ra khỏi chỗ lầy. Anh 

tài xế lại đề nghị một cách làm khác: Buộc một đầu dây thừng vào xe, đầu kia buộc 

vào một cây hoặc một cọc thật chắc bên đường. Sau đó vài người cùng nắm vào 

khoảng giữa sợi dây và kéo sợi dây theo phương vuông góc với đường nối giữa xe và 

cây. Anh tài xế còn nói, khoảng cách từ xe đến cây để buộc dây thừng càng dài thì việc 

kéo xe sa lầy càng dễ dàng.  

 Em có đồng ý với ý kiến của anh tài xế không? Hãy giải thích. 

Bài 51: Mã hóa: 51_1_KT 

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên 

các tuyến đường bộ, nhất là các đoạn đường dốc, đổ 

đèo. Để hạn chế tai nạn, một số nơi đã xây dựng các 

đoạn đường cứu nạn cuối các con dốc như hình vẽ P8.  

a) Một ô tô tải có khối lượng 4 tấn đang 

xuống dốc thì bị mất phanh nên khi đến chân dốc 

xe đã đạt tốc độ đến 72 km/h. May mắn là có một đoạn đường cứu nạn dốc lên một 

góc α =150 so với phương ngang. Xe phải chạy trên đường cứu nạn một đoạn bằng bao 

nhiêu mới dừng lại nhất thời nếu đường cứu nạn không ma sát với bánh xe?  

b) Tính như câu a) nhưng với hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường cứu hộ là 2,6. 

c) Giải thích vì sao trên các đoạn đường cứu hộ này người ta thường làm mặt 

đường nhám, rải đá hoặc sỏi nhỏ? 

Bài 52: Mã hóa: 52_1_KT 

Một đàn chó do một người thợ săn Inuit điều khiển kéo hai xe trượt băng (hình 

vẽ P9). Đàn chó có thể tác dụng một lực tối đa 700 N. Mỗi xe trượt băng chịu một lực 

ma sát không đổi 100 N.  

a) Xác định gia tốc của mỗi xe trượt băng, giả sử mỗi xe có khối lượng 300 kg.  

b) Lực căng dây nối giữa hai xe trượt bằng bao nhiêu? 

  

Hình P9. Đàn chó kéo xe trượt 

  

Hình P8. Đường cứu nạn 
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Bài 53: Mã hóa: 53_1_KT 

Nhà du hành vũ trụ Canada Chris Hadfield 

(hình vẽ P10) đang tiếp cận phi thuyền con thoi 

Atlantis của ông với vận tốc 0,5 m/s. Nếu khối 

lượng của Chris cùng với thiết bị là 200 kg và các 

tên lửa đẩy lùi trên bộ đồ du hành của ông cung cấp 

một lực 400 N thì Chris sẽ mất bao lâu để dừng lại? 

Bài 54: Mã hóa: 54_1_KT 

Một chiếc ca nô đang kéo ba người lướt cán 

nối thành một hàng như hình vẽ P11. Khối lượng 

của những người lướt ván là 75 kg, 80 kg và 100 kg. 

Nếu ca nô tác dụng một lực 10.000 N và giả sử 

không có ma sát, hãy xác định:  

a) Gia tốc của những người lướt ván.  

b) Lực mà mỗi người lướt ván tác dụng lên 

những người kia. 

Chương III - Cân bằng và chuyển động của vật rắn 

Bài 55: Mã hóa: 55_1_KT 

Bác An muốn treo cái đén bão có khối lượng 1,5 kg 

lên trần nhà, trong tay bác chỉ có một sợi dây mà lực căng 

lớn nhất dây có thể chịu được là 12 N.  

a) Có thể treo đèn này vào một đầu dây không? Tại 

sao?  

b) Bác An đã treo đèn bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc và hai đầu 

dây được gắn chặt trên trần nhà như hình vẽ P12. Hai nửa sợi dây có chiều dài 

bằng nhau và làm với nhau một góc 600. Hỏi làm như thế dây treo có bị đứt 

không? Giải thích. 

Bài 56: (K, T) Mã hóa: 56_1_KT 

Tại bến cảng, một chiếc cần cẩu đang cẩu một kiện 

hàng có khối lượng 1 tấn. Góc giữa dây kéo điều khiển và 

cần trục là 450 (hình vẽ P13). Hãy tính lực tác dụng lên cần 

trục và dây kéo điều khiển.  

Bài 57: Mã hóa: 57_1_KN 

Một HS thắc mắc tại sao những khi chuyển đồ vật đi 

xa người ta không xách hay vác trực tiếp mà sử dụng đòn 

gánh? Việc này có lợi ích gì? 

Bài 58: Mã hóa: 58_1_KH 

Bạn hãy tự mình thực hiện thí nghiệm: Lúc đầu bạn hãy xách hay vác vật sau 

đó cũng vật đó bạn thử gánh nó bằng đòn gánh, từ đó nhận xét sử dụng cách nào thì 

giảm sức cho con người hơn. 

Hình P12. Đèn bão 

 

Hình P13. Cần cẩu 

 

Hình P10. Nhà du hành vũ 

trụ Chris Hadfield 
 

Hình P11. Lướt ván 
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Bài 59: Mã hóa: 59_1_KN 

Giáo viên yêu cầu tất cả HS trong lớp ngồi ở tư thế thẳng lưng, đùi vuông góc 

với chân sau đó yêu cầu các em đứng dậy nhưng với điều kiện không được chúi người 

về phía trước hoặc co chân về phía sau. Yêu cầu HS nêu nhận xét và giải thích sau khi 

thực hiện. 

Bài 60: Mã hóa: 60_1_K 

Ở vùng biển, ngoài ghe, thuyền, có một phương 

tiện di chuyển đơn giản khác là thúng (hình vẽ P14). 

Đó là một chiếc thúng to đường kính khoảng 2m, 

người ta ngồi trên thúng và đẩy bằng mái chèo có thể 

làm thúng chuyển động về phía trước. Tưởng tượng có 

hai người ngồi trên hai đầu (theo một đường kính) và 

chèo theo hai hướng ngược nhau thì thúng sẽ chuyển 

động như thế nào? Lực của hai người liên quan gì đến kiến thức VL em đã học?   

Bài 61: Nguyên lý đòn bẩy - Chìa khóa để tiết kiệm lực 

 Mọi người đều biết không thể chỉ dùng tay không để nhổ bật một chiếc đinh ra 

khỏi gỗ mà cần phải có công cụ. Một lực sĩ dù khỏe đến đâu cũng không thể đưa một 

vật nặng hàng mấy trăm cân từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng nếu có công cụ thì lại có 

thể thực hiện không khó lắm, “dễ dàng như trở bàn tay”.   

 Các loại công cụ này thường được chế tạo dựa vào 

nguyên lý đòn bẩy. Muốn cắt một tấm thép cứng thành 

từng mảnh nhỏ, nếu dùng loại kéo thông thường thì sẽ rất 

mệt sức, nhưng nếu dùng lọai kéo đặc biệt có cán cắt dài 

thì sẽ tiết kiệm được sức lực. Đó là vì khi muốn một vật 

chuyển động quay quanh một trục với cùng một lực như 

nhau tác dụng lên vật thể, nếu điểm lực tác dụng càng ở 

xa trục quay thì việc gây nên chuyển động quay quanh 

trục càng dễ thực hiện. Ví dụ nếu cần quay cánh cửa 

quanh trục khi mở cửa thì lực tác dụng ở càng xa trục quay càng dễ mở cửa nên tay nắm 

mở cửa thường đặt trên đường biên đối diện với trục quay 

của cánh cửa. 

 Một khối đá to nặng ở trên mặt đất, sức của một 

người khó mà dịch chuyển nó sang vị trí khác. Nhưng 

nếu ta dùng một cây gậy chắc khỏe, cho đầu gậy luồn 

xuống dưới hòn đá rồi dùng sức bẩy ở đầu kia của cây 

gậy để đẩy bật lên, hoặc nếu tốt hơn lấy một cục đá khác 

kê đệm dưới cây gậy rồi dùng sức đè xuống đầu kia của 

cây gậy thì có thể bẩy tung khối đá lên. Cây gậy càng dài 

thì lực đẩy càng nhẹ. Kéo có cán dài, cây gậy để bẩy hòn 

đá, đều là những công cụ tiết kiệm sức. 

Hình P14. Thuyền thúng 

 

Hình P15. Đòn bẩy 

 

Hình P16. Búa nhổ đinh 
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Câu hỏi 1: Mã hóa: 61_1_KN 

Nguyên lý đòn bẩy thuộc kiến thức vật lý nào đã học? 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 61_2_KN 

Một cái kéo cắt thép cần có cấu tạo gì đặc biệt so với kéo cắt giấy để có thể “tiết 

kiệm được sức lực”? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 61_3_KT 

Bài toán nhổ đinh: Ba bạn Lan cần sử dụng lại một tấm ván vào mục đích khác 

nhưng trên tấm ván đã bị đóng một số chiếc đinh nên ba Lan cần nhổ chúng ra. Ba Lan 

dùng búa để nhổ đinh. Khi bác ấy tác dụng một lực 100 N vào đầu búa (hình vẽ P16) 

thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.   

Câu hỏi 4: Mã hóa: 61_4_KT 

Trong một trận mưa lớn xảy ra ở một xã miền 

núi tỉnh Quảng Nam, đất đá bị sạt lỡ nhiều nơi. Một 

khối đá lớn đã chắn ngang lối đi, gây cản trở giao 

thông (hình vẽ P17). Để nhanh chóng thông đường 

trong điều kiện không có xe cẩu, người dân quyết 

định dùng đòn bẩy để bẩy hòn đá sang chỗ khác. 

Cần ít nhất bao nhiêu người giúp sức biết rằng mỗi 

người có thể tác dụng lực tối đa là 250 N: Khối đá 

nặng 300 kg, trọng tâm cách điểm tựa 0,5 m theo phương ngang, và cách giá của lực 

tác dụng 2,5 m.  

Câu hỏi 5: Mã hóa: 61_5_KN 

Hãy vận dụng lý thuyết trên vào trường hợp 

một người cầm càng xe cút kít và nâng lên (không 

đẩy) như hình vẽ P18. Biểu diễn điểm tựa và các lực 

trực tiếp trên hình.   

Bài 62: Quy định về chiều cao hàng hóa khi vận 

chuyển 

 “Đối với xe tải thùng hở không mui, hàng hóa 

xếp trên xe vượt quá chiều cao của thùng xe (theo 

thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải 

tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) 

phải được chằng buộc, kê, chèn chắc chắn đảm 

bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường 

bộ. Chiều cao xếp hàng hóa cho phép không vượt 

quá chiều cao quy định dưới đây, tính từ điểm 

cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên:  

Hình P17. Đá núi bị sạt lở 

Hình P18. Xe cút kít 

Hình P19. Xe tải chở hang quá khổ 
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 a) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 5 tấn trở lên (ghi trong Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa 

không quá 4,2 mét; 

 b) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn (ghi trong 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao 

xếp hàng hóa không quá 3,5 mét; 

 c) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn (ghi trong Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa 

không quá 2,8 mét.” 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 62_1_KN 

Bạn Quỳnh cho rằng quy định này là 

không cần thiết và không hợp lý, chỉ cần xe 

không làm choán lòng đường (hai bên hông và 

phía sau xe) còn chiều cao từ mặt đất lên thì bao 

nhiêu là tùy ý vì chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả (ví 

dụ như trong hình vẽ P19). Em có đồng tình với ý 

kiến này không? Giải thích.  

Câu hỏi 2: Mã hóa: 62_2_KT 

Một xe tải chở gỗ cao quá quy định trên 

chạy qua một đoạn đường nghiêng. Xe cao 5 m, 

rộng 3 m và có trọng tâm G ở giữa xe cách mặt 

đường 3,5 m (minh họa như hình vẽ P20). Tính 

độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị 

đổ. Nhận xét.  

Câu hỏi 3: Mã hóa: 62_3_KH 

Em hãy tìm thêm bài toán tương tự câu hỏi 

2 trong thực tế và đề xuất phương án giải quyết. 

Bài 63: Mã hóa: 63_1_KN 

Để xác định trọng tâm của một thước dẹt 

và dài, bạn Hoàng Anh làm như sau: Đặt thước 

lên bàn, cạnh dài của thước vuông góc với chân 

bàn (hình vẽ P21), sau đó đẩy nhẹ thước cho nhô 

dần ra khỏi bàn. Khi thước bắt đầu rơi thì giao 

tuyến giữa thước và mép bàn lúc đó đi qua trọng 

tâm của thước. Em hãy giải thích cách làm đó.  

Bài 64: Mã hóa: 64_1_KN 

Hai HS cùng khiêng một thùng nước nặng 

được treo lên một thanh đòn dài, trong đó một em 

khỏe hơn, để giúp cho bạn yếu sức hơn thì hai 

bạn đó phải đặt thùng nước sao cho hợp lí? 

Hình P20. Minh họa câu hỏi 2 

Hình P22. Gánh hàng rong 

Hình P21. Xác định trọng tâm 
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Bài 65: Mã hóa: 65_1_KT 

Cô Ngọc (hình vẽ P22), một người bán hàng rong nhiều năm tại một khu phố ở 

Hà Nội, dùng một đòn gánh dài 1,6 m để gánh hàng. Cô bán bún nên thường một 

thúng hàng là chén bát và các vật dụng nặng 8 kg, một thúng là nồi nước dùng, bếp 

than nặng 12 kg. Theo bạn, cô Ngọc sẽ đặt đòn gánh trên vai ở vị trí nào là hợp lý? Tại 

sao? Xem đòn gánh thẳng, cân bằng theo phương ngang.   

Bài 66: Mã hóa: 66_1_KT 

Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc 

ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng 

lượng của gậy  

a) Hãy tính lực giữ của tay.  

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30 cm 

và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ bằng bao nhiêu?  

c) Trong hai trường hợp trên, vai người 

chịu một áp lực bằng bao nhiêu? 

Bài 67: Mã hóa: 67_1_KT 

Một vận động viên nhảy cầu có khối lượng 

m = 60 kg đang đứng ở mép ván cầu . Lấy g = 10 

m/s2. Bỏ qua khối lượng của tấm ván. 

a) Tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước.  

b) Tính các lực F1 và F2 mà hai cọc đỡ tác dụng lên ván.  

Bài 68: Trong chạy cự ly ngắn, cần sử dụng kỹ thuật xuất phát thấp với bàn đạp để tận 

dụng được lực đạp sau giúp cơ thể xuất phát nhanh.  

 Có 3 lệnh trong xuất phát chạy ngắn: “Vào chỗ !”; “Sẵn sàng !”; và “Chạy!”. 

Sau các lệnh “Vào chỗ !”; “Sẵn sàng !” thì đến lệnh “Chạy !” (hoặc tiếng súng lệnh), 

xuất phát được bắt đầu bằng đạp mạnh hai chân. Đẩy hai tay rời mặt đường chạy, đồng 

thời đánh ngược chiều với chân (vừa để giữ thăng bằng, vừa để hỗ trợ lực đạp sau của 

hai chân). Chân sau không đạp hết, mà mau chóng đưa về trước để hoàn thành bước 

chạy thứ nhất. Chân phía trước phải đạp duỗi thẳng hết các khớp rồi mới rời khỏi bàn 

đạp, đưa nhanh về trước để thực hiện và hoàn thành bước chạy thứ hai. 

 Khi học thể dục ở trường, Hoài và các 

bạn cũng sử dụng kỹ thuật và dụng cụ như trên. 

Trong một tiết học, Hoài dùng bàn đạp có trọng 

lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, 

quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang (hình vẽ 

P24). Một lò xo gắn vào điểm C (chính giữa 

OA). Lúc xuất phát, chân Hoài tác dụng lên bàn Hình P24. Mô hình bàn đạp 

Hình P23. Vận động viên  

nhảy cầu 
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đạp tại điểm A một lực F


 vuông góc với bàn đạp. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi 

lò xo có phương vuông góc với OA.  

Câu hỏi 1: Mã hóa: 68_1_KN 

 Nêu tác dụng của bàn đạp trong chạy cự ly ngắn. Dùng kiến thức VL đã học để 

giải thích cụ thể. 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 68_2_KT 

Xác định lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp nếu chân bạn Hoài tác dụng một 

lực F = 20 N. 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 68_3_KT 

Tính độ cứng của lò xo ở câu hỏi 2. Biết rằng lò xo bị ngắn đi một đoạn 8 cm so 

với khi không bị nén. 

Bài 69: Mã hóa: 69_1_KN 

Bạn hãy giải thích dựa vào kiến thức nào và điều kiện nào để chai nước và hòn 

đá có thể đứng vững được trong 2 hình ảnh dưới đây? 

  

Hình P25. Cân bằng 

Bài 70: Mã hóa: 70_1_KN 

Tiết mục đi bộ trên dây hay nhảy nhót trên 

dây đã trở nên quen thuộc với người dân châu Âu từ 

thời Trung Cổ cho đến thế kỉ thứ XVII, XVIII. Đi 

bộ trên dây có ba loại: đi trên dây chùng - thường 

dùng để diễn hài hoặc để đấu kiếm; đi trên dây dốc - 

một đầu buộc dưới đất, một đầu buộc lên cột; hay đi 

trên dây cao - sợi dây được kéo căng treo trên cao so 

với mặt đất. Để thực hiện màn biểu diễn này, người 

nghệ sĩ sẽ cầm một cây gậy dài chừng 12 m (hình vẽ 

P26).  

 Theo em, điều quan trọng nhất của người 

diễn viên xiếc trên dây là cần phải làm gì? Chiếc sào 

mà diễn viên đang cầm trên tay có tác dụng gì? Cân 

bằng của diễn viên trên dây là cân bằng gì? 
Hình P27. Đấu võ 

 

Hình P26. Xiếc đi trên dây 
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Bài 71: Mã hóa: 71_1_KN 

Trên hình vẽ P27 là hai vận động viên đang thi đấu võ. Hãy quan sát và cho biết 

tại thời điểm như trên hình, vận động viên nào có mức vững vàng cao hơn? Giải thích? 

Bài 72: Mã hóa: 72_1_KHT 

Dùng 1 quả cân 100 g và một chiếc thước kẻ 

(có các vạch chia rõ ràng), hãy đề xuất phương án xác 

định gần đúng khối lượng của vật nếu khối lượng ấy 

chỉ khác khối lượng quả cân rất ít. 

Bài 73: Mã hóa: 73_1_KT 

Một chiếc đèn có trọng lượng P = 40 N được 

treo vào tường nhờ một sợi dây xích. Muốn cho đèn 

ở xa tường người ta dùng một thanh chống nằm 

ngang, một đầu tì vào tường còn đầu kia tì vào điểm 

B của dây xích (hình vẽ P28). Bỏ qua trọng lượng 

của thanh chống, dây xích và ma sát ở chỗ thanh tiếp 

xúc với tường. Cho biết dây xích hợp với tường một 

góc 450.  

a) Tính lực căng của các đoạn xích BC và AB. 

b) Tính phản lực Q của tường lên thanh. 

Bài 74: (K, N) Mã hóa: 74_1_KN 

Khi mở ốc của bánh xe ô tô bằng cờ lê, người thợ sửa chữa ô tô thường tròng 

một cái ống nước đai cỡ một mét vào cờ lê sau đó cầm đầu ống nước (ở phía xa ốc) và 

tác dụng lực vào đó. Việc làm đó có tác dụng gì? 

Chương IV - Các định luật bảo toàn 

Bài 75: Mã lực (viết tắt là HP - horse power) là một 

đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa 

là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg 

lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 

kgm/s. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa 

các đơn vị “mã lực” và “kW” (kilô watt), người ta hay 

dùng các hệ số tương đối như sau:  

 1 HP = 0,736 kW 

hoặc 1 kW = 1,36 HP 

Để có hình ảnh trực quan hơn, mã lực cơ học được mô tả là công mà một chú 

ngựa bỏ ra để kéo 33.000 pound (1 pound = 454 gram) lên 1 foot (30,48 cm) trong thời 

gian 1 phút (minute). 

  

Hình P28. Đèn treo tường 

 

Hình P29. Hình mô tả mã lực 
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Câu hỏi 1: Mã hóa: 75_1_K 

Từ bảng giá trị công suất, hãy tính các giá trị công suất đó ra đơn vị mã lực và 

điền vào bảng? 

 

Công suất của các máy cơ Công suất (Oát) Công suất (HP) 

Trái tim đập 60 nhịp/phút 30 W  

Vận động viên nâng tạ 150 kg 3,3 kW  

Mô tô dung tích 500 cm3 70 kW  

Máy bay thể thao 74 kW  

Ô tô tải hạng nặng 300 kW  

Tàu hỏa cao tốc 8,8 MW  

Mỗi tổ máy phát điện nhà máy thủy điện 

hòa bình 

240 MW  

 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 75_2_K 

Chọn câu trả lời đúng về mã lực Đúng hay Sai 

Mã lực là đơn vị đo công suất Đúng / Sai 

Mã lực tương đương với đơn vị đo điện năng kWh. Đúng / Sai 

Công suất của một máy càng lớn thì khả năng sinh công của máy đó 

càng nhanh 

Đúng / Sai 

Công suất của một ô tô càng lớn thì khả năng tăng tốc càng nhanh Đúng / Sai 

Công suất của một ô tô càng lớn thì lực kéo của nó càng khỏe Đúng / Sai 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 75_3_KT 

Muốn bơm nước từ một giếng sâu 15 m lên mặt đất người ta dùng một máy 

bơm nước có công suất 2 HP, hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ? 

Biết 1 HP = 736 W. Lấy g = 10 m/s2. 

Bài 76: Mã hóa: 76_1_K 

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 

một câu có nội dung đúng. 

1. Khi các ngoại lực tác dụng lên vật sinh 

công dương thì  

a) gọi là động năng.  

2. Khi các ngoại lực tác dụng lên vật sinh 

công âm thì  

b) động năng của vật giảm.  

3. Khi vật chuyển động thẳng đều  c) động năng của vật tăng.  

4. Dạng cơ năng mà một vật có được khi 

chuyển động  

d) thì động năng của vật không đổi.  

5. Khi vật chuyển động tròn đều  đ) thì động lượng và động năng của vật 

không đổi.  
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Bài 77: Mã hóa: 77_1_KH 

Một người muốn xác định khối lượng của một chiếc xuồng mà anh ta đang ở 

đó. Hỏi người đó phải làm thế nào nếu trong tay chỉ có một sợi dây thừng và người đó 

biết số cân nặng của chính mình? Em hãy mô tả lại cách làm của mình? 

Bài 78: Mã hóa: 78_1_KN 

Một nhà du hành vũ trụ đã ra ngoài không gian vũ trụ, sau khi làm việc, họ muốn 

trở lại con tàu của mình. Làm thế nào có thể di chuyển về phía con tàu, khi mà trong 

không gian vũ trụ không có vật nào có thể đạp chân lên đó mà đẩy cả. Hãy xác lập kiến 

thức đã học nào để giải quyết vấn đề trên. Và qua đó em hãy giải thích tại sao? 

Bài 79: Mã hóa: 79_1_KT 

Khẩu đại bác đặt trên một xe lăn, khối lượng tổng cộng m1 = 7,5 tấn, nòng súng 

hợp góc 60o  với đường nằm ngang. Khi bắn một viên đạn khối lượng m2 = 20 kg, 

súng giật lùi theo phương ngang với vận tốc v1 = 1 m/s. Tính vận tốc viên đạn lúc rời 

nòng súng. Bỏ qua ma sát. 

Bài 80: Mã hóa: 80_1_KT 

Một hộp đựng đầy cát khối lượng 2,5 kg được treo bằng sợi dây dài có đầu trên 

gắn với giá đỡ tại điểm O. Khi bắn viên đạn theo phương ngang thì đầu đạn có khối 

lượng 20 g bay tới xuyên vào hộp cát, đẩy hộp cát chuyển động theo một cung tròn, 

làm cho trọng tâm của hộp cát nâng cao thêm 0,2 m so với vị trí cân bằng của nó. Bỏ 

qua lực cản, lực ma sát, khối lượng dây treo. Xác định vận tốc của đầu đạn trước khi 

xuyên vào hộp cát. Lấy g = 9,8 m/s2. 

Bài 81: Mã hóa: 81_1_KT 

Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay 

ngang với vận tốc không đổi 200 m/s tới đâm 

xuyên vào một tấm gỗ. Xét hai trường hợp:  

a) Viên đạn chui sâu 4 cm vào tấm gỗ dày 

và nằm yên trong đó. Xác định lực cản trung bình 

của gỗ.  

b) Nếu tấm gỗ trên chỉ dày 2 cm. Xác định 

vận tốc của viên đạn khi nó vừa bay ra khỏi tấm gỗ.  

Bài 82: Mã hóa: 82_1_KN 

Trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, bạn 

Hoàng Anh cùng các bạn đến tham dự và cổ vũ. 

Hoàng Anh thích nhất phần nhảy cao. Trong lúc 

Hình P31. Đập thủy điện 
 

Hình P30. Nhảy cao 
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quan sát các bạn thi nhảy cao, Hoàng Anh thắc mắc “Vì sao khi nhảy cao, vận động 

viên không nhảy trên nền đất cứng mà phải nhảy vào đệm (hình vẽ P30)?” Em hãy giải 

thích giúp bạn. 

Bài 83: Khi chúng ta nhìn một dòng sông cuồn cuộn chảy, chúng ta thật khó để tưởng 

tượng ra được năng lượng mà nó mang lại. Ý tưởng khai thác các dòng nước để tạo ra 

điện có từ rất sớm. Ban đầu là các bánh xe lớn đặt thẳng đứng có gắn các gàu múc để 

đưa nước lên cao. Vào cuối những năm 1820, con người đã biến bánh xe thành tuabin 

và 50 năm sau, con người đã gắn nó với một máy phát điện ở hạ lưu của một đập giữ 

nước hồ. 

 Ngày nay, có khoảng 45000 con đập rải rác trên địa cầu, cung cấp khoảng 1/5 

lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới, tức khoảng 2,4 triệu mêga oát. Tại Pháp, khoảng 

15% điện là thủy điện. Tại châu Âu, Mỹ, Canada, tiềm năng thủy điện đã được khai 

thác đến 70%. 

 Nhà máy thủy điện khai thác năng lượng nước (cơ năng) và sử dụng máy móc 

đơn giản để chuyển đổi năng lượng này thành điện năng. 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 83_1_K 

 Nhà máy thủy điện có tác dụng chuyển hóa dạng năng lượng nào thành điện năng? 

A. Năng lượng nước  B. Cơ năng  

C. Thế năng  D. Năng lượng của tuabin 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 83_2_K 

 Chọn phát biểu đúng. Khi nước chảy từ trên cao xuống: 

A. Thế năng giảm dần và động năng tăng dần. 

B. Động năng giảm dần và thế năng tăng dần. 

C. Cả động năng và thế năng đều tăng để tạo ra cơ năng lớn. 

D. Có sự chuyển hóa từ thế năng sang động năng và động năng này làm quay tuabin 

của máy phát điện. 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 83_3_K 

 Chọn phát biểu sai: 

A. Thế năng của nước là thế năng trọng trường. 

B. Thác nước càng cao thì động năng của dòng 

nước càng lớn làm tuabin quay càng nhanh. 

C. Động năng và thế năng của nước ở chân thác sẽ 

càng lớn nếu thác nước càng cao. 

D. Trọng lực làm nước đổ từ trên cao xuống thấp, 

trong quá trình này thế năng đã chuyển hóa thành 

động năng. 
Hình P32. Thác Niagara 
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Câu hỏi 4: Mã hóa: 83_4_KT 

 Thác Niagara, một trong 10 thác nước hùng vĩ nhất thế giới, là thác nước ở 

sông Niagra nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Mỗi giây 

có xấp xỉ 5,5x106 kg nước rơi từ độ cao 50 m trên thác nước này. Tính thế năng bị mất 

đi mỗi giây do nước rơi. Từ đó suy ra động năng mà lượng nước rơi xuống mỗi giây 

đạt được ở chân thác. Bỏ qua các hao phí. Lấy g = 9,8 m/s2. 

Câu hỏi 5: Mã hóa: 83_5_KT 

 Một nhà máy thủy điện được đặt ở Thác Niagara nói ở câu 4. Tìm công suất 

được sản ra bởi nhà máy thủy điện, nếu nhà máy chuyển được tất cả thế năng của nước 

thành điện năng? 

Câu hỏi 6: Mã hóa: 83_6_T 

Nếu công ty bán năng lượng này với giá công nghiệp là 1 xu/kWh (=0,01 

USD/kWh) thì số tiền thu được mỗi năm từ nguồn này là bao nhiêu? 

Bài 84: Mã hóa: 84_1_KN 

 Hãy giải thích các trường hợp sau: 

a) Trong bóng đá, khi bắt một quả bóng sút rất 

căng, người thủ môn thường làm động tác thu bóng 

vào bụng (kéo dài thời gian bóng chạm tay mình). Vì 

sao? 

b) Vì sao trong các trận hỏa hoạn, khi yêu cầu 

một nạn nhân nhảy từ tầng cao của một tòa nhà xuống 

đất người lính cứu hỏa phải sử dụng lưới cứu hộ? 

c) Hiện nay, trong ô tô, các nhà sản xuất chế 

tạo thêm túi khí tự động, túi khí này sẽ tự động bật ra 

trước tay lái khi có sự cố ôtô va chạm nhau hoặc đâm vào chướng ngại vật. Vì sao phải 

cần đến túi khí tự động này? 

d) Vì sao khi nhảy xa phải cần đến hố nhảy? 

Bài 85: Mã hóa: 85_1_KT 

Biết rằng mỗi lần tim của một người lớn đập 

thì có 100 g máu được bơm vào động mạch chủ với 

vận tốc trung bình là 0.15 m/s (hình vẽ P33)  

 a) Tính công mà tim thực hiện mỗi lần đập  

b) Tim người lớn đập trung bình 70 lần trong 

một phút. Hãy tính công mà tim thực hiện được để 

bơm máu trong thời gian một ngày.   

Bài 86: Mã hóa: 86_1_KT 

Hình P33. Mô phỏng tim 

người 

 

Hình P34. Mô phỏng sự thoát 

hơi nước của cây 
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 Người ta cho rằng những cây to có thể làm bay hơi đến 900 kg nước mỗi ngày 

(hình vẽ P34).  

a) Sự bay hơi xảy ra ở lá cây, và nước được hút từ rễ cây lên lá. Giả thiết trung 

bình độ cao hút nước lên là 9 m, hãy tìm năng lượng phải cung cấp để cây hút nước 

mỗi ngày.  

b) Nếu sự bay hơi xảy ra 12 h mỗi ngày thì tốc độ cung cấp năng lượng là bao nhiêu? 

Bài 87: Mã hóa: 87_1_KT 

 Trò chơi trượt theo cầu trượt xuống nước ở công viên nước (Water Park) tạo 

cảm giác mạnh rất được ưa thích. Nếu một người có khối lượng m thả mình xuống ở 

đỉnh cầu trượt có độ cao h = 8,5 m so với mặt nước 

thì vận tốc chạm nước của người đó là bao nhiêu? 

Bài 88: Cho các dụng cụ sau: Một mặt phẳng 

nghiêng; một khối gỗ có khối lượng m đã biết; một 

thước có độ chia mm; một đồng hồ bấm giây (độ 

chia nhỏ nhất là 0,01 s). Khi được yêu cầu xác định 

nhiệt lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt hết chiều dài 

mặt phẳng nghiêng (không vận tốc đầu), bạn Cẩm 

Tú đã lập ra phương án TN và tiến hành đo chiều dài l và chiều cao h của mặt phẳng 

nghiêng, đo thời gian t mà khối gỗ trượt trên mặt phẳng nghiêng. Xử lý kết quả, bạn 

Cẩm Tú đã tính được nhiệt lượng tỏa ra theo yêu cầu. 

 Bạn Cẩm Tú thu thập được các số liệu sau: l=120 cm, h=40 cm, lấy g=9,8 m/s2. 

Thời gian trượt của khối gỗ trên mặt phẳng nghiêng trong 5 lần đo được ghi lại ở bảng sau: 

Lần đo 1 2 3 4 5 

t(s) 1,83 1,84 1,84 1,85 1,83 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 88_1_KH 

Bạn Cẩm Tú đã sử dụng phương án thí nghiệm nào? Em giải thích và trình bày 

phương án đó. 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 88_2_HT 

Em hãy xử lý kết quả và tính nhiệt lượng tỏa ra từ các số liệu mà bạn Cẩm Tú 

thu thập được. Biết khối gỗ nặng m = 300 g. Lấy sai số là một độ chia nhỏ nhất trên 

dụng cụ. 

Bài 89: Mã hóa: 89_1_KN 

Một diễn viên xiếc biểu diễn một trò xiếc nguy hiểm: Anh tay nằm trên mặt đất 

rồi cho đặt trên ngực mình một tảng đá to, sau đó cho người khác lấy búa tạ đập mạnh 

vào tảng đá. Khi đá vỡ, diễn viên xiếc đứng dậy vui cười chào khán giả. Điều gì đã 

giúp anh ta thoát khỏ “mối nguy hiểm” nêu trên? 

Hình P35. Cầu trượt 
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Bài 90: Mã hóa: 90_1_KT 

Thanh cản va đập (Các tên gọi khác: Ba - đờ - xốc; bumpers) là một trong 

những bộ phận của xe ô tô.  

 Giả sử thanh cản va đập của một ô tô 1200 kg được thiết kế sao cho nó có thể 

hấp thụ hết năng lượng khi ô tô đâm mũi vào một bức tường vững chắc với vận tốc 5 

km/h. Ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì húc vào phía sau một ô tô khác 900 kg 

chuyển động với vận tốc 60 km/h theo cùng một chiều. Do va chạm này cái xe 900 kg 

được gia tốc đến 70 km/h. 

      

 (a) (b) 

Hình P36. Thanh cản va đập trên ô tô 

(a) Trước (b) Sau 

a) Tính vận tốc của ô tô 1200 kg ngay sau khi va chạm. 

b) Tính tỉ số giữa động năng bị hấp thụ trong 

va chạm này so với động năng mà cái thanh cản va 

đập của xe 1200 kg có thể hấp thụ. 

Bài 91: Mã hóa: 90_1_KT 

Một đầu máy xe lửa có công suất 1,5 MW có 

thể tăng tốc một đoàn tàu từ 10 m/s lên 25 m/s trong 

6 phút (hình vẽ P37). 

a) Khối lượng của đoàn tàu bằng bao 

nhiêu? 

b) Lực tăng tốc tàu và quãng đường tàu 

đi được trong 6 phút? 

Bài 92: Mã hóa: 92_1_KN 

Một con mực thường uốn lượn các tua 

mảnh dọc theo chiều dài cơ thể khi di chuyển. 

Hình P38. Chuyển động bằng phản 

lực của con mực 

 

Hình P37. Đầu máy xe lửa 
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Tuy nhiên, khi gặp nguy hiểm, cần chạy trốn, con mực có thể chuyển động bằng cách 

qua khe mang và cái phễu đặc biệt phía trước để lấy nước vào khoang mang và sau đó 

phun mạnh tia nước ra phía sau, việc làm đó giúp con mực có thể chuyển động nhanh 

về phía trước (hình vẽ P38). Con mực đã vận dụng lý thuyết vật lý nào trong cách 

chuyển động này? Em hãy giải thích. 

Bài 93: Búa Diesel 

 

Hình P39. Búa Diesel 

Vật nặng của búa máy được nâng lên nhờ đến việc sử dụng thủy lực, hơi nước, 

động cơ diesel hoặc lao động chân tay. Khi vật nặng đạt tới điểm cao nhất thì sẽ được 

thả cho rơi xuống và va mạnh vào cái cọc để đóng nó xuống dưới đất. 

Búa diesel hiện đại là một động cơ diesel hai thì rất lớn. Vật nặng là pit-tông và 

dụng cụ dùng để kết nối với đầu cọc là xi lanh . Việc đóng cọc được bắt đầu bằng việc 

nâng vật nặng bằng phương tiện hỗ trợ - thường là một dây cáp từ cần cẩu được giữ 

bởi máy đóng cọc. 

   Nhiên liệu diesel được thêm vào trong xi-lanh .Vật nặng của pit-tông rơi xuống 

một cách nhanh chóng và nén hỗn hợp không khí - nhiên liệu, làm nó nóng đến điểm 

đốt cháy của nhiên liệu. Hỗn hợp khí này khi bốc cháy sẽ chuyển năng lượng của vật 

nặng rơi xuống sang đầu cọc và truyền động năng cho vật nặng dịch lui lại phía sau. 

Vật nặng được nâng lên sẽ hút không khí ở bên ngoài vào và chu trình mới bắt đầu tiếp 

diễn cho đến khi nhiên liệu cạn kiệt hoặc bị ngừng lại bởi những cái cọc. 

(Theo Thanh Nga Blog) 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 93_1_K 

Chọn đáp án đúng khi nói về búa DIESEL Đúng hay sai 

Búa Diesel làm việc theo chu trình nhờ động cơ Diesel Đúng / Sai 

Khi vật nặng của búa Diesel được kéo lên và thả rơi xuống, thế 

năng của vật năng chuyển thành động năng, va chạm với đầu cọc và 

làm cọc lún xuống đất 

Đúng / Sai 
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Hỗn hợp khí cháy sẽ giúp vật nặng của búa được nâng lên Đúng / Sai 

Toàn bộ quá trình làm việc của búa Diesel hoàn toàn tự động, 

không cần sự hỗ trợ nào. 

Đúng / Sai 

Chuyển động của vật nặng và của cọc được định hướng bằng thanh 

dẫn hướng 

Đúng / Sai 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 93_2_KN 

Hãy nêu cách thức hoạt động của búa Diesel? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 93_3_KT 

Một búa máy có khối lượng m = 15 kg rơi từ độ cao h = 1,2 m xuống đầu một 

cọc gỗ có khối lượng M = 35 kg; va chạm mềm vào đầu cọc và làm cho cọc lún sâu 

xuống đất một đoạn d = 10 cm. Tính lực cản trung bình của đất tác dụng lên cọc? Bỏ 

qua lực cản không khí. 

Bài 94: Trường hấp dẫn của Mặt Trăng 

  

Hình P40. Mặt Trăng và phi hành gia Buzz Aldrin trên Mặt Trăng 

Mặt Trăng (tiếng Latin: Luna, ký hiệu: ☾) là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất 

và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời. Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng 

bộ (chu kỳ quỹ đạo đúng bằng chu kỳ tự quay quanh trục của nó, với cùng chiều quay), có 

nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về Trái Đất ở tất cả mọi thời điểm. 

Mặt Trăng là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới. 

Năm 1959 là năm mang tính lịch sử đối với công cuộc khám phá Mặt Trăng, mở đầu 

bằng chuyến bay của vệ tinh nhân tạo Luna 1 của Liên bang Xô viết đến phạm vi của 

Mặt Trăng, tiếp đó Luna 2 rơi xuống bề mặt của Mặt Trăng và Luna 3 lần đầu tiên 

cung cấp ảnh mặt sau của Mặt Trăng. Năm 1966, Luna 9 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên 

hạ cánh thành công và Luna 10 là tàu vũ trụ không người lái đầu tiên bay quanh Mặt 

Trăng. Cho đến nay, Chương trình Apollo của Hoa Kỳ đã thực hiện được những cuộc 

đổ bộ duy nhất của con người xuống Mặt Trăng, tổng cộng gồm sáu lần hạ cánh trong 

giai đoạn từ 1969 tới 1972. Năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người 

đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong chuyến bay Apollo 11.  
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Một số thông tin về Mặt Trăng như sau: 

Khối lượng 7,347673×1022 kg (0,0123 Trái Đất) 

Chu vi quỹ đạo 2.413.402 km (0,016 AU) 

Chu kỳ 27,32166155 ngày (27 ngày 7 giờ 43,2 phút) 

Tốc độ quỹ đạo trung bình 1,022 km/s 

Gia tốc trọng trường tại xích đạo 1,622 m/s2, (0,1654 g) 

Khoảng cách trung bình tính từ tâm 

Trái Đất đến Mặt Trăng 

384.403 km (30 R) 

Đường kính mặt trăng 3.476,2 km (0,273 R) 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 94_1_K 

Theo bài báo trên, số lần con người tiến hành khám phá mặt trăng là: 

A. 6 lần B. 7 lần           C. 9 lần           D. 11 lần 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 94_2_KTN 

Bức ảnh chụp phi hành gia Buzz Aldrin đi trên bề mặt mặt trăng. Giả sử với 

cùng khối lượng và tốc độ như thế; hãy so sánh trọng lượng, động năng và thế năng 

của nhà phi hành gia ở mặt trăng và ở trái đất? Có kết luận gì về trường hấp dẫn của 

Mặt Trăng? Trình bày lời giải của em? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 94_3_K 

TT Thông tin về mặt trăng Đúng hay Sai 

1 Chúng ta chỉ nhìn thấy một phía của bề mặt mặt trăng Đúng / Sai 

2 Mặt trăng là vệ tinh địa tĩnh tự nhiên duy nhất của trái đất Đúng / Sai 

3 Khi mặt trăng quay được một vòng thì trái đất thực hiện được 

27,32166155 vòng quay quanh trục của nó 

Đúng / Sai 

4 Con người đã nhiều lần đặt chân lên mặt trăng Đúng / Sai 

5 Chuyển động của mặt trăng trong không gian là do trường hấp 

dẫn của mặt trời, không liên quan đến trái đất 

Đúng / Sai 

Câu hỏi 4: Mã hóa: 94_4_KT 

Ném một vật có khối lượng m từ mặt đất hướng thẳng đứng lên trên với vận tốc 

đầu là 10 m/s, bỏ qua lực cản không khí, tính độ cao cực đại mà vật lên được? Lấy g = 

10 m/s. Tính lại độ cao đó nếu ném vật từ bề mặt mặt trăng?  

Bài 95: Guống nước 

  
Hình P41. Guồng nước ở miền núi 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4gam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu_vi_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_t%E1%BB%91c_tr%E1%BB%8Dng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9t_tr%C3%AAn_gi%C3%A2y_b%C3%ACnh_ph%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gia_t%E1%BB%91c_tr%E1%BB%8Dng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
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Người miền Nam gọi cái coọng (cọn) nước là: "Xa nước, xe nước, guồng nước 

...". Hình ảnh các cọn nước như những bánh xe khổng lồ chậm rãi quay những vòng 

quay đều đều bên dòng suối, đã trở một thành nét đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. 

Ra đời từ nhu cầu thủy lợi ở vùng cao, cọn nước được làm ra nhằm tận dụng 

sức nước từ các dòng chảy tự nhiên để đưa nước lên cao, dẫn nước về các đồng ruộng 

và thôn bản. Guồng nước hoạt động khi nước chảy mạnh vì thế guồng nước được đặt 

trên suối. Được ví như một cỗ máy vĩnh cửu hoạt động suốt đêm ngày, cọn nước đã 

gánh vác một phần công việc nặng nhọc cho những người nông dân Thái, Mường, 

Dao, Tày, Nùng…  

     Trục quay của guồng làm bằng thân tre gộc rất chắc chắn cùng hàng trăm "nan hoa" 

tạo thành một bộ khung vững vàng cho guồng nước. Hình dạng của chiếc cọn được định 

hình bởi phần guồng, là một bánh xe lớn với đường kính trên dưới 5 m. Vành guồng 

rộng khoảng 80 cm, đặt các phên nứa để cản nước, tạo lực đẩy guồng quay và có gắn 

các ống bương buộc chếch khoảng 30 độ để múc đầy nước khi chìm xuống. Lực đẩy của 

nước khiến guồng quay liên tục, đến tầm cao nhất định thì các ống bương bắt đầu 

dốc nước vào các máng dài được làm từ thân vầu chẻ đôi.. Theo hệ thống máng dẫn 

xuống dốc, nước chảy về các mảnh ruộng hoặc gian nhà của đồng bào miền cao. 

Câu hỏi 1: Mã hóa: 95_1_K 

TT Các thông tin về guồng nước Đúng hay sai 

1 Các guồng nước quay được là nhờ sức quay của con người Đúng/Sai 

2 Các guồng nước tự quay nhờ sức đẩy của dòng nước vào các 

phên nứa ở vành guồng. 

Đúng/Sai 

3 Động năng của dòng nước chuyển thành thế năng của các ống 

bương nước. 

Đúng/Sai 

4 Các guồng nước có thể đặt ở bất kì đâu trên mọi vùng miền 

của Việt Nam. 

Đúng/Sai 

5 Các guồng nước chỉ hoạt động khi dòng nước chảy đủ mạnh.  Đúng/Sai 

Câu hỏi 2: Mã hóa: 95_2_KN 

Em hãy cho biết cấu tạo của một guồng nước và cách thức hoạt động của nó? 

Trình bày câu trả lời của em? 

Câu hỏi 3: Mã hóa: 95_3_KT 

Giả sử có một guồng nước đường kính d = 5 m, ống bương có dung tích là V = 

0,5 lít, tốc độ quay của guồng là 0,02 rad/s. Nếu khối lượng riêng của nước suối là 

1200 kg/m3, thất thoát nước trong quá trình ống bương đi lên là 50%, bỏ qua các mọi 

lực ma sát và lực cản; Hãy tính cơ năng của lượng nước trong ống bương ở vị trí cao 

nhất? Lấy g = 9,81 m/s2. Trình bày lời giải của em? 
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PHẦN HAI - NHIỆT HỌC 

Chương V - Chất khí 

Bài 96: Mã hóa: 96_1_KN 

Bạn Minh có ý kiến cho rằng 1 người nặng 60 kg nếu mang thêm ba lô nặng 12 

kg thi bước lên cân, cân sẽ chỉ 72 kg, vì khối lượng có tính chất cộng được. Và tương 

tự thể tích cũng vậy, nếu ta đổ 1 lít nước vào 1 lít rượu vào 1 bình chứa thì dung dịch 

lúc sau là 2 lít. Theo bạn Minh suy luận như vậy có hợp lí không? Hãy làm thí nghiệm 

kiểm chứng và nêu nhận xét từ kết quả thí nghiệm. 

Bài 97: Mã hóa: 97_1_K 

Ghép nội dung ở cột bên trái (Cột A) với nội dung ở cột bên phải (cột B) thành 

một câu có nội dung đúng 

Cột A Cột B 

1. Tương tác giữa các phân tử 

khí lý tưởng  

a. chuyển động hỗn loạn  

 

2. Chất khí lý tưởng  b. chỉ đáng kể khi va chạm  

3. Nhiệt độ càng cao  c. có thể coi là những chất điểm  

4. Nguyên tử, phân tử ở thể khí  d. dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố 

định  

5. Nguyên tử, phân tử ở thể lỏng  e. dao động xung quanh các vị trí cân bằng không 

cố định  

6. Nguyên tử, phân tử ở thể rắn  f. không có thể tích và hình dạng xác định  

7. Một lượng chất ở thể rắn  g. có thể tích xác định, hình dạng của bình chứa  

8. Một lượng chất ở thể lỏng  h. các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh  

9. Một lượng chất ở thể khí  i. có thể tích riêng không đáng kể so với bình chứa  

10. Phân tử khí lý tưởng  j. có thể tích và hình dạng xác định  

Bài 98: Mã hóa: 98_1_KN 

Hãy lí giải tại sao gas được chứa trong các bình kín và thường được bán theo 

đơn vị là kilogam. Thế mà xăng, dầu cũng được đựng trong các bình nhưng được bán 

theo đơn vị lít. 

Bài 99: Mã hóa: 99_1_KN 

Trong tự nhiên và trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ai cũng có thể quan 

sát thấy ngọn lửa đang cháy bao giờ cũng hướng lên phía trên. Em hãy lý giải hiện 

tượng trên dựa vào kiến thức đã học. 

Bài 100: Mã hóa: 100_1_KN 

Cho đến thời điểm hiện nay, trong tự nhiên ngoài 3 trạng thái vật chất (rắn, 
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lỏng, khí), còn tồn tại 1 trạng thái thứ 4. Em hãy cho biết đó là trạng thái nào? Trạng 

thái này xuất hiện ở đâu? Có đặc điểm như thế nào? 

Bài 101: Mã hóa: 101_1_KT 

Một vật có diện tích bề mặt là 20 cm2 được mạ 1 lớp bạc dày 1 m . Có bao 

nhiêu nguyên tử bạc chứa trong lớp bạc đó? Biết nguyên tử khối của Ag là 108 g/mol 

và khối lượng riêng Ag 10,5 g/cm3. 

Bài 102: Mã hóa: 102_1_KT 

Nén đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất của khí tăng lên 

một lượng 50 Pa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

Bài 103: Mã hóa: 103_1_KT 

Bơm không khí ở áp suất 1 at vào một quả bóng bằng cao su, mỗi lần nén 

pittong thì đẩy được 125 cm3. Nếu nén 40 lần thì áp suất khí trong quả bóng là bao 

nhiêu? Biết dung tích bóng lúc đó là 2,5 lít. Cho rằng trước khi bơm trong quả bóng 

không có không khí và khi bơm nhiệt độ không đổi. 

Bài 104: Mã hóa: 104_1_KH 

Các em hãy đề xuất phương án thí nghiệm để tìm ra mối quan hệ giữa áp suất 

và thể tích trong cùng một lượng khí, trong đó nhiệt độ được giữ không đổi với các 

dụng cụ sau: một pittong có gắn áp kế, xi lanh có vạch chia. 

Bài 105: Mã hóa: 105_1_KH 

Dựa vào thí nghiệm GV đã tiến hành trên lớp hoặc bảng số liệu sách giáo khoa 

(cơ bản, nâng cao). Hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng sau: 

 Lần đo 
V 

(ml) 

p 

(105 Pa) 

p.V 

(105 Pa.ml) 

Kết quả 

1    

2    

3    

4    

5    

- Giá trị trung bình: .pV   

- Sai số tuyệt đối: ( . )pV   

- Sai số tỉ đối:    

Bài 106: Mã hóa: 106_1_KN 

Trong bơi lặn, các thợ lặn thường có một nguyên tắc “Sau khi lặn xong, không 

bao giờ nín thở trong khi bơi lên”. Em hãy sử dụng các kiến thức VL đã học để giải 

thích nguyên tắc đó? 
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Bài 107: Mã hóa: 107_1_KN 

Trong một lần kiểm tra 15 phút GV cho một đề bài sau đây “Khi nén đẳng nhiệt từ 

thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất tăng thêm 0,75 at. Tìm áp suất ban đầu của khí?” (2đ) và đáp 

án câu này là 1,5 at. Bạn Tín trong quá trình làm bài nghĩ ra cô viết thiếu đơn vị áp suất và 

tự ý thêm chữ “m” vào đề bài và giải. Đáp án của Tín là 1,5 atm nhưng chỉ được 1đ. Theo 

bạn GV viết sai đề hay là do bạn Tín không tìm hiểu hết các đơn vị của áp suất. Hãy tìm 

kiểm những thông tin để nhận ra sự giống hay khác nhau giữa “at” và “atm”. 

Bài 108: Mã hóa: 108_1_KT 

Một bọt khí khi nổi từ đáy hồ lên mặt nước thì thể tích tăng gấp rưỡi. Giả sử 

nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ gần như nhau (khoảng 200C). 

a. Giá trị áp suất khí quyển đo được là p0 = 1,013.105 Pa, khối lượng riêng của 

nước là ρ = 998,2071 kg/m3, gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Hãy tính độ sâu của hồ. 

b. Giả sử nếu em gặp lại bài toán này trong một đề thi trắc nghiệm thì em không 

cần trình bày tuần tự như phần tự luận, mà điều quan trọng là nhanh và chính xác. Vậy 

nên em hãy xây dựng 1 công thức tính toán cuối cùng rồi mới thế số vào để ra đáp án. 

c. Dựa vào công thức mà em vừa xây dựng ở câu b hãy nghĩ đến 1 bài toán có 

sử dụng công thức trên (có số liệu cụ thể). 

Bài 109: Mã hóa: 109_1_KHN 

Đây là 1 đường link của 1 thí nghiệm liên quan đến bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=WcqBwToyaaI. Em hãy truy cập, tiến hành lại thí 

nghiệm và giải thích thí nghiệm trên dựa vào nội dụng bài học. 

Bài 110: Mã hóa: 110_1_KT 

Một bánh xe được bơm vào lúc sáng sớm khi nhiệt độ không khí xung quanh là 

7oC. Hỏi áp suất khí trong ruột bánh xe tăng thêm bao nhiêu phần trăm vào giữa trưa, 

lúc nhiệt độ lên đến 35oC. 

Bài 111: Mã hóa: 111_1_KH 

Hãy đề xuất những dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm kiểm chứng định 

luật Sác- lơ. 

Bài 112: Mã hóa: 112_1_KT 

Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 28oC và dưới áp suất 0,7 atm. Khi đèn 

cháy sáng thì áp suất trong đèn là 1 atm và không làm vỡ bóng đèn. Tính nhiệt độ khí 

trong đèn khi cháy sáng? 

Bài 113: Mã hóa: 113_1_KT 

Một bình khí chứa khí hidro nén, thể tích 10 lít nhiệt độ, áp suất 5 MPa. Khi 

đun nóng bình, vì bình hở nên 1 phần khí thoát ra, 1 phần khí còn lại có nhiệt độ còn 

áp suất vẫn như cũ. Tính khối lượng khí hidro thoát ra. 
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Bài 114: Mã hóa: 114_1_KT 

Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittong chuyền động được. Các thông số 

trạng thái của lượng khí là 2 atm, 15 lít, 300 K. Khi pittong nén khí, áp suất của khí tăng 

lên tới 3,5 atm, thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén. 

Bài 115: Mã hóa: 115_1_KT 

Khinh khí cầu thường mang theo phụ tải (như túi cát) để giúp nó bay cao hơn. 

Nếu khí cầu được cho có khối lượng tổng cộng là m, được 

bơm không khí khối lượng mol  , đang lơ lửng trong khí 

quyển ở độ cao có áp suất p1 và nhiệt độ T1. Người ta 

muốn nó bay lên cao hơn ở nơi có áp suất p2 và nhiệt độ 

T2. Để làm được điều này, ta phải ném phụ tải có khối 

lượng bao nhiêu? Xem như thể tích khinh khí cầu không 

đổi. 

Bài 116: Mã hóa: 116_1_KN 

Cho đồ thị biểu diễn đường đẳng áp như hình vẽ 

P42. Theo em thì p1 như thế nào so với p2 (nhỏ hơn, lớn 

hơn hay bằng). Giải thích cho ý kiến đó của em.  

Bài 117: Mã hóa: 117_1_KT 

Phan-xi-păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, nơi mà ai cũng muốn một lần đặt 

chân đến. 

a. Hãy tìm thông tin về độ cao của đỉnh núi này và nhiệt độ lạnh nhất kỉ lục ở 

đỉnh núi này là bao nhiêu. 

b. Dựa vào những số liệu mà em tìm được hãy tính khối lượng riêng của không 

khí ở đỉnh núi Phan-xi-păng. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí 

quyển giảm 1 mmHg và khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp 

suất 760 mmHg và nhiệt độ 0oC) là 1,29 kg/m3. 

Bài 118: Mã hóa: 118_1_KN 

Ngày 16/6/2011 Báo tuổi trẻ online có bài báo “Những người giữ cửa đất trời” 

nói về những nhà khí tượng thủy văn. Trong đó có nội dung rất thú vị “ném tiền lên 

trời cũng đợi giờ”. Em hãy tìm đọc bài báo này và 

hãy lên ý tưởng để khắc phục tình trạng trên. 

Bài 119: Mã hóa: 119_1_KTN 

Cho 1 mol khí lý tưởng (điều kiện tiêu 

chuẩn) biến đổi trạng thái theo đồ thị (P, V) như 

hình vẽ P43. Cho biết V3 = 2V1 = 4 l, p1 = 105 Pa. 

a) Chất khí biến đổi như thế nào? 

Hình P42. Đồ thị biểu 

diễn đường đẳng áp 
 

Hình P43. Đồ thị bài 119 
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b) Tìm các thông số áp suất, nhiệt độ, thể tích. 

c) Vẽ lại đồ thị trong hệ tọa độ (p,V), (p,T). 

Bài 120: Mã hóa: 120_1_KN 

Em hãy sẽ sơ đồ hệ thống kiến thức chương 

chất khí. Và chỉ ra đâu là trọng tâm của sơ đồ. 

Chương VI - Cơ sở của nhiệt động lực học 

Bài 121: Mã hóa: 121_1_KN 

Em hãy cho ví dụ và mô tả cụ thể về các hiện 

tượng có liên quan đến các hình thức truyền nhiệt đã 

học? Đồng thời hãy chỉ ra tác dụng của các hình thức 

truyền nhiệt đó trong đời sống? 

Bài 122: Mã hóa: 122_1_KT 

Người ta thực hiện một công 200 J để nén khí trong một xilanh. Trong quá trình 

nén, khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng là 

25 J. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí? 

Bài 123: Mã hóa: 123_1_KT 

Để nén một khí trong xilanh, người ta tác dụng vào 

pittong một lực 70 N làm pittong dịch chuyển một khoảng 15 

cm, đồng thời tỏa một nhiệt lượng 3 J ra bên ngoài. Tính độ 

biến thiên nội năng của khối khí? 

Bài 124: Mã hóa: 124_1_KT 

Một chiếc cốc bằng nhôm khối lượng 200 g chứa 500 

g nước ở nhiệt độ 270C. Người ta thả vào cốc một chiếc thìa 

bằng đồng khối lượng 100 g vừa rút ra khỏi nồi nước sôi ở 

1000C. Nếu bỏ qua các hao phí nhiệt ra bên ngoài, và cho nhiệt dung riêng của nước là 

4,19.103 J/(kg.K), của nhôm là 880 J/(kg.K), của đồng là 380 J/(kg.K). Hãy xác định 

nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt? 

Bài 125: Mã hóa: 125_1_KN 

Cho đến thời điểm bây giờ, nhiều loại tủ lạnh mới tuy đã có bề ngoài giảm đi độ 

thô, nặng, nhưng nhìn chung, vẫn khá dày (khoảng từ 40-80 mm). Em hãy tìm hiểu và 

lý giải vì sao cửa và vách khung của tủ lạnh đều được thiết kế như vậy? 

Bài 126: Mã hóa: 126_1_KT 

Một động cơ nhiệt của máy lạnh làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã 

nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng Q1 = 3.108 J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 

Q2 = 2,1.108 J. Cho biết nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh lần lượt là 2000C và 250C. 

Hãy tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt này và so sánh với hiệu suất cực đại? 

Hình P44. Các hình thức 

truyền nhiệt 

Hình P45. Tủ lạnh 
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Bài 127: Mã hóa: 127_1_KH 

Cho các dụng cụ sau:  

- Một bình thủy tinh có nút kín với một ống thủy tinh xuyên qua nút tới gần đáy bình. 

Trong bình chứa gần đầy nước.  

- Một bình khác tương tự không có nước, ống thủy tinh ngắn, cách xa đáy  

- Một nồi nước nóng.  

- Một bình nước lạnh.  

- Một ống cao su.  

→ Em hãy tìm cách để có thể chuyển được nhiều nước từ bình này sang bình kia mà 

không được mở nút các bình. 

Bài 128: Mã hóa: 128_1_KN 

Trên tờ hướng dẫn sử dụng tủ lạnh và máy điều hòa không khí bao giờ cũng có 

thể đọc được những điều cần chú ý nhắc nhở: “Sau khi cắt nguồn điện, phải đợi 3 - 5 

phút sau mới khởi động lại thiết bị”. Vì sao nhà sản xuất lại yêu cầu như vậy? Em hãy 

chỉ ra nguyên nhân của việc nhắc nhở trên? 

Bài 129: Mã hóa: 129_1_KN 

Em hãy dùng một kiến thức VL phù hợp để giải thích vì sao máy điều hòa 

không khí vừa có thể làm lạnh, lại vừa có thể làm nóng? Về mùa hè, người ta có thể 

dùng máy điều hòa không khí để truyền nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời, mặc dù 

nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong phòng. Hỏi điều này có vi phạm nguyên lý II nhiệt 

động lực học không? Vì sao? 

Bài 130: Mã hóa: 130_1_KT 

Một quả bóng có khối lượng 0,1 kg rơi từ độ cao 1,5 m xuống đất và nảy 

lên đến độ cao 1,2 m. Tại sao bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu? Tính độ tăng 

nội năng của bóng, đất và không khí. Cho g = 10 m/s2. 

Bài 131: Mã hóa: 131_1_KN 

Tại sao có thể nói rằng nguyên lý I nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật 

bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các hiện tượng nhiệt? 

Bài 132: Mã hóa: 132_1_KN 

Các động cơ nhiệt có ảnh hưởng như thế nào với đời sống con người và môi 

trường (tích cực và tiêu cực)?  

Bài 133: Mã hóa: 133_1_KHN 

Trình bày nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt? Em cùng với một số bạn, lập 

nhóm thiết kế 1 động cơ nhiệt. Chỉ rõ cấu tạo cơ bản của động cơ nhiệt nhóm đang chế 

tạo? Có thể làm gì để tăng hiệu suất của loại động cơ nhóm đang chế tạo? 
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Bài 134: Mã hóa: 134_1_KT 

Một động cơ nhiệt của máy lạnh làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã 

nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng Q1 = 3.108 J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 

Q2 = 2,1.108 J. Cho biết nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh lần lượt là 2000C và 250C. 

Hãy tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt này và so sánh với hiệu suất cực đại? 

Chương VII - Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 

Bài 135: Mã hóa: 135_1_K 

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 

một câu có nội dung đúng. 

1. Cấu trúc được tạo bởi các hạt (nguyên tử , phân tử, ion) 

liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp 

theo một trật tự hình học xác định, trong đó mỗi hạt luôn dao 

động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó gọi là 

a) chất rắn vô định 

hình. 

 

2. Chất rắn không có cấu trúc tinh thể là b) tính dị hướng 

3. Chất rắn cấu tạo từ một tinh thể là c) chất rắn kết tinh. 

4. Chất rắn cấu tạo từ vô số tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn là  d) tinh thể. 

5. Sự khác nhau về tính chất Vật lý theo các phương trong vật 

rắn là 

đ) chất rắn đơn tinh 

thể. 

6. Sự giống nhau về tính chất Vật lý theo mọi phương trong 

vật rắn là 

e) tính đẳng hướng. 

7. Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là g) chất rắn đa tinh thể. 

Bài 136: Mã hóa: 136_1_KN 

Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế đều là những chất rắn 

kết tinh. Theo em, có thể phát hiện được tính dị hướng của các chất rắn này không?  

Bài 137: Mã hóa: 137_1_KN 

Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình có vô số những ứng dụng hữu hiệu 

trong đời sống. Em hãy lựa chọn và phân loại các ứng dụng của chất rắn kết tinh, chất 

rắn vô định hình theo từng lĩnh vực riêng? 

Bài 138: Mã hóa: 138_1_KN 

Em hãy giải thích nguyên nhân vì sao khi đưa đầu nhiệt kế vào gần một que 

diêm đang cháy cột thuỷ ngân trong nhiệt kế bỗng tụt xuống sau đó mới tăng vọt lên. 

Bài 139: Mã hóa: 139_1_KH 

Bằng các dụng cụ sau:  

- Nhiệt kế  

- Đồng hồ  

- Thanh đồng đỏ, sắt, Inva (Ni - Fe), thuỷ tinh, thạch anh  
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- Bình chứa nước cách nhiệt được nối với ống nóng lạnh bằng khoá.  

Em hãy dùng phần mềm mô phỏng thí nghiệm để xác định hệ số dãn nở của vật rắn. 

Bài 140: Mã hóa: 140_1_KN 

Rơ le nhiệt là loại khí cụ điện tự đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của 

các thanh kim loại khác nhau. Rơ le nhiệt được sử dụng rộng rải trong cuộc sống ví dụ 

như được lắp kèm với công tắc tơ để bảo vệ cho các thiết bị điện khi quá tải, và tự 

động điều khiển mở máy động cơ, chuyển đổi mạch điện được lắp trong nồi cơm điện, 

bàn ủi…  

 Nguyên lý hoạt động của rơ le nhiệt dựa trên sự khác nhau về độ dãn nở dài của 

kim loại lúc bị đốt nóng. Bộ phận của rơ le nhiệt là phím kim loại kép Bimetal được 

kết cấu bằng hai tấm kim loại, 1 tấm với hệ số giãn nở cao, một tấm có hệ số giãn nở 

bé. Hai phiến kim loại này kết hợp cùng với nhau trở thành một tấm bằng giải pháp 

hàn hay cán nóng. Trong lúc đốt nóng, do dòng I phiến kim loại kép sẽ uốn về phía 

kim loại có hệ số giãn nở bé hơn. 

 Em hãy về nhà chọn các dụng cụ thích hợp trong các dụng cụ dưới đây chế tạo 

một cái rơ le nhiệt có tác dụng tắt mở đèn. 

1. Đèn 

2. Hai thanh kim loại có hệ số dãn nở khác nhau (đồng đỏ, sắt, thép…) 

3. Nguồn điện 

4. Biến trở 

5. Cuộn cảm 

6. Khoá K. 

Bài 141: Mã hóa: 141_1_KT 

Tính chiều dài của một thanh đồng ở 00C. Biết khi tăng nhiệt độ từ 00C đến t0C 

thì độ dãn nở của thanh đồng bằng với độ dãn nở của thanh nhôm có chiều dài ở 00C là 

74 cm. Cho hệ số nở dài của thanh đồng và thanh nhôm lần lượt là 1,7.10-6 K-1 và 

2,3.10-5 K-1. 

Bài 142: Mã hóa: 142_1_KT 

Một cái cốc bằng bạc có dung tích 200 cm3 chứa đầy dầu, cả cốc và dầu ở nhiệt 

độ 60C. Hệ số nở dài của bạc là α = 17,10-6 K-1, hệ số nở khối của dầu là β′ = 68.10-5 K-1. 

Làm nóng cốc và dầu tới nhiệt độ 310C. Hỏi có bao nhiêu dầu tràn ra khỏi cốc? 

Bài 143: Mã hóa: 143_1_KT  

Một ấm bằng nhôm có thể tích V = 3 dm3 được nung nóng từ 250C đến 600C. 

Cần dùng bao nhiêu nhiệt lượng Q để nung nóng ấm nhôm và thể tích ấm nhôm tang 

lên bao nhiêu sau khi được nung nóng. Biết rằng khối lượng riêng của nhôm 
3/ 2700 mkg , nhiệt dung riêng của nhôm là c = 880 J/kg.K. 
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Bài 144: Mã hóa: 144_1_KHN 

Khi bỏ cây kim vào một cốc nước có trường hợp cây kim sẽ bị chìm nhưng có 

trường hợp cây kim sẽ nổi trên mặt nước. Em hãy thực hiện thí nghiệm để cây kim nổi 

trên mặt nước ở nhà với các dụng cụ sau: 

 1. Một tờ giấy 

 2. Một cốc nước 

 3. Một cây kim 

 Sau khi làm thí nghiệm em hãy giải thích nguyên nhân vì sao cây kim có thể 

nổi trên mặt nước. Quay lại video thí nghiệm em đã làm. 

Bài 145: Mã hóa: 145_1_KN 

Em hãy giải thích vì sao trong các ống có tiết diện nhỏ, nước chảy không liên 

tục mà tạo thành các giọt có kích thước đều nhau. 

Bài 146: Mã hóa: 146_1_KN 

Em hãy giải thích vì sao vào mùa hè người ta thường cuốc (cày) xới đất. 

Bài 147: Mã hóa: 147_1_KT 

Một lượng nước trong ống nhỏ giọt ở 200C chảy qua miệng tạo thành 48 giọt. 

Cùng lượng nước này ở 420C chảy qua miệng ống tạo thành 50 giọt. 

a. Tính hệ số căng bề mặt của nước ở 420C. 

b. Từ kết quả tính được em hãy nhận xét mối liên hệ giữa hệ số căng bề mặt của 

chất lỏng với nhiệt độ. 

Biết hệ số căng bề mặt của nước ở 200C là 72,5.10-3 N/m. Bỏ qua sự dãn nở vì 

nhiệt của nước. 

Bài 148: Mã hóa: 148_1_KN  

Tại sao muốn tẩy vết dầu mỡ dính trên mặt vải của quần áo, người ta lại đặt một 

tờ giấy lên chỗ mặt vải có vết dầu mỡ, rồi ủi nó bằng bàn là nóng? Khi đó phải dùng 

giấy nhẵn hay giấy nhám? 

Bài 149: Mã hóa: 149_1_KN 

Em hãy dùng vốn ngôn ngữ VL của mình để điền vào đoạn khuyết sau:  

 Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng mức ………. bên trong các ống có đường 

kính ………. luôn dâng cao hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống và bề mặt 

chất lỏng bên trong ống có dạng khum ………. nếu thành ống ………. hoặc ………. 

so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống và bề mặt chất lỏng bên trong ống có dạng 

khum ………. nếu thành ống ………. 
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Bài 150: Mã hóa: 150_1_KT 

Mỗi ngày uống thuốc 3 lần, mỗi lần 20 giọt. Biết suất căng mặt ngoài của giọt 

thuốc là 8,5.10-2 N/m; đầu dưới của ống nhỏ giọt có đường 

kính trong là 2 mm. Hãy ước lượng khối lượng thuốc đã 

dùng trong ngày (nếu coi trọng lượng của mỗi giọt thuốc 

rơi xuống vừa đúng bằng lực căng mặt ngoài đặt lên vòng 

tròn trong ở đầu dưới ống nhỏ giọt). 

Bài 151: Mã hóa: 151_1_H 

Em hãy quan sát hình vẽ P46: 

1. Hình ảnh trên liên quan đến thí nghiệm gì?  

2. Em hãy trình bày cơ sở lý thuyết và cách tiến 

hành thí nghiệm.  

3. Sau đó em hãy cùng với hai bạn trong lớp đến 

phòng thí nghiệm của trường để tiến hành thí nghiệm.  

Bài 152: Mã hóa: 152_1_KN 

Hình vẽ P47 liên quan đến hiện tượng gì? 

 Em hãy dùng vốn kiến thức của mình để giải thích 

hiện tượng trên. 

Bài 153: Mã hóa: 153_1_KT 

Người ta dùng một bếp dầu để đun một ấm nhôm 

khối lượng 0,2 kg chứa 1 lít nước ở 300C cho đến sôi trong 10 phút. Hiệu suất sử dụng 

nhiệt của bếp dầu là 80%. Bếp dầu cung cấp nhiệt một cách đều đặn. 

a) Tính khối lượng của dầu cần để đun nước sôi. 

b) Nếu tiếp tục đun trong thời gian bao lâu nữa thì nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C. 

 Biết rằng nhôm có nhiệt dung riêng c1 = 880 J/kg.K, nước có nhiệt dung riêng 

c2 = 4200 J/kg và nhiệt hóa hơi L = 2,3.106 J/kg, năng suất tỏa nhiệt của dầu q = 43.106 

J/kg. 

Bài 154: Mã hóa: 154_1_N 

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện mối liên hệ kiến thức bài 38: Sự chuyển thể 

của các chất. 

Bài 155: Mã hóa: 155_1_KN 

Tại sao vào mùa lạnh khi hà hơi vào mặt gương, mặt gương mờ đi. Em hãy chỉ 

ra những từ ngữ không phù hợp với ngôn ngữ vật lí sau đó giải thích hiện tượng dựa 

trên ngôn ngữ vật lí. 

Bài 156: Mã hóa: 156_1_KH 

Thí nghiệm về sự chuyển thể của chất. 

1. Em hãy cùng với hai bạn trong lớp xây dựng phương án thí nghiệm về sự 

chuyển thể của chất với các dụng cụ sau: 

- Một giá đỡ thí nghiệm 

Hình P46. Hình bài 151 

Hình P47. Hình bài 152 
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- Ống nghiệm 

- Băng phiến 

- Cốc 

- Nước 

- Đèn cồn 

- Nhiệt kế chia độ tới 1000C 

2. Sau khi xây dựng phương án thí nghiệm về sự chuyển thể của chất hãy đến 

phòng thí nghiệm của trường tiến hành thí nghiệm về sự chuyển thể của chất. 

3. Hãy lập bảng số liệu của băng phiến ở các trạng thái khác nhau tương ứng với 

từng nhiệt độ, vẽ đường biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ của băng phiến theo thời gian 

trong quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Sau đó nhận xét đồ thị rút ra kết luận. 

Bài 157: Mã hóa: 157_1_KT 

Vào mùa hè nhiệt độ không khí buổi sáng là 230C và độ ẩm tương đối là 65%. 

Buổi trưa nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tương đối là 80%. Buổi chiều nhiệt độ 

không khí là 250C thì độ ẩm tương đối của không khí là 60%. Ban đêm nhiệt độ hạ 

xuống còn 150C. 

1. Theo các em buổi sáng với buổi trưa buổi nào chứa nhiều hơi nước hơn? 

2. Vào buổi trưa, máy điều hoà nhiệt độ phải đưa lượng hơi nước ra ngoài bao 

nhiêu để có độ ẩm giống buổi sáng. Phòng rộng 6 m, dài 10 m, cao 4 m. 

3. Máy điều hoà phải thực hiện công và nhiệt lượng truyền cho bên ngoài bao 

nhiêu để chuyển nhiệt lượng 4144 J từ trong phòng ra bên ngoài để duy trì nhiệt độ 

giống buổi sáng là 230C? 

4. Ban đêm có sương rơi hay không? 

Bài 158: Mã hóa: 158_1_NKT 

Công thức tính độ ẩm tương đối của không khí 
%100.

A

a
f 

 

 Trong đó: a: Độ ẩm tuyệt đối (g/m3) 

   A: Độ ẩm cực đại (g/m3) 

   
f

: Độ ẩm tương đối (%) 

 Em hãy xây dựng một bài toán phù hợp với công thức trên. Sau đó giải bài toán 

mà mình đã xây dựng. 

Bài 159: Mã hóa: 159_1_KT 

Một lọ mực bút bảng trắng chứa 25 cm3 mực, đầu ống nhỏ giọt (mực) có đường 

kính miệng ống là d = 0,2cm. Hệ số căng bề mặt của mực (coi như gần bằng nước) là 

mN / 10.73 3 , 
33 / 10 mkgD  , 

2/ 10 smg  . Hãy tính xem có thể bơm nhiều nhất 

bao nhiêu cái bút, biết rằng mỗi chiếc bút bơm 25 giọt? 
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PHỤ LỤC 10 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

MÔN VẬT LÍ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ 

a. Kiến thức 

- Nêu được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt; 

- Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt; 

- Giải thích được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình 

chứa nó trong 2 trường hợp: dính ướt và không dính ướt. 

b. Kĩ năng 

- Vận dụng được công thức tính lực căng bề mặt để giải các bài tập; 

- Vận dụng lực căng bề mặt để giải thích một số hiện tượng VL trong tự nhiên. 

c. Thái độ 

- Có hứng thú học tập môn VL, yêu thích tìm tòi khoa học; 

- Có ý thức vận dụng những kiến thức VL vào đời sống. 

2. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

- N.A.1. Khi GV giao nhiệm vụ học tập môn VL nhận ra và hiểu đúng thông tin 

về nhiệm vụ, tình huống học tập VL mới; 

- N.B.1. Vận dụng ngôn ngữ VL; 

- T.A.1. Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học; 

- T.B.2. Sử dụng toán học để suy luận chính xác từ kiến thức đã biết suy ra hệ 

quả hoặc ra kiến thức mới; 

- K.A.2. Xác định, trình bày được mối liên hệ giữa các kiến thức VL; 

- H.C.3. Quan sát và đọc, ghi được kết quả thí nghiệm; 

- H.D.4. Viết đúng kết quả phép đo, kết luận, nhận xét chính xác quá trình làm 

thí nghiệm. 

III. Phương pháp - Phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 
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- Thuyết trình; 

- Vấn đáp; 

- Nêu và giải quyết vấn đề; 

- Dạy học nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

- Sách giáo khoa, giáo án, thước kẻ, đồ dùng DH, phiếu học tập... 

III. Chuẩn bị 

1. Giáo viên:  

- Thí nghiệm mô phỏng đo độ nở dài của vật rắn; 

- Phiếu học tập. 

2. Học sinh:  

- Ghi sẵn ra giấy các số liệu trong Bảng 36.1;  

- Máy tím bỏ túi. 

IV. Các hoạt động dạy học 

Hoạt động 1: Tạo tình huống có vấn đề vào bài mới “Các hiện tượng bề mặt của 

chất lỏng” (5 phút) 

a. Mục tiêu 

- Kích thích, tạo hứng thú để HS nghiên cứu bài học mới “Các hiện tượng bề 

mặt của chất lỏng”; 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- H.C.3. Quan sát và đọc, ghi được kết quả thí nghiệm nhanh chóng, chính xác; 

- Phương pháp dạy học: tạo tình huống có vấn đề. 

c. Phương tiện dạy học 

- Thí nghiệm: chậu nước, kim khâu, lưỡi dao cạo râu. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV tiến hành thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát và giải thích hiện tượng dựa 

trên những hiểu biết vốn có của HS. 

Thí nghiệm: Thả chiếc kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu trong chậu nước, quan 

sát hiện tượng xảy ra trong hai trường hợp 

- Trường hợp 1: Đặt kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu nằm ngang 
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- Trường hợp 2: Đặt kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu nằm nghiêng 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ nhanh. 

Bước 3: Báo cáo kết quả 

- Trường hợp 1: Kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu có thể nổi trên mặt nước khi 

đặt nằm ngang. 

- Trường hợp 2: Đặt kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu nằm nghiêng thì bị chìm. 

Bước 4: GV đánh giá câu trả lời của HS, từ đó đặt vấn đề vào bài mới “Các hiện tượng 

bề mặt của chất lỏng”. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng (13 phút) 

a. Mục tiêu 

- Hiểu được hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- H.C.3. Quan sát và đọc, ghi được kết quả thí nghiệm;  

- H.D.4. Viết kết quả phép đo; kết luận, nhận xét quá trình làm thí nghiệm; 

- Phương pháp dạy học: nhóm, giải quyết vấn đề. 

c. Phương tiện dạy học 

- Dụng cụ thí nghiệm: 04 khung dây đồng uốn thành vòng tròn có tay cầm, 04 

cuộn chỉ, 04 chậu (khay) nhựa, dung dịch xà phòng; 

- Phiếu học tập. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm và hoàn 

thành phiếu học tập sau: 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

1. Tiến hành thí nghiệm 

Buộc dây chỉ thành vòng, có các đoạn dây chỉ nối với khung dây đồng. Nhúng khung 

dây vào trong chậu nhựa chứa dung dịch xà phòng. Nhấc nhẹ khung dây ra ngoài để có 

một màng xà phòng phủ kín cả khung dây. Chọc thủng màng xà phòng ở vòng dây chỉ 

phía trong khung dây. 

2.   Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng xảy ra? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

3. Thảo luận dự đoán nguyên nhân để giải thích hiện tượng 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: GV yêu cầu một nhóm lên báo cáo kết quả thực hiện được, các nhóm còn lại 

nhận xét 

PHIẾU ĐÁP ÁN SỐ 1 

1. Tiến hành thí nghiệm 

Buộc dây chỉ thành vòng, có các đoạn dây chỉ nối với khung dây đồng. Nhúng khung 

dây vào trong chậu nhựa chứa dung dịch xà phòng. Nhấc nhẹ khung dây ra ngoài để có 

một màng xà phòng phủ kín cả khung dây. Chọc thủng màng xà phòng ở vòng dây chỉ 

phía trong khung dây 

2.   Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng xảy ra? 

Chọc thủng màng xà phòng ở vòng dây chỉ phía trong khung 

dây thì vòng dây chỉ sẽ căng ra thành hình tròn.   
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3. Thảo luận dự đoán nguyên nhân để giải thích hiện tượng. 

   Hiện tượng cho thấy trên bề mặt màn xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến với bề 

mặt màng và kéo nó căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng dây chỉ. 

 

Bước 4: GV nhận xét các câu trả lời của các nhóm, từ đó khái quát hiện tượng căng bề 

mặt chất lỏng và rút ra khái niệm lực căng bề mặt “Những lực kéo căng bề mặt chất 

lỏng gọi là lực căng bề mặt chất lỏng”. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu lực căng bề mặt (10 phút) 

a. Mục tiêu 

- Nêu được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt; 

- Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- N.A.1. Khi GV giao nhiệm vụ học tập môn VL nhận ra thông tin về nhiệm vụ, 

tình huống học tập VL mới; 

- N.B.1. Vận dụng ngôn ngữ VL; 

- Phương pháp dạy học: thảo luận cặp đôi. 

c. Phương tiện dạy học 

- Dụng cụ thí nghiệm: Phiếu học tập. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau 

Câu hỏi Trả lời 

1. Điểm đặt lực 

căng bề mặt 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2. Phương của 

lực căng bề mặt 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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3. Chiều của lực 

căng bề mặt 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

4. Độ lớn lực 

căng bề mặt  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Bước 2: Các nhóm thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập 

Bước 3: GV yêu cầu một HS báo cáo kết quả thực hiện được, các HS còn lại nhận xét 

PHIẾU ĐÁP ÁN SỐ 2 

Thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau 

Câu hỏi Trả lời 

1. Điểm đặt lực 

căng bề mặt 

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề 

mặt chất lỏng 

2. Phương của lực 

căng bề mặt 

Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng 

3. Chiều của lực 

căng bề mặt 

Lực căng bề mặt có chiều làm giảm diện tích bề mặt của chất 

lỏng  

4. Độ lớn lực căng 

bề mặt  

Lực căng bề mặt có độ lớn tỉ lệ thuận với độ dài của đoạn đường 

đó: 

lf .  

với   là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m. 

   Hệ số   phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng,   

giảm khi nhiệt độ tăng. 

 

Bước 4: GV nhận xét câu trả lời của các HS, từ đó đưa ra đặc điểm của lực căng bề mặt. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng căng bề mặt chất lỏng (8 phút) 

a. Mục tiêu 

- Nêu và giải thích được một số ứng dụng của hiện tượng căng bề mặt chất lỏng. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 
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- K.A.2. Xác định, trình bày được mối liên hệ giữa các kiến thức VL; 

- Phương pháp dạy học: Seminar. 

c. Phương tiện dạy học 

- Dụng cụ thí nghiệm: Máy vi tính, máy chiếu. 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: GV đặt vấn đề, ở tiết trước GV đã giao nhiệm vụ tìm hiểu một số ứng dụng 

của hiện tượng căng bề mặt chất lỏng kết hợp với kiến thức vừa học xong các nhóm 

hãy giải thích các hiện tượng mà nhóm mình đã tìm hiểu được. 

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: GV gọi đại diện của nhóm báo cáo kết quả 

 - Nhờ có lực căng mặt ngoài nên nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ giữa 

các sợi vải căng trên ô dù hoặc trên các mui bạt ô tô; 

- Hòa tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng mặt ngoài của nước, 

nên nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải…; 

- Nước đựng trong ống nhỏ giọt chỉ có thể chảy ra khỏi miệng ống thành từng 

giọt khi giọt nước có trọng lượng lớn hơn lực căng bề mặt của nước tại miệng ống; 

 

 

 

 

 

 

- Giải thích hiện tượng nhện nước có thể đi trên mặt nước; 
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- Trò chơi thổi bong bóng xà phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: GV nhận xét và tóm tắt lại một số ứng dụng của hiện tượng căng bề mặt chất lỏng 

Hoạt động 5: Vận dụng để xác định lực căng mặt ngoài và hệ số căng mặt ngoài (5 

phút) 

a. Mục tiêu 

- Vận dụng được công thức xác định lực căng mặt ngoài và hệ số căng mặt 

ngoài để giải một số bài tập. 

b. Định hướng hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt môn Vật lí cho học sinh 

và phương pháp sử dụng 

- T.A.1. Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học; 

- T.B.2. Sử dụng toán học để suy luận từ kiến thức đã biết ra hệ quả hoặc ra 

kiến thức mới; 

c. Phương tiện dạy học 

- Dụng cụ thí nghiệm: Máy vi tính, máy chiếu 

d. Tiến trình hoạt động 

Bước 1: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập sau 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

1. Yêu cầu HS tìm 

lực căng mặt ngoài 

tác dụng lên vòng 

dây trong thí nghiệm 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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trên. 

2. Giải thích lí do 

phải nhân đôi d2 . 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

3. Trả lời câu C2. …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Bước 2: HS hoàn thành nhiệm vụ 

Bước 3: GV gọi HS trình bày 

PHIẾU ĐÁP ÁN SỐ 3 

1. Yêu cầu HS tìm lực căng 

mặt ngoài tác dụng lên vòng 

dây trong thí nghiệm trên. 

 

Lực căng mặt ngoài tác dụng lên vòng chỉ trong thí 

nghiệm 37.2: dcF  2.  

với d là đường kính của vòng dây, d  là chu vi của 

vòng dây. 

2. Giải thích lí do phải nhân 

đôi d2 . 

Vì màng xà phòng có 2 mặt trên và dưới nên phải 

nhân đôi. 

3. Trả lời câu C2. Xác định hệ số căng mặt ngoài bằng thí nghiệm: 

Số chỉ lực kế khi bắt đầu nâng được vòng nhôm lên: 

   PFcFPcFF   

   Mà  DdcF   .  

   
 Dd

cF





  

Bước 4: GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các HS 

Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (4 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

   Yêu cầu HS tóm tắt những kiến thức 

trong bài. 

   Yêu cầu HS về nhà trả lời các câu hỏi và 

các bài tập trang 202 và 203. 

   Tóm tắt những kiến thức trong bài. 

   Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. 
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PHỤ LỤC 11 

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I,  IV VÀ V 

 

1. Bài kiểm tra chương I “Động học chất điểm” 

- Mục đích/ mục tiêu đánh giá 

 + Nội dung đánh giá: Tổng hợp kiến thức chương I, trong đó chú trọng các kiến 

thức chuyển động thẳng đều và thẳng biến đổi đều, rơi tự do, chuyển động tròn đều và 

Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do. 

 + Các NL được đánh giá: NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, 

NL thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. 

- Hình thức đánh giá 

 Đánh giá theo hình thức tự luận, thời gian 45 phút. 
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- Ma trận đề kiểm tra  

 

Nội dung đánh giá N. 

A. 

1. 

N. 

A. 

2. 

N. 

A. 

3. 

N. 

B. 

1. 

N. 

B. 

2. 

N. 

B. 

3. 

N. 

C. 

1. 

N. 

C. 

2. 

N. 

C. 

3. 

T.

A.

1. 

T.

A.

2. 

T.

B.1

. 

T.

B.2

. 

T.

C.

1. 

T.

C.

2. 

H. 

A. 

1. 

H. 

A. 

2. 

H. 

A. 

3. 

H. 

A. 

4. 

H. 

B. 

1. 

H. 

B. 

2. 

H. 

B. 

3. 

H. 

C. 

1. 

H. 

C. 

2. 

H. 

C. 

3. 

H. 

D. 

1. 

H. 

D. 

2. 

H. 

D. 

3. 

H. 

D. 

4. 

K.

A. 

1. 

K.

A. 

2. 

K. 

B. 

1. 

K. 

B. 

2. 

Chuyển động cơ                                  

Chuyển động thẳng 

đều 

         C

21 

                   C

21 

   

Chuyển động thẳng 

biến đổi đều 

  C

22 

      C

22 

                   C

22 

   

Sự rơi tự do    C

1 

                            C

1 

Chuyển động tròn 

đều 

   C

3 

     C

3 

C

3 

                  C

3 

 C

3 

C

3 

Tính tương đối của 

chuyển động. Công 

thức cộng vận tốc 

                                 

Sai số của phép đo 

các đại lượng vật lí 

                                 

Thực hành: Khảo sát 

chuyển động rơi tự 

do. Xác định gia tốc 

rơi tự do 

                         C

4 

C

4 

 C

4 
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- Bài kiểm tra 

Câu hỏi 1: Một HS thử tính vận tốc khi chạm đất của một hạt mưa rơi từ một đám 

mây ở độ cao 1000 m so với mặt đất. Bạn đó rất ngạc nhiên vì sau khi áp dụng công 

thức về sự rơi tự do: v2= 2gh thì đã tìm thấy vận tốc của hạt mưa lúc chạm đất là v = 

141 m/s, tức là bằng vận tốc của viên đạn bắn ra khỏi nòng súng! HS đó thắc mắc: Tại 

sao hạt mưa rơi từ trên trời cao xuống đất lại không sát thương muôn loài, nếu như nó 

có vận tốc như đạn! Bạn có thể giải đáp được thắc mắc này không? 

Câu hỏi 2: Một hành khách muốn đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế, với các 

thông tin chuyến bay của các hãng hàng không được cho bởi hình ảnh dưới đây: 

 

Hình P48. Thông tin các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế 

 Biết khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế là 1050 km. Coi máy bay 

tăng tốc nhanh dần đều trong 10 phút đầu sau đó bay với vận tốc gần như không đổi và 

10 phút cuối giảm tốc độ chậm dần đều để hạ cánh. 

Câu hỏi 2.1: Tính vận tốc trung bình của máy bay trên quãng đường từ Thành phố Hồ 

Chí Minh đến Huế? 

Câu hỏi 2.2: Tính vận tốc lớn nhất khi bay của máy bay? 

Câu hỏi 3: Trung tâm vũ trụ Guyane 

 

Hình P49. Trung tâm vũ trụ Guyane 

 Trung tâm vũ trụ Guyane (tiếng Pháp: Centre spatial guyanais, CSG) là một sân 

bay vũ trụ của Pháp và châu Âu nằm gần Kourou tại Guyane thuộc Pháp. Trung tâm 

này hoạt động từ năm 1968, vị trí của trung tâm này đặc biệt thích hợp cho một sân 

bay vũ trụ vì nó đáp ứng hai yêu cầu mang tính địa lý chủ yếu: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kourou
https://vi.wikipedia.org/wiki/Guyane_thu%E1%BB%99c_Ph%C3%A1p
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 - Nằm gần xích đạo. 

 - Nó có lãnh thổ không có dân cư (trong trường hợp này là biển) ở phía đông, 

khi tên lửa còn ở cao độ thấp và các mảnh vỡ từ các lần phòng thất bại sẽ không thể 

rơi vào nơi cư trú của con người. 

 Đây là địa điểm Việt Nam phóng thành công vệ tinh nhân tạo Vinasat-1 vào 

ngày 18 tháng 4 năm 2008 và Vinasat-2 vào ngày 16 tháng 5 năm 2012. 

(Tổng hợp theo WIKIPEDIA) 

Câu hỏi 3.1: Trung tâm vũ trụ Guyane nằm ở gần xích đạo, theo bạn với lí do vật lý 

nào, người ta lại chọn vị trí đó? 

Câu hỏi 3.2: Tại trung tâm phóng tên lửa này, cần phải phóng tên lửa theo hướng nào 

để có lợi nhất về vận tốc? 

Câu hỏi 3.3: Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất, Trái Đất quay một vòng xung 

quanh trục Bắc - Nam hết một ngày đêm. Tính vận tốc của một điểm nằm ở xích đạo, 

và của một điểm ở vĩ độ 450 Bắc, 600 Nam. 

Câu hỏi 3.4: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng 

hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km cách mặt đất. Tính gia tốc hướng tâm của vệ 

tinh.  

 Coi Trái Đất là một quả cầu bán kính là 6400 km. 

Câu hỏi 4: Khi tiến hành thí nghiệm ở bài 8 “Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác 

định gia tốc rơi tự do”, nhóm bạn An thu được bảng số liệu như sau: 

Lần đo 

s(m) 

Thời gian rơi 

it  2

it  2

2

i

i
i

t

s
g   

i

i
i

t

s
v

2
  

1 2 3 4 

0,2 0,198 0,199 0,199 0,201     

0,3 0,247 0,247 0,246 0,247     

0,4 0,283 0,284 0,285 0,285     

0,5 0,318 0,318 0,319 0,318     

0,6 0,349 0,348 0,350 0,349     

0,7 0,379 0,379 0,380 0,378     

Câu hỏi 4.1: Em hãy hoàn thành bảng số liệu trên? 

Câu hỏi 4.2: Hãy tính các giá trị g , g  và biểu diễn kết quả phép đo? 

Câu hỏi 4.3: Từ kết quả thí nghiệm, em rút ra được kết luận gì? 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%ADch_%C4%91%E1%BA%A1o
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Bảng P2. Bảng tiêu chí đánh giá NL của bài kiểm tra chương I “Động học chất điểm” 

Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

1 - Rơi tự do là sự rơi mà chỉ chịu tác 

dụng của trọng lực. 

- Hạt mưa chịu tác dụng của lực cản 

của không khí nên không thể áp 

dụng công thức tính vận tốc rơi tự 

do là ghv 2 . Do sức cản của 

không khí nên khi rơi xuống đất vận 

tốc hạt mưa giảm dần (có độ lớn 

khoảng 7 m/s với những hạt mưa có 

bán kính 1,5 mm). Vì vậy hạt mưa 

chỉ gây cảm giác rát da mà thôi. 

K.B.2 

 

Mức 4: Xác định đúng nguyên 

nhân của hiện tượng trên do sức 

cản của không khí. 

Mức 3: Thực hiện nhiệm vụ ở 

mức 4 nhưng còn vài sai sót nhỏ, 

thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

N.B.1 Mức 4: Giải thích một cách rõ 

ràng, logic. 

Mức 3: Giải thích vẫn còn một 

số lỗi nhỏ nhưng có thể chấp 

nhận được. 

Mức 2: Giải thích chưa hợp lí. 

Mức 1: Không có giải thích. 

2.1 - Thời gian bay từ thành phố Hồ Chí 

Minh đến Huế là 1 giờ 25 phút. 

- Vận tốc trung bình của máy bay: 

hkm
t

s
v
tb

/ 18,741

12

17
1050

  

K.A.1 Mức 4:  

- Xác định đúng thời gian bay từ 

thành phố Hồ Chí Minh đến Huế. 

- Đưa ra được biểu thức tính vận 

tốc trung bình của máy bay. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.A.1 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính vận 

tốc trung bình. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính vận tốc trung bình nhưng 

diễn đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng công thức 

trên nhưng suy luận sai hoặc biến 

đổi sai nên công thức tính vận 

tốc trung bình sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

2.2 - Thời gian bay nhanh dần đều, đều K.A.1 Mức 4: Xác định được tính chất 

của các giai đoạn chuyển động 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

và chậm dần đều của máy bay lần 

lượt là: 

hththt  
6

1
, 

12

13
, 

6

1
321
  

- Gia tốc của máy bay trong giai 

đoạn thứ nhất và thứ ba là a và –a. 

- Quãng đường máy bay đi trong 

các giai đoạn lần lượt là: 

2

2
,,

2
2
1

2
3

313212

2
1

1

t
a

t
atatstats

t
as





 

trong đó 1atv   chính là vận tốc lớn 

nhất khi máy bay bay trong suốt quá 

trình. 

Ta có: 

 

   12121

2

1
21

2

1
321

22

ttvttat

t
atat

t
assss




 

Suy ra vận tốc bay lớn nhất của máy 

bay là: 
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thẳng nhanh dần đều, thẳng đều 

và thẳng chậm dần đều. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

N.A.3 Mức 4: Diễn đạt trôi chảy, logic, 

chính xác. 

Mức 3: Diễn đạt còn vài thiếu 

sót nhỏ. 

Mức 2: Diễn đạt còn nhiều điểm 

thiếu sót, chưa chính xác, còn sử 

dụng ngôn ngữ đời thường. 

Mức 1: Diễn đạt sai, sử dụng 

nhiều ngôn ngữ đời thường. 

T.A.1 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính vận 

tốc bay lớn nhất của máy bay. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính vận tốc bay lớn nhất của 

máy bay nhưng diễn đạt dài 

dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai hoặc 

biến đổi sai nên công thức tính 

vận tốc bay lớn nhất của máy 

bay sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

3.1 Trong chuyển động quay của Trái 

Đất xung quanh trục của nó, ở xích 

đạo tốc độ dài của một điểm trên 

mặt đất có giá trị lớn nhất. Theo quy 

tắc cộng vận tốc, người ta lợi dụng 

điều này để phóng các con tàu vũ 

trụ nên trung tâm CSG phải đặt ở 

Guyane. 

K.B.2 Mức 4: Đúng nội dung, trình bày 

logic, chặt chẽ. 

Mức 3: Đúng nội dung nhưng 

trình bày thiếu logic, có lỗi nhỏ. 

Mức 2: Chỉ nêu được tốc độ dài 

ở xích đạo lớn mà không nhắc 

đến quy tắc cộng vận tốc. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

N.A.3 Mức 4: Diễn đạt trôi chảy, logic, 

chính xác. 

Mức 3: Diễn đạt còn vài thiếu 

sót nhỏ. 
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Mức 2: Diễn đạt còn nhiều điểm 

thiếu sót, chưa chính xác, còn sử 

dụng ngôn ngữ đời thường. 

Mức 1: Diễn đạt sai, sử dụng 

nhiều ngôn ngữ đời thường. 

3.2 Hướng phóng các con tàu vũ trụ là 

hướng Đông vì Trái Đất quay theo 

chiều từ Tây sang Đông, như thế 

theo quy tắc cộng vận tốc sẽ lợi 

dụng được tốc độ quay của Trái Đất. 

 

K.B.2 Mức 4: Đúng hoàn toàn, diễn đạt 

trôi chảy, hợp lý. 

Mức 3: Đúng ý nhưng diễn đạt 

lủng củng. 

Mức 2: Chỉ nêu được hướng 

phóng tàu mà không giải thích gì 

thêm. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

N.A.3 Mức 4: Diễn đạt trôi chảy, logic, 

chính xác. 

Mức 3: Diễn đạt còn vài thiếu 

sót nhỏ. 

Mức 2: Diễn đạt còn nhiều điểm 

thiếu sót, chưa chính xác, còn sử 

dụng ngôn ngữ đời thường. 

Mức 1: Diễn đạt sai, sử dụng 

nhiều ngôn ngữ đời thường. 

3.3 Chu kỳ T = 24h = 86400 s. 

- Ở xích đạo: 

smR
T

Rv / 42,465
2

1



  

- Ở vĩ độ 450 Bắc: 

smR
T

Rv / 9,32845cos
2 0

22



  

- Ở vĩ độ 600 Nam: 

smR
T

Rv / 23260cos
2 0

33



  

K.A.1 Mức 4: Đúng các công thức, đơn 

vị. 

Mức 3: Đúng các công thức, sai 

đơn vị. 

Mức 2: Sai một trong các công 

thức, sai đơn vị hoặc sai hai công 

thức, đúng đơn vị. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

K.B.1 Mức 4: Đúng hoàn toàn. 

Mức 3: Chỉ sai đơn vị, có lỗi nhỏ 

ở hình vẽ; hoặc trình bày đúng, 

chỉ sai một trong hai kết quả do 

tính toán nhầm lẫn. 

Mức 2: Sai cả hai kết quả nhưng 

trình bày đúng; hoặc chỉ trình 

bày được một trong hai phép tính 

và có kết quả đúng. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.A.1 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính tốc 

độ dài ở các vĩ độ. 
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Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính tốc độ dài ở các vĩ độ nhưng 

diễn đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai hoặc 

biến đổi sai nên công thức tính 

tốc độ dài ở các vĩ độ sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.A.2 Mức 4: Đúng hoàn toàn cả 3 kết 

quả. 

Mức 3: Đúng 2 trong 3 kết quả. 

Mức 2: Đúng 1 trong 3 kết quả. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

3.4 - Bán kính quỹ đạo của vệ tinh: 

kmhRr  6720  

- Vận tốc góc của vệ tinh: 

hrad
T

/ 18,4
5,1

22



  

- Gia tốc hướng tâm của vệ tinh: 
22 / 53,117414 hkmra

ht
   

K.A.1 Mức 4: Xác định đúng bán kính 

quỹ đạo, tốc độ góc và gia tốc 

hướng tâm của vệ tinh. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm vụ 

ở mức 4 nhưng còn vài sai sót 

nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, thiếu 

logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.A.1 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính gia 

tốc hướng tâm của vệ tinh. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính gia tốc hướng tâm của vệ 

tinh nhưng diễn đạt dài dòng, 

thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai hoặc 

biến đổi sai nên công thức tính 

gia tốc hướng tâm của vệ tinh 

sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

4.1 Hoàn thành đúng bảng số liệu. H.D1 Mức 4: Sử dụng công thức hợp 

lý, kết quả tính toán chính xác. 

Mức 3: Sử dụng công thức hợp 

lý nhưng kết quả tính toán còn 

một số sai sót nhỏ. 

Mức 2: Sử dụng công thức hợp 

lý nhưng kết quả tính toán còn 
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nhiều sai sót. 

Mức 1: Không thực hiện được. 

4.2 
- Tính các giá trị g , g . 

- Biểu diễn kết quả phép đo: 

ggg   

H.D1 Mức 4: Sử dụng công thức hợp 

lý, kết quả tính toán chính xác. 

Mức 3: Sử dụng công thức hợp 

lý nhưng kết quả tính toán còn 

một số sai sót nhỏ. 

Mức 2: Sử dụng công thức hợp 

lý nhưng kết quả tính toán còn 

nhiều sai sót. 

Mức 1: Không thực hiện được. 

H.D.2 Mức 4: Tính toán chính xác, sai 

số nằm trong phạm vi cho phép 

(<5%). 

Mức 3: Tính toán đúng nhưng 

sai số >5%. 

Mức 2: Tính toán chưa chính 

xác, sai số >5%. 

Mức 1: Không thực hiện được. 

4.3 Rút ra kết luận về kết quả phép đo. H.D.4 Mức 4: Nhận xét chính xác kết 

quả phép đo và nguyên nhân gây 

sai số. 

Mức 3: Nhận xét còn một số lỗi 

nhỏ. 

Mức 2: Nhận xét chưa chính xác 

và thiếu logic. 

Mức 1: Không nhận xét. 

 

 

2. Bài kiểm tra chương IV “Các định luật bảo toàn” 

- Mục đích/ mục tiêu đánh giá 

 + Nội dung đánh giá: Tổng hợp kiến thức chương IV, chú trọng kiến thức về 

động lượng, công, công suất, động năng, thế năng, cơ năng… 

 + Các NL được đánh giá: NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, 

NL thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. 

- Hình thức đánh giá 

 Đánh giá theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian 45 phút. 
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- Ma trận đề kiểm tra  

 

Nội dung đánh 

giá 

N. 

A. 

1. 

N. 

A. 

2. 

N. 

A. 

3. 

N. 

B. 

1. 

N. 

B. 

2. 

N. 

B. 

3. 

N. 

C. 

1. 

N. 

C. 

2. 

N. 

C. 

3. 

T.

A.1

. 

T.

A.2

. 

T.B

.1. 

T.B

.2. 

T.

C.1

. 

T.

C.2

. 

H. 

A. 

1. 

H. 

A. 

2. 

H. 

A. 

3. 

H. 

A. 

4. 

H. 

B. 

1. 

H. 

B. 

2. 

H. 

B. 

3. 

H. 

C. 

1. 

H. 

C. 

2. 

H. 

C. 

3. 

H. 

D. 

1. 

H. 

D. 

2. 

H. 

D. 

3. 

H. 

D. 

4. 

K.

A. 

1. 

K.

A. 

2. 

K. 

B. 

1. 

K. 

B. 

2. 

Động lượng. Định 

luật bảo toàn động 

lượng 

         C

1 

C

1 

 C

1 

                C

1 

 C

1 

 

Công và công suất                                  

Động năng                                  

Thế năng                                  

Cơ năng  C

2 

          C

2 

    

 

C

3 

            C

2 

C

3 

 C

2 

C

3 
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- Bài kiểm tra 

Câu hỏi 1: Vệ tinh Vinasat-1 

 Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng 

vào vũ trụ lúc 22 giờ 17 phút ngày 18 tháng 4năm 2008 (giờ UTC). Dự án vệ tinh 

Vinasat-1 đã khởi động từ năm 1998 với tổng mức đầu tư là khoảng hơn 300 

triệu USD. Việt Nam đã tiến hành đàm phán với 27 quốc gia và vùng lãnh thổ để có 

được vị trí 132 độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh. 

     

Hình P50. Vệ tinh Vinasat - 1 

 Vinasat-1 sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra Vinasat-1 còn phủ 

sóng ở Nhật Bản, miền đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, Ấn Độ, các nước Đông 

Nam Á, Úc, Biển Đông và một phần Myanmar. Vinasat-1 là một vệ tinh viễn thông 

địa tĩnh, sau khi phóng lên có thể cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển 

các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, truyền số 

liệu, Internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho ngư dân trên biển, dự 

báo thời tiết, đảm bảo an ninh quốc phòng... Đặc biệt cung cấp đường truyền thông tin 

cho các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo mà các phương thức truyền dẫn khác khó vươn tới được. 

 Ngoài ý nghĩa kinh tế, việc phóng vệ tinh Vinasat-1 còn khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam trong không gian vào nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc 

tế. Nhờ đó, Việt Nam trở thành nước thứ 93 trên thế giới và nước thứ 6 trong khu vực 

đông nam Á có vệ tinh riêng bay vào quỹ đạo. 

 Vệ tinh Vinasat-1 có khối lượng là 2637 kg; trên quỹ đạo địa tĩnh của trái đất, ở 

độ cao 35.768 km so với trái đất và để đi vào quỹ đạo của vệ tinh địa tĩnh chuyển động 

tròn quanh trái đất thì tốc độ của vệ tinh phải đạt được là 9 km/s. 

(Theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinasat-1) 

Câu hỏi 1.1: Em hãy dựa vào thông tin về vệ tinh Vinasat-1 và hãy cho biết vùng phủ 

sóng của vệ tinh Vinasat-1 và các dịch vụ mà vệ tinh Vinasat-1 có thể cung cấp? 

Câu hỏi 1.2: Hãy lựa chọn đáp án đúng khi nói về vệ tinh Vinasat-1: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_tinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%8Ba_t%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2008
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9D_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_la_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinasat-1
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TT Thông tin về vệ tinh Vinasat-1 Đúng hay sai 

1 Vệ tinh Vinasat-1 chuyển động nhờ tên lửa đẩy là chuyển 

động bằng phản lực 

Đúng / Sai 

2 Vinasat-1 được phóng lên quỹ đạo một mình bằng tên lửa 

đẩy Ariane 5 ECA 

Đúng / Sai 

3 Vệ tinh Vinasat-1 quay một vòng quanh trái đất hết 24 giờ. Đúng / Sai 

4 Tốc độ chuyển động của vệ tinh Vinasat-1 trên quỹ đạo là 

9 km/s 

Đúng / Sai 

5 Vào một đêm trời quang mây, có thể quan sát thấy vệ tinh 

Vinasat-1 chuyển động giữa các vì sao 

Đúng / Sai 

6 Để vệ tinh Vinasat-1 đi vào được quỹ đạo tròn quanh trái 

đất thì cần đạt được động lượng so với mặt đất là 

20832300 kg.m/s  

Đúng / Sai 

Câu hỏi 1.3: Cho các chuyển động bằng hình ảnh bên dưới (quan sát hình ảnh).  

 

 

 

 

 
 

Hình P51.  

(1) Trực thăng; (2) Máy bay thương mại; (3) Tên lửa; (4) Khinh khí cầu. 

 Chuyển động nào là “chuyển động bằng phản lực”? Hãy chọn đáp án đúng? 

A. (2);(3). B. (1); (2); (3). C. (3). D. (1); (2); (3); (4). 

Câu hỏi 1.4: Giả sử tại thời điểm xét, tên lửa mang vệ tinh Vinasat-1 và vệ tinh Star 

One C2 có khối lượng tổng cộng là M đang bay lên quỹ đạo với vận tốc là V m/s thì 

phụt ra sau tức thời một lượng khí có khối lượng m = 1%M với vận tốc là v = 2V m/s 

so với tên lửa đang chuyển động với vân tốc V. Tính vận tốc của tên lửa ngay sau khi 

phụt khí? 

Câu hỏi 1.5: Em hãy dựa vào thông tin về vệ tinh Vinasat-1 và hãy tính thế năng và 

động năng của vệ tinh Vinasat-1 trên quỹ đạo trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất? Cho 

rằng gia tốc trọng trường tại mặt đất là g = 9,81 m/s2, bán kính trái đất là R = 6370 km. 

Trình bày lời giải của em? 

  

(1) (2)  (3)  (4) 
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Câu hỏi 2: Thủy điện 

   

Hình P52. Thủy điện 

 Thủy điện là nguồn điện có được từ năng lượng nước. Đa số năng lượng thủy 

điện có được từ thế năng của nước được tích tại các đập nước làm quay một tuốc bin 

nước và máy phát điện. Kiểu ít được biết đến hơn là sử dụng năng lượng động lực của 

nước hay các nguồn nước không bị tích bằng các đập nước như năng lượng thuỷ triều. 

Thủy điện là nguồn năng lượng có thể hồi phục. 

 Thủy điện ở Việt Nam thuận lợi nhờ có có lượng mưa trung bình hàng năm cao, 

khoảng 1.800 - 2.000 mm và hệ thống sông ngòi dày đặc với hơn 3.450 hệ thống. 

Ngoài mục tiêu cung cấp điện, các nhà máy thủy điện còn có nhiệm vụ cắt và chống lũ 

cho hạ du trong mùa mưa bão, đồng thời cung cấp nước phục vụ sản xuất và nhu cầu 

dân sinh trong mùa khô. 

 (Tổng hợp theo WIKIPEDIA) 

Câu hỏi 2.1: Hãy chọn đáp án đúng: Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện 

xảy ra quá trình biến đổi: 

A. Nhiệt năng thành điện năng         B. Cơ năng thành điện năng 

C. Quang năng thành điện năng         D. Hóa năng thành điện năng 

Câu hỏi 2.2: Từ thông tin về nhà máy thủy điện, em hãy cho biết cách thức hoạt động 

của nhà máy? 

Câu hỏi 2.3: Hãy mô tả các ưu điểm và các nhược điểm cụ thể mà em biết trong việc 

sử dụng năng lượng nước để sản xuất điện năng (thủy điện) so với khi sử dụng các 

nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như dầu mỏ và than đá để tạo ra điện năng (nhiệt 

điện)? 

Câu hỏi 2.4: Theo số liệu năm 2004, bình quân lưu lượng nước (thể tích nước chuyển 

qua tiết diện ống trong một đơn vị thời gian) ra khỏi hồ Hòa Bình là Qn = 1636 m3/s 

theo 5 đường ống thoát đường kính 12 m. Hãy tính tốc độ dòng chảy của nước làm 

quay tua bin? Trình bày lời giải của em? 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_n%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%91c_bin_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%91c_bin_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_ph%C3%A1t_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_th%E1%BB%A7y_tri%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o
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Câu hỏi 2.5: Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 2.108 W và có hiệu suất 

bằng 80%. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 1000 m so với tua bin của máy phát 

điện. Tính lưu lượng nước đến tua bin của máy phát điện (m3/s). Coi 1 m3 nước tương 

đương với 103 kg. Lấy g = 10 m/s2. 

Câu hỏi 3: Cho các dụng cụ sau: 

- Một mặt phẳng nghiêng. 

- Một khối gỗ có khối lượng m đã biết. 

- Một thước có độ chia tới mm. 

- Một đồng hồ bấm giây. 

Câu hỏi 3.1: Em hãy trình bày sự chuyển hóa năng lượng trong quá trình khối gỗ trượt 

xuống mặt phẳng nghiêng? 

Câu hỏi 3.2: Em hãy trình bày phương án thí nghiệm xác định nhiệt lượng tỏa ra khi 

khối gỗ trượt trên mặt phẳng nghiêng (không có vận tốc ban đầu)? 

Bảng P3. Bảng tiêu chí đánh giá NL của bài kiểm tra chương IV “Các định luật bảo toàn” 

Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

1.1 - Vinasat-1 phủ sóng toàn bộ lãnh thổ 

Việt Nam, ngoài ra còn phủ sóng ở 

Nhật Bản, miền đông Trung Quốc, bán 

đảo Triều Tiên, Ấn Độ, các nước Đông 

Nam Á, Úc, biển Đông và một phần 

Myanma.  

- Cung cấp dịch vụ đường truyền vệ 

tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng 

như dịch vụ thoại, truyền hình, thông 

tin di động, truyền số liệu, Internet, các 

dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin 

cho ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, 

đảm bảo an ninh quốc phòng... Đặc 

biệt cung cấp đường truyền thông tin 

cho các trường hợp khẩn cấp như thiên 

tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng 

sâu, vùng xa, hải đảo. 

K.A.1 Mức 4: Trả lời đúng hoàn 

toàn. 

Mức 3: Trả lời đúng 1 trong 2 

ý. 

Mức 2: Trả lời cả 2 ý đều sai. 

Mức 1: Không trả lời được. 

1.2 Trả lời được 6 câu hỏi theo thứ tự: 1 - 

đúng, 2 - sai, 3 - đúng, 4 - sai, 5 - sai, 

K.A.1 Mức 4: Trả lời đúng hoàn 

toàn. 

Mức 3: Trả lời đúng 4-5 câu. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Myanma
http://vi.wikipedia.org/wiki/Internet
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

6 - đúng. Mức 2: Trả lời đúng 3-4 câu. 

Mức 1: Các trường hợp còn 

lại. 

1.3 C. Tên lửa 

 

K.A.1 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn C và thêm 1 

trong 3 phương án A, B, D. 

Mức 2: Chọn C và thêm 2 

trong 3 phương án A, B, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

1.4 Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất, 

chiều dương là chiều chuyển động của 

tên lửa. Trong thời gian phụt khí, hệ 

(tên lửa và khí phụt ra) là kín do nội 

lực rất lớn so với ngoại lực, vì vậy 

động lượng của hệ được bảo toàn: 

  'VmMvmVM ĐK


   

    'VmMvvmVM ĐTlTlK


   

Chiếu lên chiều chuyển động của tên 

lửa: 

')( VmMmVmvMV   

 
V

mM

mvVmM
V  02,1' 




  

K.B.1 

 

Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức định luật bảo toàn động 

lượng và công thức công vận 

tốc. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.2 

 

Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính 

vận tốc tên lửa. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính vận tốc tên lửa nhưng diễn 

đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính vận tốc tên lửa sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

1.5 - Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, 

chọn mốc thế năng tại mặt đất, ta có:  

- Gia tốc trọng trường ở độ cao h là: 

2

2

/ 223,0' sm
hR

R
gg 










               

- Thế năng của vệ tinh Vinasat-1 trên 

quỹ đạo là:  

MJhmgW
t

 104,21'   

- Lực hấp dẫn của Trái Đất đóng vai 

K.B.1 

 

Mức 4: Áp dụng đúng các biểu 

thức. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.A.1 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính 

động năng và thế năng. 



P.97 

Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

trò là lực hướng tâm trong chuyển 

động tròn của vệ tinh quanh Trái Đất:  

  hR

v
m

hR

Mm
GF







2

2
 

Tốc độ của của vệ tinh Vinasat-1 trên 

quỹ đạo là: 

 
   hRghR

hR

GM
v 


 '

2

2
 

- Động năng của vệ tinh Vinasat-1 

trên quỹ đạo là: 

  MJhRmgmvW
đ

 4,12'
2

1

2

1 2   

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính động năng và thế năng 

nhưng diễn đạt dài dòng, thiếu 

logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính động năng và thế 

năng sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.A.2 Mức 4: Đúng hoàn toàn cả 2 

kết quả. 

Mức 3: Đúng 1 trong 2 kết 

quả. 

Mức 2: Sai cả 2 kết quả. 

Mức 1: Không thực hiện được. 

2.1 B. Cơ năng thành điện năng K.A.1 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn B và thêm 1 

trong 3 phương án A, C, D. 

Mức 2: Chọn B và thêm 2 

trong 3 phương án A, C, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

2.2 Nước được tụ lại từ các đập nước với 

một thế năng lớn. Qua cửa nhận nước 

chảy vào một hệ thống ống dẫn đến 

các tổ máy, năng lượng dòng chảy của 

nước làm quay tua-bin nước, tua-bin 

nước được nối với máy phát điện, nơi 

chúng được chuyển thành năng lượng 

điện, và thoát ra bằng cửa thoát. 

K.A.1 Mức 4: Trả lời đúng hoàn 

toàn. 

Mức 3: Trả lời đúng nhưng 

vẫn còn một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Trả lời có nhiều sai 

sót. 

Mức 1: Không trả lời được. 

N.A.2 Mức 4: Giải thích một cách rõ 

ràng, logic. 

Mức 3: Giải thích vẫn còn một 

số lỗi nhỏ nhưng có thể chấp 

nhận được. 

Mức 2: Giải thích chưa hợp lí. 

Mức 1: Không có giải thích. 

2.3 - Ưu điểm 

+ Không thải ra khí cacbonic (CO2) và 

các chất thải độc hại  

+ Là nguồn năng lượng có thể tái sinh. 

+ Hạn chế được giá thành nhiên liệu: 

K.A.1 Mức 4: Trả lời đúng hoàn 

toàn. 

Mức 3: Trả lời đúng nhưng 

vẫn còn một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Trả lời có nhiều sai 

sót. 

Mức 1: Không trả lời được. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_n%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_d%C3%B2ng_ch%E1%BA%A3y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tua-bin_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_ph%C3%A1t_%C4%91i%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_l%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_l%E1%BB%B1c
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hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

Các nhà máy thủy điện không phải 

chịu cảnh tăng giá của nhiên liệu hóa 

thạch như dầu mỏ, khí thiên nhiên hay 

than đá, và không cần phải nhập nhiên 

liệu. 

+ Là năng lượng sạch, thân thiện với 

môi trường và có tuổi thọ cao hơn các 

nhà mày nhiệt điện. 

+ Tính tự động hóa cao, chi phí nhân 

công thấp. 

+ Tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, có 

thể phát triển du lịch. 

+ Có thể điều hòa tưới tiêu cho vùng 

hạ lưu, chống hạn chống lũ tốt. 

- Nhược điểm 

+ Phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm 

+ Chiếm một vùng đất rộng lớn, cần 

phải di dân và tái định cư cho dân 

sống trong vùng hồ chứa. 

+ Các dự án thủy điện lớn có thể phá 

vỡ hệ sinh thái xung quanh. 

+ Có thể làm thay đổi dòng chảy của 

các con sông. 

+ Những người tới giải trí tại các hồ 

chứa nước hay vùng xả nước của nhà 

máy thủy điện có nguy cơ gặp nguy 

hiểm do sự thay đổi mực nước, hoạt 

động nhận nước và điều khiển đập 

tràn của nhà máy. 

N.A.2 Mức 4: Giải thích một cách rõ 

ràng, logic. 

Mức 3: Giải thích vẫn còn một 

số lỗi nhỏ nhưng có thể chấp 

nhận được. 

Mức 2: Giải thích chưa hợp lí. 

Mức 1: Không có giải thích. 

2.4 - Lưu lượng nước chảy qua mỗi ống 

là:    

SvQ   

Với:               

K.B.1 Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức tính lưu lượng dòng nước, 

tốc độ dòng chảy của nước làm 

quay tua bin. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%C3%AAn_li%E1%BB%87u_h%C3%B3a_th%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%C3%AAn_li%E1%BB%87u_h%C3%B3a_th%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_m%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Than_%C4%91%C3%A1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%ADp_tr%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%ADp_tr%C3%A0n&action=edit&redlink=1
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sm
Q

SvQ n / 2,327
5

3  

Vận tốc dòng chảy làm quay tua bin:  

sm
d
Q

S

Q
v / 893,2

4

2 


 

 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.2 Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính 

tốc độ dòng chảy của nước làm 

quay tua bin. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính tốc độ dòng chảy của nước 

làm quay tua bin nhưng diễn 

đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính tốc độ dòng chảy của 

nước làm quay tua bin sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

2.5 Thế năng của nước ở độ cao h chuyển 

hóa thành động năng của dòng nước 

trong tua bin (công toàn phần) và 

chuyển hóa thành công phát điện ở 

máy phát (công có ích). Do đó, hiệu 

suất của nhà máy được tính: 

kgm

mP

P
H

tp

i

 10.25

8,0
1000.10.

10.2

3

8




 

Như vậy, trong một giây có một khối 

lượng nước là kgm 310.25  tương 

đương với 25 m3 nước chảy qua ống, 

hay lưu lượng nước trong ống là 25 

m3/s. 

 

K.B.1 

 

Mức 4: Đưa ra được các biểu 

thức hiệu suất và lưu lượng 

chất lỏng. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.2 

 

Mức 4: Suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính 

lưu lượng nước trong ống. 

Mức 3: Đưa ra được công thức 

tính lưu lượng nước trong ống 

nhưng diễn đạt dài dòng, thiếu 

logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính lưu lượng nước trong 

ống sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

3.1 Có sự chuyển hóa năng lượng từ thế K.A.1 Mức 4: Trả lời đúng hoàn 
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Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

năng sang động năng và nhiệt lượng. toàn. 

Mức 3: Trả lời đúng nhưng 

vẫn còn một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Trả lời có nhiều sai sót. 

Mức 1: Không trả lời được. 

3.2 - Gọi h là chiều cao của mặt phẳng 

nghiêng. 

- Nhiệt lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt 

trên mặt phẳng nghiêng (không có vận 

tốc ban đầu) là: 

2

2mv
mghQ  , với 

2
,2

2
2 at

lalv   













2

22

t

l
ghmQ  

- Thả cho vật trượt từ đỉnh mặt phẳng 

nghiêng đến chân mặt phẳng nghiêng. 

Đo h và l bằng thước, đo t bằng đồng 

hồ sẽ tính được Q. 

K.B.1 Mức 4: Đưa ra được biểu thức 

tính nhiệt lượng tỏa ra khi khối 

gỗ trượt trên mặt phẳng 

nghiêng. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

H.A.2 Mức 4: Đề xuất được phương 

án xác định nhiệt lượng tỏa ra 

khi khối gỗ trượt trên mặt 

phẳng nghiêng. 

Mức 3: Đề xuất được phương 

án xác định nhiệt lượng tỏa ra 

khi khối gỗ trượt trên mặt 

phẳng nghiêng nhưng vẫn còn 

một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Đề xuất phương án xác 

định nhiệt lượng tỏa ra khi 

khối gỗ trượt trên mặt phẳng 

nghiêng chưa chính xác. 

Mức 1: Chưa đề xuất được 

phương án. 

3. Bài kiểm tra chương V “Chất khí” 

- Mục đích/ mục tiêu đánh giá 

 + Nội dung đánh giá: Tổng hợp kiến thức chương V, chú trọng kiến thức về cấu 

tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí, định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, định luật Sác-

lơ và phương trình trạng thái của khí lí tưởng. 

 + Các NL được đánh giá: NL sử dụng ngôn ngữ VL, NL tính toán trong VL, 

NL thực hành VL và NL sử dụng kiến thức VL. 

- Hình thức đánh giá 

 Đánh giá theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian 45 phút. 
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- Ma trận đề kiểm tra 

 

Nội dung đánh 

giá 

N. 

A. 

1. 

N. 

A. 

2. 

N. 

A. 

3. 

N. 

B. 

1. 

N. 

B. 

2. 

N. 

B. 

3. 

N. 

C. 

1. 

N. 

C. 

2. 

N. 

C. 

3. 

T.

A.1

. 

T.

A.2

. 

T.B

.1. 

T.B

.2. 

T.

C.1

. 

T.

C.2

. 

H. 

A. 

1. 

H. 

A. 

2. 

H. 

A. 

3. 

H. 

A. 

4. 

H. 

B. 

1. 

H. 

B. 

2. 

H. 

B. 

3. 

H. 

C. 

1. 

H. 

C. 

2. 

H. 

C. 

3. 

H. 

D. 

1. 

H. 

D. 

2. 

H. 

D. 

3. 

H. 

D. 

4. 

K.

A. 

1. 

K.

A. 

2. 

K. 

B. 

1. 

K. 

B. 

2. 

Cấu tạo chất. 

Thuyết động học 

phân tử chất khí 

                             C

1 

C

4 

  

Quá trình đẳng 

nhiệt. Định luật 

Bôi-lơ – Ma-ri-

ôt 

C

7 

C

7 

         C

7 

C

8 

C

9 

 C

7 

C

8 

C

9 

C

9 

             C

2 

C

3 

C

7 

C

7 

C

8 

C

9 

 

Quá trình đẳng 

tích. Định luật 

Sac-lơ 

                              C

6 

  

Phương trình 

trạng thái của 

khí lí tưởng 

                             C

5 
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- Bài kiểm tra 

Câu hỏi 1: Nguyên nhân nào sau đây gây ra áp suất của chất khí? 

A. Do chất khí thường được đựng trong bình kín. 

B. Do chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ. 

C. Do chất khí thường có thể tích lớn. 

D. Do trong khi chuyển động các phân tử chất khí va chạm với nhau và va chạm với 

thành bình. 

Câu hỏi 2: Trong thí nghiệm của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, đại lượng nào sau đây thay 

đổi? 

A. Khối lượng của khối khí. B. Số phân tử khí. 

C. Nhiệt độ của khối khí. D. Khối lượng riêng của khối khí. 

Câu hỏi 3: Đồ thị nào sau đây mô tả đúng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 

 

Hình P53. Hình vẽ bài 3 

Câu hỏi 4: Hai nhiệt kế cùng được đặt vào cùng một căn phòng để đo nhiệt độ của 

phòng. Nhiệt kế A theo thang nhiệt giai Kenvin còn nhiệt kế B theo thang nhiệt giai 

Celsius. Khi nhiệt kế A tăng thêm 1 độ thì nhiệt kế B: 

A. Giảm 1 K B. Tăng 1 K C. Tăng 273 K D. Giảm 273 K 

Câu hỏi 5: Đối với khối lượng khí xác định, quá trình nào sau đây phù hợp với quá 

trình đẳng áp? 

A. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. 

C. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. 

D. Nhiệt độ giảm, thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ bách phân (oC). 

Câu hỏi 6: Phát biểu nào sau đây khi nói về quá trình đẳng tích là đúng 

A. Áp suất và nhiệt độ tuyệt đối tỉ lệ nghịch với nhau. 

B. Tích số giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối là một hằng số. 

C. Đồ thị (p;1/T) là đường hypebol. 

D. Đồ thị (V, T) là hypebol. 

Câu hỏi 7: Đơn vị áp suất 

 Ngoài đơn vị Pa (N/m2), áp suất còn được sử dụng với các đơn vị như atm, 

mmHg… Với mối liên hệ như sau: 1 atm = 1,013.105 Pa =760 mmHg. 
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Trong đó, 1atm hiểu là áp suất của khí quyển ở mực nước biển (áp suất khí quyển là áp 

suất mà khí quyển tác dụng lên mọi vật đặt trong nó).  

Câu hỏi 1: Em hiểu thế nào về 1mmHg? 

Câu hỏi 2: Một cột không khí chứa trong 1 ống nhỏ dài tiết diện đều. Cột không khí 

được ngăn cách với cột khí quyển bởi một cột thủy ngân có chiều dài d=150 mm. Áp 

suất khí quyển là p0 = 750 mmHg. Chiều dài cột khí nằm ngang là 144 mm. Hãy tính 

chiều dài của cột không khí nếu: 

a. Ống thẳng đứng miệng ống ở trên 

b. Ống thẳng đứng miệng ống ở dưới. 

Câu hỏi 8: Một xi lanh thẳng đứng, có tiết diện S = 90 cm2 chứa đầy không khí ở 

370C. Khối lượng pittông không đáng kể và có thể trượt không ma sát. Ban đầu pittông 

cách đáy xilanh h = 60 cm. 

a. Đặt lên pittông quả cân có trọng lượng P = 450 N thì pittông di chuyển xuống 

dưới 1 đoạn x = 15 cm thì dừng lại. Biết áp suất khí quyển p0 = 105 N/m2. Tính nhiệt 

độ không khí trong xi lanh khi pittông dừng lại. 

b. Đặt thêm lên trên pittông quả cân có trọng lượng P’ thì phải nung nóng không khí 

trong xilanh đến nhiệt độ 1270C để pittông không di chuyển. Tính P’ biết g = 9,8 m/s2. 

Câu hỏi 9: Một ống dài L = 25 cm hở một đầu, chứa không khí ở áp suất khí quyển. 

Nó được nhúng theo phương thẳng đứng vào nước mát trong hồ, đến khi nước dâng 

lên tới nửa ống. Giả thiết nhiệt độ là như nhau tại mọi vị trí và không thay đổi. Hãy 

dùng thước kẻ, xác định áp suất khí bên trong ống. 

Bảng P4. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực của bài kiểm tra chương V “Chất khí” 

Câu 

hỏi 
Đáp án 

Năng 

lực 
Tiêu chí chất lượng 

1 D. Do trong khi chuyển động các phân 

tử chất khí va chạm với nhau và va 

chạm với thành bình. 

K.A.1 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn D và thêm 1 

trong 3 phương án A, B, C. 

Mức 2: Chọn D và thêm 2 

trong 3 phương án A, B, C. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

2 D. Khối lượng riêng của khối khí. K.A.2 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn D và thêm 1 

trong 3 phương án A, B, C. 

Mức 2: Chọn D và thêm 2 

trong 3 phương án A, B, C. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

3 B K.A.2 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn B và thêm 1 

trong 3 phương án A, C, D. 
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Mức 2: Chọn B và thêm 2 

trong 3 phương án A, C, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

4 B. Tăng 1 K K.A.2 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn B và thêm 1 

trong 3 phương án A, C, D. 

Mức 2: Chọn B và thêm 2 

trong 3 phương án A, C, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

5 A. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ 

thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

K.A.1 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn A và thêm 1 

trong 3 phương án B, C, D. 

Mức 2: Chọn A và thêm 2 

trong 3 phương án B, C, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác 

6 C. Đồ thị (p;1/T) là đường hypebol. K.A.2 Mức 4: Chọn đúng. 

Mức 3: Chọn C và thêm 1 

trong 3 phương án A, B, D. 

Mức 2: Chọn C và thêm 2 

trong 3 phương án A, B, D. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

7.1 1 mmHg là áp suất tương ứng với áp 

suất của một cột thủy ngân có chiều cao 

1 mm tác dụng lên thành bình chứa. 

1 mmHg = 1 atm = 1,013.105 Pa = 760 

mmHg 

N.A.1 Mức 4: Nhận ra mmHg là 

đơn vị của áp suất, giải thích 

đúng, logic. 

Mức 3: Nhận ra mmHg là 

đơn vị của áp suất, giải thích 

có một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Nhận ra mmHg là 

đơn vị của áp suất, giải thích 

sai. 

Mức 1: Không nhận ra. 

N.A.2 Mức 4: Giải thích một cách 

rõ ràng, logic. 

Mức 3: Giải thích vẫn còn 

một số lỗi nhỏ nhưng có thể 

chấp nhận được. 

Mức 2: Giải thích chưa hợp 

lí. 

Mức 1: Không có giải thích. 

K.A.2 Mức 4: Trình bày được mối 

liên hệ giữa các đơn vị áp 

suất chính xác, logic. 

Mức 3: Trình bày thiếu logic, 
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có một số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Trình bày thiếu logic, 

chưa nhiều sai sót 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

7.2 Gọi 00 ,Vp  là áp suất và thể tích của 

khối khí lúc nằm ngang. 

Vp,  là áp suất và thể tích của khối khí 

lúc thẳng đứng. 

a. mmHgdpp  9001507500   

mml
p

p
l

pSlSlppVVp

 1200
0

0000





 

b. mmHgdpp  7001507500   

mml
p

p
l

pSlSlppVVp

 1800
0

0000





 

K.B.1 Mức 4:  

- Đưa ra được các biểu thức 

tính áp suất khi ống thẳng 

đứng miệng ống ở trên và 

miệng ống ở dưới. 

- Áp dụng đúng biểu thức 

định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.1 Mức 4: Từ công thức tính áp 

suất và định luật Bôi-lơ – Ma-

ri-ốt, suy luận hợp lý, chính 

xác để đưa ra công thức tính 

chiều dài cột không khí. 

Mức 3: Đưa ra được công 

thức tính chiều dài cột không 

khí nhưng diễn đạt dài dòng, 

suy luận thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính chiều dài cột không 

khí sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.C.2 Mức 4: Tính toán chính xác. 

Mức 3: Tính toán có một số 

lỗi nhỏ. 

Mức 2: Tính toán có nhiều 

sai sót. 

Mức 1: Không thực hiện 

được. 

8 a. Khi pittông dừng lại 21 pp   

Với 25
01 / 10.5,1 mN

S

P
pp   

25
2 / 10.5,1 mNp   

K.B.1 Mức 4:  

- Đưa ra được các biểu thức 

tính áp suất khi đặt thêm trên 

pittông một vật nặng. 

- Áp dụng đúng phương trình 
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Ta có: 
2

22

0

00

T

Vp

T

Vp
 (với p0, V0, T0 là 

áp suất, thể tích, nhiệt độ của lượng khí 

trong xilanh ban đầu) 
KT  75,3482   

b. Tương tự ta có: 
3

33

0

00

T

Vp

T

Vp
  

NSppp

mNp

 198)(

/ 10.72,1

23

25
3




 

trạng thái khí lý tưởng. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.2 Mức 4: Suy luận hợp lý, 

chính xác để đưa ra công thức 

tính nhiệt độ không khí T2 và 

trọng lượng P’. 

Mức 3: Đưa ra được công 

thức tính nhiệt độ không khí 

T2 và trọng lượng P’ nhưng 

diễn đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính nhiệt độ không khí 

T2 và trọng lượng P’ sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

T.C.2 Mức 4: Tính toán chính xác. 

Mức 3: Tính toán có một số 

lỗi nhỏ. 

Mức 2: Tính toán có nhiều 

sai sót. 

Mức 1: Không thực hiện 

được. 

9 - Thể tích và áp suất của không khí 

trong ống khi chưa nhúng ống vào 

nước: 011 , ppSLV   

- Thể tích và áp suất của không khí 

trong ống khi nhúng ống vào nước: 

22 ,' pSLV   

- Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  

01

2

1
22211

'
p

L

L
p

V

V
pVpVp   

- Đo chiều dài cột không khí trong ống 

sau khi nhúng vào nước L’, ta có thể 

xác định được 2p . 

K.B.1 Mức 4:  

- Đưa ra được các biểu thức 

tính thể tích và áp suất trước 

và sau khi nhúng vào nước. 

- Áp dụng đúng biểu thức của 

định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. 

Mức 3: Thực hiện các nhiệm 

vụ ở mức 4 nhưng còn vài sai 

sót nhỏ, thiếu logic. 

Mức 2: Chứa quá nhiều lỗi, 

thiếu logic. 

Mức 1: Sai hoàn toàn hoặc 

không thực hiện được. 

T.B.2 Mức 4: Suy luận hợp lý, 

chính xác để đưa ra công thức 

tính áp suất p2. 

Mức 3: Đưa ra được công 
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thức tính áp suất p2 nhưng 

diễn đạt dài dòng, thiếu logic. 

Mức 2: Có sử dụng các công 

thức trên nhưng suy luận sai 

hoặc biến đổi sai nên công 

thức tính áp suất p2 sai. 

Mức 1: Các trường hợp khác. 

H.A.1 Mức 4: Xác định đúng mục tiêu 

và cơ sở lý thuyết liên quan. 

Mức 3: Xác định được nhưng 

có vài lỗi nhỏ. 

Mức 2: Xác định được mục 

tiêu nhưng không xác định 

được cơ sở lý thuyết. 

Mức 1: Không xác định được. 

H.A.2 Mức 4: Đề xuất được phương 

án xác định áp suất khí bên 

trong ống. 

Mức 3: Đề xuất được phương 

án xác định áp suất khí bên 

trong ống nhưng vẫn còn một 

số lỗi nhỏ. 

Mức 2: Đề xuất phương án 

xác định áp suất khí bên trong 

ống chưa chính xác. 

Mức 1: Chưa đề xuất được 

phương án. 
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PHỤ LỤC 12 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
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