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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ cùng với sự 

bùng nổ thông tin làm cho kho tàng tri thức của nhân loại tăng lên nhanh chóng. So 

với vài thập niên trước thì lượng kiến thức mà nhân loại hiện nay đang nắm giữ đã 

tăng lên một cách đáng kể và trong tương lai lượng kiến thức đó còn tiếp tục tăng 

lên theo cấp số nhân. Bên cạnh đó, các phương pháp tiếp cận kiến thức mới ngày 

càng trở nên đa dạng và phong phú. Điều này đặt ra cho giáo dục những nhiệm vụ 

mới, nặng nề và khó khăn hơn trong việc truyền thụ khối lượng kiến thức đồ sộ của 

nhân loại đến học sinh (HS). Vì vậy, đổi mới giáo dục, đổi mới phương thức dạy và 

học là một yêu cầu cấp bách mà thực tiễn đặt ra cho tất cả các nước trên thế giới, 

trong đó có Việt Nam chúng ta. 

Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế dựa vào tri thức. Để hình thành nền kinh 

tế tri thức thì cần phải phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, trong đó, 

yếu tố then chốt để phát triển các lĩnh vực nêu trên là nâng cao năng lực sáng tạo 

(NLST) của con người. Hơn nữa, bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng Công 

nghiệp 4.0 đòi hỏi con người phải có NLST nhằm tạo ra sự khác biệt chất lượng sản 

phẩm vật chất và sản phẩm tinh thần. Giáo dục sẽ đóng vai trò then chốt để khai phá 

và phát triển NLST ở mỗi con người. 

Ngay khi chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI, UNESCO đã thành lập ra nhóm 

chuyên trách nghiên cứu về Giáo dục cho thế kỉ XXI. Vào năm 1996, Jacques 

Delors chủ tịch ủy ban UNESCO về giáo dục cho thế kỷ XXI đã công bố bản báo 

cáo “Learning: The Treasure Within” (Giáo dục: Kho tàng tri thức tiềm ẩn), trong 

đó đã khẳng định vai trò cơ bản của giáo dục trong sự phát triển của xã hội và của 

mỗi cá nhân; nhấn mạnh học tập suốt đời như là một chìa khóa để mỗi cá nhân thích 

ứng với những thách thức của thế kỷ XXI, đồng thời đưa ra “bốn trụ cột của giáo 

dục” là: Học để biết; học để làm; học để tồn tại; học để chung sống. [12], [38], [96]. 

Các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo ở nước ta đã thể hiện sự 

quan tâm xem xét vấn đề giáo dục phát triển NLST cho người học. Nghị quyết 29-

NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) đã chỉ rõ: 
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Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm 

chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề 

nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý 

tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực (NL) và kĩ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo (ST), tự 

học, khuyến khích học tập suốt đời [2]. Chiến lược giáo dục 2011-2020 đã thể hiện 

rõ quan điểm “Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Tập trung 

nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, NLST, kĩ năng 

thực hành, khả năng lập nghiệp” và đặt ra mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới PPDH và 

đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 

động, ST và NL tự học của người học”. Luật giáo dục (2019) khẳng định: “Phương 

pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, ST của HS phù 

hợp với đặc trung từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng HS; bồi dưỡng 

phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng học tập, khả năng tư duy độc lập; 

phát triển toàn diện phẩm chất và NL người học; tăng cường ứng dụng công nghệ 

và truyền thông vào quá trình giáo dục” [67]. 

Như vậy, mục tiêu của giáo dục phổ thông đã được khẳng định với những 

quan điểm mới là hình thành phẩm chất NL, định hướng nghề nghiệp và đào tạo 

nhân tài. Đây là những quan điểm chi phối toàn bộ việc xây dựng nội dung chương 

trình và phương thức DH ở trường phổ thông. HS phổ thông phải được trang bị kiến 

thức nền tảng, phải được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, phát huy được 

mọi tiềm năng ST của con người [66]. 

Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 xác định mục tiêu giáo dục phổ 

thông là giúp HS phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, có phẩm chất và NL để 

trở thành người công dân tốt. Các phẩm chất cần hình thành là: yêu nước, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các NL chung cần hình thành là: NL tự chủ và 

tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những NL đặc 

thù được hình thành, phát triển thông qua các môn học và hoạt động giáo dục là: NL 

ngôn ngữ, NL tính toán, NL khoa học, NL công nghệ, NL tin học, NL thẩm mỹ, NL 
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thể chất. Ngoài ra, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi 

dưỡng NL đặc biệt (năng khiếu) của HS. 

Về phát triển NLST của HS trong dạy học môn vật lí gắn liền với việc triển 

khai thực hiện trong chương trình mới và cũng được nêu rõ: “Giải quyết vấn đề và 

ST là một đặc thù của hoạt động tìm hiểu khoa học. Ở môn Vật lí, NL này được 

hình thành, phát triển trong đề xuất vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tìm 

hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí - những nội dung xuyên suốt từ cấp tiểu 

học đến cấp trung học phổ thông và được hiện thực hóa thông qua các mạch thực 

hành, trải nghiệm với các mức độ khác nhau. NL này cũng được hình thành và phát 

triển thông qua việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí để giải quyết các vấn đề thực 

tiễn” [7]. 

Ở nước ta vào những thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI, công cuộc đổi mới 

giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học đã mang lại những kết quả nhất 

định, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn về nguồn lực con người. 

Nền giáo dục nhìn chung vẫn còn nặng tính hàn lâm, từ dạy học đến kiểm tra đánh 

giá còn nhấn mạnh người học biết gì hơn là người học làm được gì, có NL gì. Có 

thể nói chất lượng nguồn nhân lực (sản phẩm của giáo dục đào tạo nước ta) còn khá 

thấp so với các nước khác trong khu vực, chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước 

trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Đổi mới PPDH nhằm phát huy tối đa sự ST và NL tự đào tạo của người học, 

coi trọng thực hành, thí nghiệm (TNg), ngoại khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi 

nhét, học vẹt, học chay, … Chính vì vậy, trong thời gian gần đây Bộ Giáo dục và 

Đào tạo luôn khuyến khích giáo viên (GV) sử dụng các phương pháp dạy học 

(PPDH) tích cực nhằm hoạt động hóa người học, phát huy khả năng tự học và tính 

ST cho HS. 

Vật lí là một trong những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên, có vai trò 

quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục, trong đó có phát triển NL nói 

chung và NLST cho HS nói riêng. Vật lí học đòi hỏi người nghiên cứu phải có kĩ 

năng quan sát tinh tế, phải khéo léo khi làm TNg, đồng thời phải có tư duy logic 

chặt chẽ, biết trao đổi, thảo luận để khẳng định chân lý. Để học tốt môn Vật lí, HS 
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phải nắm vững các hiện tượng vật lí, các nguyên lý, định luật vật lí; biết dự đoán kết 

quả của các TNg hoặc các hiện tượng; biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học 

trong các tình huống mới. Điều này đòi hỏi HS phải có khả năng ST và tư duy tốt. 

Ở chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 có nội dung phong phú, kiến thức 

gần gũi với thực tiễn. Các kiến thức này có thể giúp HS tham gia các hoạt động ST, 

giúp các em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, làm thí nghiệm 

kiểm chứng. Đây được xem là điều kiện tốt để GV phát triển NLST cho HS trong 

quá trình dạy học. 

Xuất phát từ những nhận thức và tình hình thực tế ở trên, căn cứ vào các chủ 

trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc 

đổi mới PPDH và ý nghĩa của việc phát triển NL nói chung và NLST nói riêng 

thông qua quá trình dạy học, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học 

(DH) vật lí ở bậc THPT, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức dạy học 

chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT theo định hướng phát triển năng 

lực sáng tạo cho HS”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Lựa chọn được các biện pháp DH tích cực, xây dựng được quy trình tổ chức 

DH theo hướng phát triển NLST cho HS và vận dụng vào DH chương “Các định 

luật bảo toàn” vật lí 10 THPT nhằm góp phần phát triển NLST cho HS. 

3. Giả thuyết khoa học  

Nếu lựa chọn được các biện pháp DH tích cực phù hợp và xây dựng được quy 

trình tổ chức DH theo hướng phát triển NLST cho HS và vận dụng vào DH chương 

“Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT thì sẽ góp phần phát triển được NLST của 

HS, qua đó nâng cao kết quả học tập phần Cơ học vật lí lớp 10 THPT. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra của luận án, nhiệm vụ nghiên cứu được 

xác định là: 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về vấn đề phát triển NL, NLST cho HS 

trong dạy học Vật lí ở trường THPT. 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá NLST của HS. 
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- Xây dựng các biện pháp bồi dưỡng NLST cho HS trong DH vật lí. 

- Nghiên cứu thực trạng về vấn đề tổ chức DH theo hướng phát triển NLST 

cho HS trong dạy học vật lí ở các trường THPT hiện nay. 

- Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo 

toàn” vật lí 10 THPT. 

- Xây dựng tiến trình DH một số bài thuộc chương “Các định luật bảo toàn” 

theo hướng phát triển NLST cho HS dựa trên các biện pháp đã lựa chọn. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm giả thuyết và đánh giá 

tính khả thi, hiệu quả của đề tài. 

5. Đối tƣợng nghiên cứu 

Hoạt động DH chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT theo hướng 

phát triển NLST cho HS. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

Về kiến thức: Đề tài tập trung nghiên cứu (NC) hoạt động DH chương “Các 

định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT theo định hướng phát triển NLST cho HS. 

Về địa bàn: TNSP được tiến hành tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

Về thời gian: Quá trình chuẩn bị, NC và tiến hành TNSP được thực hiện từ 

năm học 2018 đến năm học 2021. Đây là khoảng thời gian có nhiều thay đổi trong 

giáo dục: 

+ Tháng 12/2018: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục 

phổ thông mới nhưng chưa có sách giáo khoa mới. Chương trình Giáo dục phổ 

thông và sách giáo khoa hiện hành (2006) vẫn được tiếp tục áp dụng. 

+ Từ 2018 đến 2020: Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác bồi dưỡng 

GV theo Chương trình mới. Chương trình Giáo dục phổ thông mới và Chương trình 

Giáo dục phổ thông hiện hành (2006) vẫn tồn tại song song. 

Những thay đổi về Chương trình giáo dục phổ thông diễn ra trong thời gian 

thực hiện đề tài đã có những tác động nhất định đến quá trình NC cả về những thuận 

lợi và khó khăn. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 
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7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 

- NC các văn kiện của Đảng, Nhà nước và của ngành về vấn đề đổi mới PPDH 

hiện nay ở tất cả các cấp học. 

- NC cơ sở tâm lí học và cơ sở lí luận về việc tổ chức DH theo hướng phát 

triển NLST cho HS trong DH vật lí ở bậc THPT. 

- NC nội dung các công trình NC, sách, báo, tạp chí chuyên ngành về vấn đề 

phát triển NLST, chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu tham khảo 

chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT và các tài liệu liên quan. 

7.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Điều tra GV: Việc sử dụng PPDH trong quá trình DH vật lí ở trường phổ 

thông; việc phát triển NLST cho HS trong DH vật lí. 

- Điều tra HS: Phiếu hỏi xoay quanh vấn đề về nhận thức của HS về việc phát 

triển NLST trong DH vật lí; PPDH cần thiết để phát triển NLST trong quá trình học 

tập. 

- Xin ý kiến chuyên gia. 

- Thăm dò, trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp về mức độ ST của HS hiện 

nay. 

7.3. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

Tiến hành TNSP có đối chứng tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và tính khả thi của đề tài. 

7.4. Phƣơng pháp thống kê toán học 

Sử dụng phương pháp thống kê toán học để kiểm định đánh giá kết quả TNSP. 

Với số lượng HS tham gia thực nghiệm lớn thì với phương pháp này sẽ cho kết quả 

chính xác có độ tin cậy cao. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1. Về mặt lí luận 

- Hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lí luận về việc tổ chức DH nhằm 

góp phần phát triển NLST cho HS THPT trong DH. 

- Xây dựng được bốn biện pháp nhằm góp phần phát triển NLST cho HS. 
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- Xây dựng được quy trình tổ chức DH nhằm phát triển NLST cho HS trong 

DH vật lí. 

8.2. Về mặt thực tiễn 

- Phân tích, đánh giá thực trạng của việc tổ chức DH nhằm góp phần phát triển 

NLST cho HS trong DH vật lí ở trường phổ thông. 

- Vận dụng bốn biện pháp DH đã lựa chọn vào DH nhằm góp phần phát triển 

được NLST cho HS. 

- Soạn thảo được các tiến trình DH trong chương “Các định luật bảo toàn” vật 

lí lớp 10 THPT theo hướng phát triển NLST cho HS và đã được tiến hành áp dụng 

tại các trường THPT. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm có 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực sáng tạo cho 

HS THPT trong dạy học vật lí 

Chương 3: Tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” theo định hướng 

phát triển năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học vật lí 10 THPT 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Các nghiên cứu về năng lực và năng lực sáng tạo  

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Khái niệm NL (competence) có nguồn gốc tiếng Latinh “competentia” có 

nghĩa là “gặp gỡ” [85]. Hiện nay, đã có rất nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về 

NL, khái niệm NL được sử dụng với nhiều thuật ngữ tiếng Anh khác nhau như 

competence, capacity, ability, possibility, literacy... Do đó, khái niệm NL được hiểu 

theo nhiều nghĩa khác nhau.  

Dưới góc độ tâm lý học, NL trở thành đối tượng nghiên cứu chuyên sâu trong 

các công trình của F. Ganton, P. A. Rudich, Cosmovici, A. N. Leonchiev. Trong 

nghiên cứu của mình, F. Ganton cho rằng NL có những biểu hiện như tính nhạy 

bén, chắc chắn, sâu sắc và dễ dàng trong quá trình lĩnh hội một hoạt động nào đó. 

Người có NL là người đạt hiệu suất và chất lượng hoạt động cao trong các hoàn 

cảnh khách quan và chủ quan như nhau. NL gắn bó chặt chẽ với tính định hướng 

chung của nhân cách [31]. Theo P. A. Rudich, NL đó là tính chất tâm sinh lý của 

con người chi phối quá trình tiếp thu các kiến thức, kĩ năng và kĩ xảo cũng như hiệu 

quả thực hiện một hoạt động nhất định  [31]. NL của con người không chỉ là kết quả 

của sự phát triển và giáo dục mà còn là kết quả của quá trình hoạt động. 

Khi xét ở góc độ hoạt động, J.Coolahan cho rằng: NL được xem như là 

“Những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên 

hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành giáo dục” [102], A. 

Cosmovici “Năng lực là tổ hợp đặc điểm của cá nhân, giải thích sự khác biệt giữa 

người này với người khác ở khả năng đạt được những kiến thức và hành vi nhất 

định” [91]. A. N. Leonchiev cho rằng “Năng lực là đặc điểm cá nhân quy định việc 

thực hiện thành công một hoạt động nhất định”[98]. Báo cáo của Trung tâm nghiên 

cứu Châu Âu về việc làm và lao động (2005) đưa ra khái niệm “Năng lực là tổ hợp 

những phẩm chất về thể chất và trí tuệ giúp ích cho việc hoàn thành một công việc 

với mức độ chính xác nào đó” [15]. Như vậy, NL luôn bị chi phối bởi bối cảnh cụ 
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thể mà trong đó các NL được đòi hỏi. Sự tích hợp của kiến thức, kĩ năng, thái độ sẽ 

làm nên khả năng thực hiện một công việc, một hoạt động cụ thể. 

Theo PISA, thuật ngữ NL (literacy) bao hàm cả kiến thức, kĩ năng và qui trình 

nhận thức, các mảng NL gồm: NL đọc hiểu, NL toán học, NL khoa học và NL giải 

quyết vấn đề. Tổ chức này cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng kiến thức, kĩ năng tích 

lũy được ở trường học vào bối cảnh, tình huống thực trong đời sống nhằm góp phần 

thay đổi thái độ của người học. Để đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận NL 

của người học, PISA có cách tiếp cận rộng hơn về việc đánh giá kiến thức, kĩ năng, 

thái độ của HS, đó là hướng tới đánh giá các NL sử dụng kiến thức vào giải quyết 

các nhiệm vụ và thách thức thường nhật. Cách tiếp cận bao quát và thực tiễn này 

giúp PISA phản ánh kịp thời các thay đổi trong quá trình phát triển, cụ thể hơn đó là 

phương thức dựa trên mô hình học tập suốt đời, trong đó việc tích lũy các kiến thức 

và kĩ năng mới cần thiết để thích nghi trong một thế giới luôn thay đổi và một quá 

trình diễn ra suốt đời, không chỉ bó hẹp trong phạm vi trường học [22]. Như vậy 

PISA đã xây dựng công cụ và tiến hành đánh giá các loại NL, trong đó có những 

chú trọng đến các yếu tố về mặt kiến thức liên quan đến thực hành. Tuy nhiên nội 

dung khảo sát của PISA chưa tập trung vào các “chương trình học”. Điều này làm 

hạn chế sự so sánh giữa kết quả thu được và nội dung chương trình học. Ngoài ra, 

trong cách đánh giá đó, các kĩ năng thực hiện với các công cụ thực vẫn chưa được 

thể hiện rõ nét. 

Dưới góc độ của các nhà Giáo dục học, thuật ngữ NL cũng được xem xét đa 

chiều hơn: NL là một tập hợp kiến thức, thái độ và kĩ năng hoặc các chiến lược tư 

duy cốt lõi cho việc tạo ra những sản phẩm đầu ra quan trọng; NL là những phẩm 

chất tiềm tàng của một cá nhân và những đòi hỏi của công việc. Trung tâm nghiên 

cứu châu Âu về việc làm và lao động đã phân tích rõ mối liên quan giữa các khái 

niệm “Năng lực (competence), kĩ năng (skills) và kiến thức (knowledge), từ đó đã 

tổng hợp các định nghĩa chính về NL trong đó nêu ra: NL là tổ hợp những phẩm 

chất về thể chất và trí tuệ giúp ích cho việc hoàn thành một công việc với mức độ 

chính xác nào đó”. Theo chương trình giáo dục phổ thông của Quebec – Canada thì 

“Năng lực là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kĩ năng với thái 
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độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân…nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức 

hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định” [109], [93]. Denyse Tremblay (2002), 

nhà giáo dục học người Pháp dựa trên cơ sở “học tập suốt đời” đã quan niệm rằng 

“Năng lực là khả năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự tiến bộ 

nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá 

nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” [93]. 

Từ việc tìm hiểu các nghiên cứu về NL có thể thấy, quan niệm về NL của các 

tác giả tuy còn có sự khác nhau nhất định, song đều có điểm chung thống nhất là nói 

đến NL là nói đến khả năng làm được, thực hiện được một công việc, một hoạt 

động cụ thể mà không chỉ là biết và hiểu. 

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, khoa học sáng tạo bắt đầu phát triển dựa trên 

thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật. Cùng lúc này, bên cạnh các nhà khoa 

học cơ bản thì những chuyên gia về tư duy sáng tạo cũng như các nhà Tâm lí học 

bắt đầu nhập cuộc. Từ đây, ST mới được nghiên cứu trên cả diện rộng và sâu. Từ 

những nghiên cứu chuyên biệt về ST của các nhà toán học, các nhà khoa học khác 

cũng bắt đầu chuyên tâm khám phá về những nguyên lí của sự ST. 

Đầu tiên là tìm hiểu về cách ghi nhớ và cách ST, những yếu tố rất quan trọng 

hình thành NLST. Theo hai chuyên viên não học Jeff Brown và Mark Fenske : 

“Một trong những phương pháp giúp truy xuất thông tin hiệu quả là xây dựng một 

bộ não hoạt bát: Thay vì lưu trữ ký ức như một cuốn album hay một đoạn băng 

ngắn về những điều từng xảy ra, ta có thể lưu trữ ký ức mới trong mối tương quan 

với các ký ức cũ, xác định tầm quan trọng của ký ức mới dung nạp này trong ngữ 

cảnh của toàn bộ ký ức đã có trước đó. Bằng cách này, mỗi ký ức có một vị trí nhất 

định trong bộ nhớ, và khi cần truy xuất trí nhớ để giải quyết một vấn đề tương lai, 

bộ não sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi đã xác định được tầm quan trọng của thông 

tin cần xử lý. Ngoài ra, tăng cường trải nghiệm sống cũng là một lựa chọn tốt, vì bộ 

não phản ứng hoạt bát hơn với các thông tin hoàn toàn mới, do đó quá trình thu 

nhận thông tin trở nên nhạy bén hơn, đồng thời “nguyên liệu” cho việc truy xuất 

thông tin cũng dồi dào hơn. Các phương pháp luyện trí nhớ khác như lặp lại thông 
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tin cần nhớ, phương pháp liên tưởng, phương pháp lập nhóm… cũng được đánh giá 

cao” [56], [89]. 

Học cách ST không chỉ mang tính thiên phú mà còn là kết quả của quá trình 

miệt mài luyện tập. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu não bộ nhận ra có những ngả 

đường dẫn đến ST tiềm ẩn trong mỗi con người thì việc rèn luyện khả năng ST trở 

thành một kĩ năng có thể phát triển được. 

Một nghiên cứu não gần đây nhất cho thấy khi những người tham gia thí 

nghiệm bắt đầu một quá trình động não mang tính ST, hàng loạt sóng não được khởi 

động để nối kết các tế bào não nằm ở các khu vực khác nhau, tạo thành một mạng 

lưới thần kinh liên kết. 

Shelley Carson thuộc Đại học Harvard, tác giả cuốn sách Bộ não sáng tạo của 

bạn, cũng cho biết tiến trình ST không phụ thuộc nhiều vào khả năng thiên phú mà 

chủ yếu vào phong cách tư duy, điều mà mọi người đều có thể học cách cải thiện. 

Theo đó, các bước đi cụ thể để cải thiện khả năng ST cá nhân bao gồm: Thu nhận 

(thông tin); Hình dung tưởng tượng; Nối kết; Lý luận; Đánh giá; Đắm mình vào ý 

tưởng [56], [90]. 

Có thể thấy rằng, mặc dù nhiều nhà giáo dục học nổi tiếng đã tập trung nghiên 

cứu khá nhiều về ST nhưng vẫn còn nặng về tính chất mô tả kinh nghiệm chứ 

không phải là thực nghiệm để rút ra quy luật. Điều mà thực tiễn đòi hỏi là phải tìm 

ra những quy luật của ST để có thể lấy đó làm cơ sở điều khiển, phát huy ST thì gần 

như các nhà giáo dục học vẫn chưa giải quyết được. 

1.1.2. Các nghiên cứu về năng lực và năng lực sáng tạo ở trong nước 

Kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, vấn đề NL nhận được 

sự quan tâm của nhiều tác giả trong nước như: Phạm Minh Hạc [21], Phạm Viết 

Vượng [87], Phạm Thị Phú và Nguyễn Đình Thước [57], Đặng Thành Hưng [28], 

Hoàng Hòa Bình [5], với một nội hàm khá rõ ràng. NL theo các nhà tâm lý học là 

những thuộc tính của cá nhân [29], [82]; sự kết hợp linh hoạt và độc đáo hay tổ hợp 

đặc điểm tâm lý của con người [21], [27]; NL là cái có được thông qua đào tạo, bồi 

dưỡng và trải nghiệm thực tiễn [87]... Những nghiên cứu này cho thấy, NL gắn liền 

với hoạt động và giá trị thu được của hoạt động ấy. Cụ thể, Đặng Thành Hưng [28] 
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cho rằng kĩ năng phản ánh NL làm, tri thức phản ánh NL nghĩ và thái độ phản ánh 

NL cảm nhận. Tác giả nhận định: “NL là tổ hợp những hành động vật chất và tinh 

thần tương ứng với dạng hoạt động nhất định dựa vào những thuộc tính cá nhân 

(sinh học, tâm lý và giá trị xã hội) được thực hiện tự giác và dẫn đến kết quả phù 

hợp với trình độ thực tế của hoạt động”; Hoàng Hòa Bình [5] trình bày những bàn 

luận chuyên sâu về khái niệm NL, cấu trúc của NL, … Tác giả cho rằng NL có hai 

đặc trưng cơ bản là được bộc lộ, thể hiện qua hoạt động và đảm bảo hoạt động có 

hiệu quả, đạt được kết quả mong muốn. 

Tác giả Đinh Quang Báo (2013) cho rằng: “NL là một thuộc tính tích hợp 

nhân cách, là tổ hợp các đặc tính tâm lý của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu 

của một hoạt động xác định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt đẹp” [3]. 

Theo Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường thì “NL là một thuộc tính tâm lí phức 

hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sự 

sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức”. Tác giả đã cho rằng khái niệm NL 

gắn liền với khả năng hành động, NL hành động là một loại NL, nhưng khi nói đến 

việc phát triển NL người ta cũng hiểu là phát triển NL hành động [44]. Các khái 

niệm này đều có định hướng đến kết quả của các hoạt động, đó là “hành động có 

trách nhiệm và đạo đức”, “hoạt động có kết quả”. 

Đã có các nghiên cứu về NL chuyên biệt trong dạy học môn vật lí ở trường 

phổ thông. Tác giả Lê Chí Nguyện [52], tác giả Nguyễn Thị Thuần [74] trong luận 

án của mình đã đề xuất khái niệm và cấu trúc NL khoa học của HS, trình bày các 

nguyên tắc, biện pháp, quy trình để bồi dưỡng, phát triển NL khoa học cho HS. Từ 

đó thiết kế các tiến trình tổ chức dạy học cụ thể để bồi dưỡng, phát triển NL khoa 

học cho HS ở trường phổ thông. Khi NC về NL làm việc với sách giáo khoa, tác giả 

Đỗ Văn Năng đã đưa ra khái niệm NL và xây dựng được quy trình phát triển NL 

làm việc với sách giáo khoa vật lí trong DH ở trường THPT. Tác giả cho rằng 

“Năng lực là khả năng mà mỗi con người có thể thực hiện một loại công việc nào 

đó với khả năng xử lí công việc tốt, linh hoạt mang lại thành công cao trong lĩnh 

vực công việc tương ứng”. Tác giả nhận định NL gắn liền với kĩ năng trong lĩnh vực 
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hoạt động tương ứng. Qua đó khẳng định “Muốn phát triển NL nào đó phải thông 

qua rèn luyện các kĩ năng cần thiết tương ứng với loại NL đó”. 

Trong chuyên khảo Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển NL 

người học ở trường phổ thông, nhóm tác giả Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh Hội 

nêu ra khái niệm NL: “Năng lực là những khả năng, kĩ xảo học được hay sẵn có 

của cá nhân nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về 

động cơ, xã hội... và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có 

trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt bằng những phương tiện, 

biện pháp, cách thức phù hợp”. Tác giả đã nêu ra hệ thống các NL chung và NL 

chuyên biệt (NL đặc thù) đối với từng môn học cần hướng đến để phát triển, bồi 

dưỡng cho HS ở trường phổ thông. NL đặc thù trong dạy học vật lí gồm các nhóm 

NL thành phần: nhóm NL thành phần liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí; nhóm 

NL thành phần về phương pháp (tập trung vào NL thực nghiệm và NL mô hình 

hóa); nhóm NL thành phần trao đổi thông tin và nhóm NL thành phần liên quan đến 

cá nhân. Tài liệu này cho rằng để hình thành và phát triển NL cho HS, cần sử dụng 

kết hợp nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác nhau, đặc biệt cần tổ 

chức các hoạt động học tập gắn liền với thực tiễn để kích thích và tích cực hóa hoạt 

động của người học. Nội dung cuốn sách đã đưa ra quy trình, biện pháp, phương 

pháp, cách tổ chức quá trình dạy học minh họa để hình thành, phát triển các NL 

chung và NL cho từng môn học. 

Có thể thấy, các nghiên cứu trên đều cho rằng NL gắn liền với hoạt động và 

giá trị thu được của hoạt động ấy. NL luôn được xem xét trong mối quan hệ với 

hoạt động hoặc quan hệ với một đặc trưng tâm lý nhất định. Như vậy, quá trình hình 

thành NL phải được gắn với luyện tập, thực hành và trải nghiệm, nhằm bảo đảm 

thực hiện có hiệu quả. 

Vào cuối thập kỷ 70, những hoạt động nghiên cứu liên quan đến khoa học về 

tư duy sáng tạo ở nước ta vẫn chưa phát triển và mang tính chất tự phát. Mãi đến 

năm 1977 thì lớp học dạy về phương pháp luận sáng tạo mới được tổ chức. Người 

có công lớn là Phan Dũng với các tác phẩm: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học - 

Kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định; Các nguyên tắc sáng tạo cơ bản; Thế 
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giới bên trong con người sáng tạo; Tư duy lôgic biện chứng và hệ thống. Phan Dũng 

đã vận dụng TRIZ vào tổ chức các lớp học về phương pháp luận sáng tạo dạy kĩ 

năng tư duy sáng tạo cho mọi người. Đến nay, hàng ngàn người với hàng trăm khoá 

học đã được tổ chức. Năm 1991, Trung tâm sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật được 

thành lập tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh với mục đích dạy cho người bình thường trở nên ST. Việc nghiên cứu vận 

dụng TRIZ bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho HS trong nhà trường phổ thông bước đầu 

đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu ở nước ta [14], [15]. 

Nguyễn Văn Lê (1998) với "Cơ sở khoa học của sự sáng tạo" [40] đã trình bày 

một số cơ sở khoa học của việc giáo dục tính ST cho thanh thiếu niên như: Cơ sở 

tâm lý học của sự ST, cơ sở sinh lý thần kinh của hoạt động ST, bài học từ những 

con người ST.  

Nguyễn Minh Triết (2001) với "Đánh thức tiềm năng sáng tạo" [79] đã đề cập 

đến việc vận dụng 19 nguyên tắc ST vào giải quyết các bài toán cụ thể nhằm khắc 

phục tính ì tâm lí của con người khi giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

Nguyễn Cảnh Toàn (2005) với "Khơi dậy tiềm năng sáng tạo" [76] đã đưa ra 

các vấn đề về ST học như khái niệm, nguồn gốc, cơ sở thần kinh của hoạt động ST. 

Quyển sách đã chỉ ra cho người GV làm thế nào để dạy HS học tập ST. 

Mặc dù đã có nhiều công trình, đề tài, bài viết đề cập đến vấn đề phát triển 

NLST của HS trong dạy học nhưng chưa cụ thể, mang tính chất giới thiệu nhiều 

hơn là việc ứng dụng vào thực tiễn bởi thiếu tính bắt buộc trong thi cử, kiểm tra 

đánh giá. Thực tế cho thấy để làm thay đổi những thói quen, những quan điểm hiện 

tại của con người thì đó là điều không dễ dàng, tâm lí bảo thủ và tính ì còn quá lớn, 

hơn nữa cơ chế quản lí điều hành chưa kịp thay đổi so với yêu cầu đòi hỏi, tất cả đã 

trở thành lực cản lớn cho các hoạt động và phát triển NLST cho HS trong quá trình 

đổi mới hiện nay. 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hướng đến mục tiêu phát triển NL 

cho HS, theo đó, chương trình và sách giáo khoa từng môn sẽ phải đảm bảo mục 

tiêu đó. Nội dung cụ thể của chương trình từng môn học như thế nào, các bước tổ 
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chức thực hiện dạy học ra sao và làm thế nào để kiểm tra đánh giá các biểu hiện của 

NL nói chung, NLST nói riêng là một vấn đề rất cần nghiên cứu và làm rõ hơn nữa. 

1.2. Các nghiên cứu về tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực sáng tạo của 

học sinh 

1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Lịch sử giáo dục loài người từ cổ xưa cũng luôn quan tâm đến vấn đề phát 

triển tư duy ST và NLST. Nó được phát triển theo từng giai đoạn lịch sử, từng mức 

độ phát triển của xã hội và đã trở thành quan điểm dạy học hiện đại ngày nay. Đặc 

biệt, từ thế kỉ XX trở đi thì việc DH theo hướng phát triển NL cho HS lại là một 

trong những mục tiêu giáo dục quan trọng của mọi quốc gia. Những quan điểm, tư 

tưởng, chiến lược dạy học tích cực (DHTC) nhằm phát triển trí tuệ, NLST cho HS 

của những nhà giáo dục học nổi tiếng như: I. Ia. Lecne (Liên Xô cũ) [39], Ôkôn (Ba 

Lan) [54] hay Skinner (Mĩ) [102], … đã mang lại nhiều giá trị cho lĩnh vực giáo dục 

thời điểm đó và còn tiếp tục phát triển cho đến hôm nay. Cụ thể: Mĩ, Nhật, 

Singapore, Châu Âu và nhiều nước khác đề cao các kĩ năng ST và phát minh; tư 

duy phê phán và giải quyết vấn đề… Phát triển NLST tập trung vào hai trọng tâm: 

phát triển tư duy ST và các kiến thức, kĩ năng ST. Các nước đưa mục tiêu phát triển 

NLST vào chương trình học, vào tất cả các lĩnh vực và hầu hết các môn học như: 

lĩnh vực nghệ thuật (âm nhạc, hội họa hay thiết kế, sáng tạo văn học), hay phát triển 

tiềm năng sáng tạo trong lĩnh vực và các môn học: ngôn ngữ, toán học, khoa học tự 

nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, 

Kinh tế học). Đặc biệt, trong chương trình giáo dục phổ thông của Úc (2012) [108] 

đã đề xuất 7 năng lực chung cần phát triển cho HS, trong đó đề cao NL tư duy phê 

phán và ST. Họ cho rằng, tư duy phê phán và ST là một phần quan trọng của các 

hoạt động, yêu cầu HS suy nghĩ rộng và sâu sắc về việc sử dụng các kĩ năng, có tính 

logic, tưởng tượng, đổi mới, …trong tất cả các lĩnh vực học tập ở nhà trường cũng 

như trong cuộc sống. HS sẽ phát triển NL tư duy phê phán và ST theo cách tạo ra và 

đánh giá kiến thức; làm rõ các khái niệm, ý tưởng; tìm kiếm các khả năng; cân nhắc 

về các phương án lựa chọn và giải quyết các vấn đề. 



16 
 

Dạy học theo hướng bồi dưỡng NLST cho HS là một trong những chủ đề rất 

được quan tâm, đã được đề cập trong rất nhiều tài liệu sách, bài báo nghiên cứu của 

nhiều tác giả. Chẳng hạn, nghiên cứu của Robert J. Sternberg và Wendy M. 

Williams cho rằng ST cần đòi hỏi một sự cân bằng giữa khả năng tổng hợp, phân 

tích và thực tế. Do đó, cần phải hướng HS tới sự cân bằng giữa các khả năng này 

[94]. Nghiên cứu của J. Bruner xây dựng mô hình DH dựa vào sự học tập khám phá 

của HS. Mô hình đã có tác động tích cực đối với hoạt động học theo hướng HS tự 

kiến tạo kiến thức, kĩ năng nhờ đó phát triển tư duy và NLST [63], [64]. Hay nghiên 

cứu của Christine và cộng sự xem xét sự ST trong giảng dạy và học tập. Nhóm 

nghiên cứu cho rằng, GV và người học cần có được sự tự tin để sáng tạo và thử 

nghiệm. Khi GV tự tin ST thì người học càng có khả năng tham gia nhiều hơn và 

tích cực thử nghiệm ST hơn [110]. Ngoài ra, còn rất nhiều các nghiên cứu khác như 

nghiên cứu của Penick “Phát triển khả năng sáng tạo trong lớp học”, Reid và King 

“Nghiên cứu về khả năng sáng tạo của HS” và nghiên cứu của Yamamoto Kaoru 

“Vai trò của tư duy sáng tạo và trí thông minh trong thành tích học tập” [73].  

V.G. Razumôxki (1975) với "Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong 

dạy học vật lí ở trường trung học” đã khái quát hóa ý kiến của nhiều nhà vật lí nổi 

tiếng về hoạt động ST, cơ sở lí thuyết của phương pháp phát triển khả năng ST của 

HS trong dạy học vật lí và đưa ra "Chu trình sáng tạo khoa học" trong nghiên cứu 

vật lí gồm 4 giai đoạn: Từ sự kiện khởi đầu đến xây dựng mô hình giả thuyết, từ đó 

rút ra hệ quả lôgic và đề xuất phương án TNg để kiểm tra. Trong đó hai giai đoạn 

đòi hỏi sự ST nhiều nhất của nhà nghiên cứu đó là từ sự kiện khởi đầu đến mô hình 

giả thuyết và từ hệ quả lí thuyết đến đề xuất TNg kiểm tra vì ở đây không thể sử 

dụng suy luận lôgic được mà phải dùng trực giác. V.G. Razumôxki cũng cho rằng 

trực giác có thể bồi dưỡng được cho HS trong dạy học nên ông đề nghị áp dụng chu 

trình sáng tạo khoa học trên vào dạy học vật lí ở trường phổ thông. Ông đưa ra hai 

loại BTST là bài tập nghiên cứu và bài tập thiết kế nhưng chưa đưa ra quy trình 

hướng dẫn HS giải các loại bài tập này. 

Có thể thấy, việc dạy học theo hướng phát triển NL cho HS là một trong 

những mục tiêu giáo dục quan trọng, và việc dạy học theo định hướng này với môn 
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học vật lí cũng không ngoại lệ. Giáo dục phát triển NLST cho HS trong dạy học, 

đặc biệt trong dạy học vật lí có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội 

của mọi quốc gia. Do đó, mục tiêu dạy học theo hướng phát triển NL cho HS trong 

dạy học vật lí đang là chủ đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa 

học, các nhà giáo dục trên toàn thế giới. 

Ở Liên Xô (cũ) và ở các nước xã hội chủ nghĩa từ trước năm 1990, phương 

pháp học tập vật lí đã được tiếp cận theo phương pháp nghiên cứu vật lí. Trong quá 

trình DH vật lí, người thầy luôn chú trọng bồi dưỡng tư duy lôgic và tư duy biện 

chứng cho HS. Bên cạnh dạy học vật lí theo chương trình phổ thông, nhà trường 

còn tổ chức các bài học tự chọn; các trường và lớp học nghiên cứu sâu về lý thuyết 

và thực nghiệm vật lí. Thường xuyên đổi mới, phát triển phương pháp dạy học vật lí 

theo hướng tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, các bài tập sáng 

tạo, các bài thí nghiệm thực hành và các buổi ngoại khóa… [8], [32], [39], [54], 

[58], [80], [81]  

Đi vào tìm hiểu các nghiên cứu của từng tác giả cụ thể, có thể thấy, mỗi 

nghiên cứu lại đưa ra được những cách khác nhau để phát triển NLST cho HS khi 

học vật lí. Cụ thể như sau: 

Trong bài nghiên cứu “Developing the students’ creative potential by using 

visual methods while studying Physics” (Phát triển tiềm năng ST của HS bằng cách 

sử dụng các phương pháp trực quan khi học vật lí) của Maria Dinicaa và cộng sự, 

nhóm tác giả cho rằng: Phần lớn những môn học thiên về sự phát triển của não bên 

trái, cùng với việc áp dụng các phương pháp trực quan, các công nghệ giáo khoa 

mới với các môn học thuộc lĩnh vực Toán học và Khoa học sẽ dẫn đến sự cân bằng 

giữa hai bên não và làm phong phú quá trình ST cho HS. [100] 

Nghiên cứu của Novinta Nurulsari và cộng sự trong bài “Development of soft 

scaffolding strategy to improve student’s creative thinking ability in physics” (Phát 

triển chiến lược dàn giáo mềm để cải thiện khả năng tư duy sáng tạo của HS trong 

vật lí) đã đưa chiến lược dàn giáo mềm 6E để cải thiện khả năng tư duy sáng tạo của 

HS trong học tập vật lí. Chiến lược dàn giáo mềm 6E này bao gồm: Khám phá các 

vấn đề trong cuộc sống thực, thu hút HS bằng công nghệ web, cho phép thử nghiệm 
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bằng cách sử dụng phép loại suy, xây dựng dữ liệu thông qua nhiều đại diện, 

khuyến khích đặt câu hỏi và đảm bảo phản hồi. [101] 

Hay trong bài nghiên cứu “Active Physics Learning: Making Possible 

Students’ Cognitive Growth, Positive Emotions and Amazing Creativity” (Học tập 

vật lí tích cực: Giúp HS phát triển nhận thức, cảm xúc tích cực và khả năng ST 

tuyệt vời) của tác giả Josip Slisko. Nghiên cứu đã đưa ra một số ví dụ về các nhiệm 

vụ phù hợp để thu hút HS tham gia học tập tích cực, đồng thời đưa ra bằng chứng 

về hoạt động học tập vật lí tích cực đối với trình độ nhận thức, cảm xúc và khả năng 

sáng tạo của HS. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Để học vật lí, HS phải làm vật lí 

thông qua các hoạt động như quan sát, mô tả, giải thích và dự đoán các hiện tượng 

vật lí. HS phải tận dụng những ý tưởng, kinh nghiệm trước đây của mình để thực 

hiện các hoạt động tư duy trên. Tuy nhiên, nếu những ý tưởng, kinh nghiệm đã làm 

không hiệu quả; lúc này HS sẽ thử những ý tưởng mới do HS nghĩ ra hoặc GV đề 

xuất. Như vậy, kiến thức mới HS nhận được chính là kết quả của việc tạo ra những 

trải nghiệm mới. [97] 

Từ quá trình tổng quan các tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, các nhà 

NC khoa học giáo dục ở nước ngoài đã tập trung vào việc tìm hiểu về khái niệm, 

cấu trúc và biện pháp nâng cao NL cũng như NLST từ cách đây khá lâu và đã thu 

được những kết quả đáng quan tâm. Mặc dù các nhà NC đưa ra những quan niệm 

khác nhau về NL nhưng tất cả đều có chung nhận định rằng nói đến NL là nói đến 

khả năng làm được, thực hiện được một công việc, một hoạt động cụ thể. chú trọng 

bồi dưỡng tư duy lôgic và tư duy biện chứng cho HS. Đối với việc bồi dưỡng NLST 

của HS trong học tập vật lí, đa số các NC chú trọng bồi dưỡng tư duy lôgic và tư 

duy biện chứng cho HS mà chưa làm rõ được các biện pháp cụ thể để có thể bồi 

dưỡng các hành vi cụ thể. Bên cạnh đó, những NC này được tiến hành áp dụng với 

các nước có điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, cách thức kiểm tra đánh giá trong 

giáo dục khác nhiều so với nước ta. Do đó, để có thể đưa những lý luận NC về NL 

và NLST vào áp dụng một cách hiệu quả tại Việt Nam thì cần phát triển hoặc tiến 

hành những NC mới, có sự quan tâm đến đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội, cũng 

như đặc điểm tâm sinh lý của HS và chương trình giáo dục phổ thông trong nước. 
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1.2.2. Các nghiên cứu ở trong nước 

Ở Việt Nam, các mô hình giáo dục, mô hình dạy học đã có những thay đổi 

đáng kể trong từng thời kì phát triển của đất nước. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, 

việc phát huy tính tích cực, ST của HS đã được chú trọng quan tâm, việc dạy học 

theo định hướng hoạt động tích cực, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và 

phương tiện dạy học hiện đại được áp dụng nhằm phát triển tư duy khoa học và 

NLST cho HS. Các nghiên cứu về NLST cũng là vấn đề được nhiều tác giả trong 

nước quan tâm và được đề cập đến trong hầu hết các môn học. Cụ thể: 

Đối với việc phát triển NLST trong dạy học môn toán, có một số đề tài luận án 

nghiên cứu về phát triển NLST của các tác giả như: Nguyễn Thị Hương Trang 

(2002) [77], Nguyễn Văn Quang (2005) [65], Nguyễn Quang Hòe (2011) [24], 

Đặng Thị Thu Huệ (2019) [25] 

Nguyễn Thị Hương Trang (2002), với luận án “Rèn luyện năng lực giải toán 

theo định hướng sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề cho HS khá giỏi trường 

trung học phổ thông: Qua dạy học giải phương trình bậc hai - phương trình lượng 

giác” đã nghiên cứu việc vận dụng hệ thống các PPDH nhằm phát triển NLST, NL 

phát hiện và GQVĐ cho HS THPT trong giải toán. Tác giả đã hệ thống hóa một số 

vấn đề lý luận về giải toán cấp PTTH có liên quan tới phát hiện và GQVĐ một cách 

ST trong dạy học giải toán. Nghiên cứu NL giải toán của HS khá giỏi THPT. Xây 

dựng tiến trình giải toán và một số biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về lý luận và 

thực tiễn về dạy học giải toán. Cụ thể, tác giả đã xây dựng 05 bước trong tiến trình 

giải toán là: Tiếp nhận bài tập; xây dựng kế hoạch giải bài tập; thực hiện kế hoạch 

giải bài tập; kiểm tra các bước trong tiến trình giải toán và kết quả bài tập; thu nhận 

và hợp thức hóa bài tập. Ngoài ra, tác giả cũng đã đưa ra 09 biện pháp rèn luyện 

năng lực giải toán cho HS gồm: Thực sự coi trọng rèn luyện tư duy logic, TDST 

trong quá trình vận dụng các thao tác và hình thức tư duy khi giải toán; hướng dẫn 

HS khả năng tìm tòi, phát hiện và xác định hướng giải của bài tập; dự đoán, phát 

hiện và hướng khắc phục sai lầm khi giải toán; rèn luyện cho HS cách tiếp cận phát 

hiện và GQVĐ; nhìn bài tập theo nhiều góc độ khác nhau, từ đó tìm nhiều cách giải, 

phân tích và chọn cách giải hay cho một bài toán; vận dụng các phương pháp suy 
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luận và thao tác tư duy khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự trong dạy học giải toán; 

rèn luyện cho HS khả năng vận dụng kiến thức giải toán vào các tình huống thực 

tiễn; hướng dẫn HS hình thành nên một lớp các bài tập cùng loại, tìm tòi hướng giải 

các bài tập liên quan, ST các bài tập dạng mới; tìm tòi và vận dụng phương pháp 

giải một số dạng toán THPT, nhằm mục đích cung cấp tri thức phương pháp cho 

HS. Kế thừa và phát huy những thành tựu nghiên cứu về TDST trong dạy học toán 

của Nguyễn Thị Hương Trang. Các tác giả Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang 

Hòe đã tiến hành xây dựng một số biện pháp sư phạm nhằm hình thành một số biểu 

hiện đặc trưng của TDST cho HS trung học cơ sở diện đại trà. Cụ thể: 

Nguyễn Văn Quang (2005), với luận án “Hình thành một số biểu hiện đặc 

trưng của tư duy sáng tạo cho HS trung học cơ sở thông qua dạy học chủ đề đa 

giác” [65] đã nghiên cứu lý luận về dạy học hình thành một số biểu hiện đặc trưng 

của tư duy sáng tạo cho HS: Năng lực tư duy sáng tạo, chỉ số IQ, chỉ số sáng tạo của 

HS THCS. Tác giả cũng đã đưa ra 07 biện pháp sư phạm nhằm hình thành một số 

biểu hiện đặc trưng của tư duy sáng tạo cho HS THCS diện đại trà thông qua dạy 

học chủ đề đa giác. Trong nghiên cứu này, HS đã được dẫn dắt từ mò mẫm, dự đoán 

rồi thực hiện phân tích tổng hợp; tập cho HS biết đặc biệt hóa, khái quát hóa; tập 

cho HS biết vận dụng phép tương tự; tập cho HS biết nhìn tình huống đặt ra dưới 

nhiều góc độ khác nhau; tập cho HS biết giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác 

nhau và lựa chọ cách giải quyết tối ưu; tập cho HS biết hệ thống hóa kiến thức; tập 

cho HS biết hệ thống hóa phương pháp. Tác giả khẳng định, muốn hình thành các 

biểu hiện đặc trưng của tư duy sáng tạo thì phải rèn luyện cho HS nắm chắc kiến 

thức toán học, phương pháp suy luận logic, biết cách vận dụng các kiến thưc toán 

học vào tình huống thực tiễn. 

Nguyễn Quang Hòe (2011), với luận án “Những chuẩn bị cần thiết cho sinh 

viên trường sư phạm để dạy học Toán nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho HS 

trung học cơ sở (thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)”[24] đã 

hệ thống hóa cơ sở lý luận về DH sáng tạo nói chung và dạy học nhằm bồi dưỡng 

NLST trong môn toán THCS nói riêng. Tác giả đã nêu được các yêu cầu cơ bản đối 

với GV để dạy học nhằm bồi dưỡng NLST, chỉ ra những dấu hiệu về bồi dưỡng 
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NLST của HS trong học tập môn toán, đã làm rõ được những chuẩn bị cần thiết cho 

sinh viên sư phạm Toán về dạy học nhằm bồi dưỡng NLST ngay trên ghế nhà 

trường. Từ đó, tác giả đã đề xuất 04 biện pháp chuẩn bị cho sinh viên sư phạm Toán 

dạy học nhằm bồi dưỡng NLST cho HS thông qua môn Đại số sơ cấp và thực hành 

giải toán là: Trang bị cho sinh viên sư phạm toán những nội dung cơ bản của sáng 

tạo học; trang bị cho sinh viên kĩ năng bồi dưỡng một số yếu tố của TDST; tạo môi 

trường cho sinh viên tập dượt ST trong học tập và trong hoạt động dạy học sáng tạo 

ở trường THCS; xây dựng một số chuyên đề theo hướng tiếp cận modun về đại số 

sơ cấp và thực hành giải toán nhằm chuẩn bị DH bồi dưỡng NLST cho HS THCS. 

Đặng Thị Thu Huệ (2019), với luận án “Dạy học môn Toán theo hướng phát 

triển năng lực sáng tạo cho HS trung học cơ sở”[25]. Đề tài trình bày quan niệm về 

NLST của HS và dạy học môn toán theo hướng phát triển NLST; những biểu hiện 

đặc trưng của NLST; các mức độ biểu hiện của NLST của HS THCS trong học tập 

môn toán và đề xuất 04 biện pháp sư phạm trong dạy học môn toán theo hướng phát 

triển NLST. Cụ thể, những biểu hiện của NLST được tác giả xác định gồm: Ham 

thích tìm tòi và chủ động giải quyết tình huống gợi vấn đề; có trực giác, óc tò mò 

khoa học và đề xuất được câu hỏi cho một vấn đề cần tìm hiểu, nhiệm vụ cần giải 

quyết; đề xuất được ý tưởng mới, cách làm mới trong các hoạt động học tập; có trí 

tưởng tượng, phát triển được nhiều ý tưởng từ một vấn đề, đề xuất được nhiều PP, 

cách làm khác nhau để thực hiện một bài tập/nhiệm vụ; vận dụng được các kiến 

thức, kĩ năng đã biết để đề xuất phương án GQVĐ thực tiễn. Bốn biện pháp sư 

phạm được tác giả đề xuất bao gồm: Sử dụng các tình huống gợi vấn đề, tạo cơ hội 

cho HS phát triển khả năng phát hiện và GQVĐ toán học một cách sáng tạo; lôi 

cuốn HS tham gia các hoạt động trải nghiệm để tìm tòi, khám phá, kiến tạo tri thức 

toán học; vận dụng phương pháp DHDA tạo điều kiện cho HS vận dụng toán học 

trong tìm hiểu, giải quyết các vấn đề của cuộc sống một cách say mê, chủ động, 

sáng tạo; thiết kế và sử dụng hệ thống các bài tập/nhiệm vụ gắn với đời sống thực 

tiễn, truyền cảm hứng cho HS trong vận dụng sáng tạo kiến thức và kĩ năng toán 

học. 
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Điểm nổi bật của các nghiên cứu trên là đã trình bày được những biểu hiện đặc 

trưng NLST của HS không chỉ tập trung vào khả năng tư duy, nhận thức mà còn 

bao quát được cả các biểu hiện về tố chất, đặc điểm cá nhân và các quá trình xúc 

cảm của HS. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra được những nội dung cơ bản 

của sáng tạo học, nêu bật được những lý luận căn bản về DH theo hướng phát triển 

NLST cho người học và đề xuất một số giải pháp thực hiện. 

Đối với môn hóa học, đã có một số đề tài luận án nghiên cứu về phát triển 

NLST của các tác giả như: Trần Thị Thu Huệ (2011) [26], Nguyễn Thị Hồng Gấm 

(2012) [20], Đinh Thị Hồng Minh (2013) [45], Phạm Thị Bích Đào (2015) [17]. 

Trần Thị Thu Huệ (2011), với luận án “Phát triển một số năng lực của HS 

trung học phổ thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học hóa học vô 

cơ”[26]. Tác giả đã nhận định các biểu hiện NLST của HS trong dạy học hóa vô cơ 

là: Phát hiện được vấn đề và biết cách đưa ra phương án để giải quyết vấn đề; biết 

lập kế hoạch và đưa ra được cách thực hiện kế hoạch tối ưu nhất; biết đề xuất nhiều 

phương án giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình, có khả năng cải tiến cách 

làm theo lối mòn; biết cách thu thập xử lí thông tin, báo cáo kết quả, dự đoán kết 

quả, kiểm tra và kết luận kết quả; biết tạo ra sản phẩm mới, ý tưởng mới; biết tự 

đánh giá và đánh giá kết quả sản phẩm khác, đề ra được hướng để hoàn thiện. Từ 

các nhận định trên, tác giả đã đề ra ba biện pháp phát triển gồm: Sử dụng phương 

pháp dạy học theo góc; sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng; sử dụng 

phương pháp dạy học theo dự án (kết hợp với sử dụng thiết bị dạy học phù hợp). 

Kết quả đã thu được của tác giả tương đối hiệu quả. 

Nguyễn Thị Hồng Gấm (2012), với luận án “Phát triển năng lực sáng tạo cho 

sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lý luận - Phương pháp dạy học hóa 

học ở trường Cao đẳng sư phạm”[20]. Tác giả đã liệt kê biểu hiện NLST của SV 

Cao đẳng sư phạm là: Đưa ra được cách giải quyết mới, nhanh gọn hơn đối với vấn 

đề đã biết; biết tự lập thực hiện kế hoạch để đạt được kết quả tốt nhất; biết đưa ra 

nhiều ý tưởng và nhiều cách giải quyết cho một vấn đề; biết bổ sung, thiết kế lại các 

mô hình TNg, đồ dùng dạy học cho phù hợp hơn; biết cải tiến, tận dụng những cái 

đã có để tạo ra cái mới nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu đề ra; biết phát hiện, phân tích, 
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đề ra giả thuyết và đánh giá đúng vấn đề; biết đề xuất và thực hiện cách làm mới 

không theo lối mòn, không theo quy tắc đã có. Từ đó, tác giả đã đề xuất bốn biện 

pháp nhằm phát triển NLST cho sinh viên cao đẳng sư phạm là: Vận dụng PPDH 

theo dự án trong dạy học Hóa vô cơ; yêu cầu sinh viên "Thiết kế giáo án theo hướng 

DHTC phù hợp với thực tế dạy học ở phổ thông" trong học phần PPDH hóa học; sử 

dụng bài tập Hóa vô cơ đa dạng trong dạy học Hóa vô cơ; yêu cầu sinh viên đề xuất 

giải pháp thay thế trong TNg thực hành Hóa vô cơ.  

Đinh Thị Hồng Minh (2013), với luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng 

tạo cho sinh viên Đại học kĩ thuật thông qua dạy học hóa học hữu cơ”[45]. Tác giả 

nhận định, năng lực độc lập ST của SV Đại học Kĩ thuật là: Biết cách lựa chọn và 

đề xuất sử dụng một cách độc lập, hiệu quả các nguồn tài liệu, thiết bị học tập, … 

tạo ra sản phẩm mới; biết đề xuất ý tưởng mới, cách làm mới trong học tập và 

nghiên cứu; biết lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao một cách 

khoa học; biết đề xuất nhiều cách làm khác nhau để thực hiện một nhiệm vụ; biết 

đánh giá và tự đánh giá kết quả công việc của cá nhân và nhóm; có khả năng đề 

xuất câu hỏi cho một vấn đề nghiên cứu; có khả năng đề xuất các thí nghiệm để 

kiểm chứng giả thuyết, trả lời cho câu hỏi nghiên cứu; có khả năng dự đoán, kiểm 

tra và kết luận về vấn đề đã nêu ra. Tác giả đã đề xuất được bốn biện pháp nhằm 

phát triển NL độc lập ST cho sinh viên là: Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp 

đồng; sử dụng phương pháp dạy học theo dự án; sử dụng phương pháp dạy thực 

hành hóa học theo Spickler; sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy. Kết quả đạt được của 

luận án khá tốt. 

Phạm Thị Bích Đào (2015), với luận án “Phát triển năng lực sáng tạo cho HS 

Trung học phổ thông trong dạy học hóa học hữu cơ phần nâng cao”[17]. Tác giả đã 

đưa ra các tiêu chí thể hiện NLST của HS trong dạy học hóa học là: Phát hiện được 

vấn đề trong tình huống cụ thể; đề xuất được các câu hỏi để tìm hiểu vấn đề NC; đề 

xuất được các TNg để kiểm chứng giả thuyết, trả lời cho câu hỏi NC; lập được kế 

hoạch và đề xuất cách thực hiện kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu quả; đề xuất được 

các ý tưởng mới; đề xuất được nhiều phương án khác nhau cùng giải quyết cho một 

vấn đề; cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm mới trong hoạt động học tập; lựa 
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chọn và sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện,... 

để tạo ra sản phẩm mới; thu thập, xử lí thông tin hiệu quả, khoa học, ST; báo cáo 

kết quả cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề NC theo cách hiểu riêng, độc đáo; tranh 

luận, phản bác và bảo vệ ý kiến của cá nhân hoặc nhóm; đánh giá và tự đánh giá kết 

quả công việc hoặc sản phẩm NC của cá nhân và nhóm; tự rút ra kiến thức, tổng kết 

kiến thức theo cách hiểu riêng.  

Ở các nghiên cứu trên, các tác giả đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát 

triển tư duy, tư duy sáng tạo, NLST cho HS trong DH. Các tác giả cũng đã đề cập 

tới một số vấn đề về đặc trưng, cấu trúc của ST, một số kĩ thuật giúp phát triển tư 

duy ST, một số biện pháp phát triển NLST cho HS trường phổ thông trong DH hóa 

học, một số trường Cao đẳng và Đại học (khối ngành Sư phạm, Y, …). Các tác giả 

cũng đã chú trọng đến việc đánh giá NLST của người học, đã đưa ra các tiêu chí để 

đánh giá mức độ ST của người học, các biện pháp mà các tác giả đưa ra bước đầu 

cho thấy sự thành công nhất định. 

Đối với môn vật lí, cũng có rất nhiều tác giả đã nghiên cứu về chủ đề bồi 

dưỡng và rèn luyện NLST, tư duy sáng tạo của HS trong dạy học vật lí như: 

Nguyễn Văn Hòa (2002) [23], Ngô Thị Bích Thảo (2003) [72], Vũ Thị Minh (2011) 

[46], Nguyễn Văn Phương (2017) [61], Bùi Ngọc Nhân (2020) [53]. 

Nguyễn Văn Hòa (2002), với luận án “Bồi dưỡng cho HS phương pháp thực 

nghiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập và góp phần phát triển năng lực sáng 

tạo trong dạy học vật lí lớp 6 THCS”[23]. Tác giả làm sáng tỏ nội dung của phương 

pháp TN vật lí, đã xây dựng 06 giai đoạn của hoạt động nhận thức của HS theo 

phương pháp thực nghiệm (kể từ giai đoạn làm xuất hiện vấn đề đến giai đoạn ứng 

dụng kiến thức thu được vào thực tiễn). Tác giả cũng đã xây dựng được 06 biện 

pháp để thực hiện mục tiêu của mình, đó là: Thiết kế tiến trình dạy học theo các giai 

đoạn phương pháp thực nghiệm; xây dựng tình huống có vấn đề - Tạo không khí 

học tập thuận lợi; tổ chức các hình thức hoạt động đa dạng trong giờ học; lựa chọn 

và cung cấp cho HS những phương tiện, công cụ cần thiết để thực hiện các hành 

động học tập tự lực; cho HS làm quen với các phương pháp nhận thức vật lí khác; 
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xác định và lựa chọn các mức độ thích hợp yêu cầu HS tự lực thực hiện các giai 

đoạn của phương pháp thực nghiệm. 

Ngô Thị Bích Thảo (2003), với luận án “Rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS 

trong dạy học phần cơ học lớp 8 THCS”[72]. Tác giả đã khai thác và làm rõ thêm 

cơ sở lí luận của việc rèn luyện NLST cho HS trung học cơ sở trong dạy học phần 

cơ học 8; phân tích, chỉ rõ 03 khả năng rèn luyện NLST cho HS trung học cơ sở qua 

DH kĩ năng vật lí, định luật vật lí, bài tập vật lí và đề xuất 03 mức độ rèn luyện từ 

thấp đến cao NLST cho HS trong quá trình DH vật lí ở trường THCS nói chung và 

dạy học phần cơ học 8 nói riêng; đề xuất 03 giải pháp (dạy học giải quyết vấn đề, 

phương pháp thực nghiệm, soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập vật lí) và 05 biện 

pháp được sử dụng kết hợp, chỉ ra 02 cách phối hợp một số giải pháp biện pháp 

được đề xuất nhằm rèn luyện NLST cho HS trung học cơ sở. 

Vũ Thị Minh (2011), với luận án “Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập 

sáng tạo trong dạy học phần cơ học lớp 10 THPT”[46]. Đề tài đã nghiên cứu và 

tổng hợp được 10 trong 40 nguyên tắc sáng tạo TRIZ có thể sử dụng trong dạy học 

vật lí; đề xuất mô hình vận dụng 10 nguyên tắc sáng tạo đã tổng hợp để định hướng 

HS giải BTST nhằm bồi dưỡng TDST cho HS; đề xuất được tiến trình sử dụng 

BTST vào dạy học vật lí dưới hình thức bài học bài tập và hình thức bài học thực 

hành; xây dựng thang đo mức độ sáng tạo của HS sau khi học BTST về vật lí. Đề 

tài cũng đã xây dựng được hệ thống gồm 30 BTST phần cơ học lớp 10 và hướng 

dẫn HS giải theo mô hình đã đề xuất. 

Nguyễn Văn Phương (2017), với luận án “Tổ chức hoạt động sáng tạo của HS 

trong dạy học các định luật bảo toàn ở trường THPT”[61]. Đề tài đã phân tích, 

trình bày các khái niệm cốt lõi về ST và TDST, năng lực và NLST làm cơ sở cho 

việc dạy học phát triển NLST của HS; nêu lên được 10 biểu hiện/đặc trưng của 

NLST; đề xuất được 08 nguyên tắc tổ chức hoạt động sáng tạo của HS trong dạy 

học vật lí ở trường THPT; luận án cũng đã đề xuất được một số hoạt động sáng tạo, 

một số bài tập, một số phương án TNg và cách để đánh giá NLST. 

Bùi Ngọc Nhân (2020), với luận án “Phát triển năng lực sáng tạo của HS 

thông qua việc tổ chức dạy học một số chủ đề phần động học, động lực học vật lí 10 
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THPT”[53]. Đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận về việc tổ chức dạy học phát triển 

NLST của HS qua một số chủ đề dạy học môn vật lí; đã nghiên cứu đề xuất 06 biểu 

hiện của NLST trong DH vật lí; đã đưa ra 03 biện pháp tổ chức hoạt động dạy học 

nhằm phát triển NLST của HS (xây dựng chủ đề DH theo hướng phát triển NLST 

của HS; vận dụng các phương pháp và kỹ thuật DH tích cực, tăng cường các hoạt 

động tương tác, trao đổi theo hướng phát triển NLST của HS; tổ chức hoạt động trải 

nghiệm ST chú trọng phát triển NLST của HS trong một số chủ đề DH vật lí). Luận 

án cũng đã nghiên cứu đề xuất 06 tiêu chí và thang đo gồm 05 mức đánh giá sự phát 

triển NLST của HS phù hợp với từng nội dung hoạt động. 

Mặc dù đã có nhiều luận án nghiên cứu về hướng phát triển NLST của HS 

trong DH, theo đó, hệ thống các bài tập ST, các hoạt động ST, các hoạt động trải 

nghiệm, xây dựng các chủ đề học tập nhằm phát triển NLST cho HS đã được đề cập 

đến, song việc ứng dụng vào thực tiễn DH học còn nhiều bất cập và gặp những khó 

khăn nhất định. Việc nghiên cứu bồi dưỡng và phát triển NLST cho người học vật lí 

là vấn đề còn nhiều khía cạnh cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để khắc phục 

những hạn chế tồn đọng. 

Ngoài ra, còn có các nghiên cứu về phát triển NLST cho HS trong dạy học vật 

lí như: “Bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS trong dạy học các lực cơ học Vật lí 10 

THPT” của tác giả Bùi Thị Hồng Liên (2015) [41]; “Xây dựng tiến trình dạy học 

một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 – NC theo các giai đoạn của 

phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực 

sáng tạo của HS” của tác giả Chu Thị Trà (2009) [78]; “Xây dựng hệ thống bài tập 

và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ nhằm bồi 

dưỡng năng lực sáng tạo cho HS lớp 12 THPT” của tác giả Dương Thị Dung (2009) 

[13]; “Tổ chức hoạt động học tập theo tiến trình nhận thức khoa học phần Quang 

hình Vật lí 11 - NC nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS” của tác giả Nguyễn 

Ngọc Hương Mỹ (2010) [47]; “Tổ chức dạy học chương các định luật bảo toàn vật 

lí 10 với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học và bản đồ tư duy theo hướng phát triển 

năng lực sáng tạo cho HS” của tác giả Nguyễn Xuân Thái (2016) [71]; “Tổ chức 

dạy học chương chất khí vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho HS” 
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của tác giả Vũ Anh Dũng (2018) [16]; “Tổ chức dạy học chương dòng điện không 

đổi vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho HS” của tác giả Nguyễn 

Trường Sa (2020) [68]. 

Cụ thể như trong nghiên cứu của tác giả Chu Thị Trà, đề tài chủ yếu tập trung 

nghiên cứu bản chất của hoạt động học, chức năng của hoạt động học, lí luận về 

việc xây dựng tiến trình dạy theo các giai đoạn của phương pháp TN nhằm làm sáng 

tỏ cơ sở lý luận của việc tổ chức quá trình DH theo các giai đoạn của phương pháp 

thực nghiệm. Hay trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Ngọc Hương Mỹ, đề tài tập 

trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống các lý luận về việc tổ chức các hoạt động 

học tập, từ đó vận dụng hệ thống lý luận này để thiết kế tiến trình DH theo định 

hướng phát triển NLST cho HS. Nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Hồng Liên chủ yếu 

làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học hiện 

đại với việc bồi dưỡng NLST trong quá trình dạy học vật lý ở trường THPT. Cũng 

nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng NLST cho HS, nghiên cứu của tác giả Dương Thị 

Dung tập trung xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn HS hoạt động giải bài tập 

nhằm bồi dưỡng NLST. Tác giả Nguyễn Xuân Thái tập trung vào việc bồi dưỡng 

NLST nhờ bản đồ tư duy và sự hỗ trợ của phần mềm dạy học. Tác giả Vũ Anh 

Dũng nghiên cứu tổ chức các hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức chương đề 

phát triển NLST cho các em. Tác giả Nguyễn Trường Sa chủ yếu tập trung tuyển 

chọn và xây dựng một số bài tập phần “Dòng điện không đổi” vật lí 11 THPT nhằm 

tăng cường hứng thú và phát triển NLST cho HS. 

Trên cơ sở kế thừa và phát triển kết quả nghiên cứu của những đề tài trước, 

nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Phương (2017) [61] đã phân tích và làm sáng tỏ 

cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động ST của HS trong quá trình dạy học vật lí; nêu lên 

10 biểu hiện/đặc trưng của NLST; đề xuất được 8 nguyên tắc tổ chức hoạt động 

sáng tạo của HS trong dạy học vật lí ở trường THPT; đồng thời nghiên cứu đã bổ 

sung 1 dấu hiệu nhận biết BTST về vật lí; đề xuất 4 tiêu chí, xây dựng thang đo theo 

5 mức đánh giá NLST của HS trong học tập vật lí. Nghiên cứu xác định bài tập sáng 

tạo về vật lí là công cụ, phương tiện để bồi dưỡng NLST cho HS. Do đó, nghiên 

cứu đi sâu trình bày cách thức xây dựng BTST về vật lí và đề xuất chiến lược giải 
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bài tập sáng tạo theo 5 bước. Trên cơ sở phân tích kết quả quá trình TNSP về mặt 

định tính và định lượng, nghiên cứu khẳng định tổ chức hoạt động sáng tạo trong 

dạy học vật lí đã phát huy tính dân chủ trong học tập, tính tích cực, tự lực của HS, 

HS có thể độc lập đề xuất ý tưởng và thực hiện ý tưởng của mình; tổ chức hoạt 

động sáng tạo góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay về thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo, sáng tạo khoa học kĩ thuât. Tuy 

nhiên, vai trò của GV trong việc tổ chức hoạt động sáng tạo trong DH sẽ có nhiều 

điểm khác hơn so với dạy học truyền thống; đòi hỏi GV phải là một nhà đạo diễn, 

cũng là diễn viên hay biên kịch trong quá trình HS tham gia vào hoạt động sáng tạo. 

Qua phân tích có thể thấy, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Phương (2017) trên 

cơ bản đã hoàn thiện và làm rõ được những vấn đề mà các nghiên cứu trước chưa đề 

cập tới; song những kiến nghị mà tác giả đề xuất, các biện pháp cụ thể để phát triển 

NLST cho HS trong quá trình dạy học vật lí vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu thêm 

để hoàn thiện hơn. 

Có thể nói, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trong nước đề cập đến việc 

bồi dưỡng và phát triển NLST cho HS trong quá trình dạy học, đặc biệt là các 

nghiên cứu định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Vấn 

đề phát triển NLST cho HS trong DH nói chung và trong DH vật lí nói riêng vẫn 

luôn thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài 

nước. Việc đề xuất các phương pháp đồng thời đưa ra một quy trình cụ thể để phát 

triển NLST cho HS và xây dựng bộ công cụ cụ thể để đánh giá NLST của HS ở 

trường THPT hiện nay cần tiếp tục được nghiên cứu bổ sung thêm. 

1.3. Kết luận chƣơng 1 

Nội dung trong chương 1 đã trình bày tổng quan về vấn đề NC, đó là các NC 

trước đây về việc bồi dưỡng NLST cho HS trong dạy học vật lí, những vấn đề cần 

NC của luận án. Từ đó có thể rút ra những kết luận sau: 

1. Các NC về việc bồi dưỡng NL nói chung và bồi dưỡng NLST cho HS nói 

riêng được ứng dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, 

một số kết quả NC chưa phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình giáo 

dục, nhiệm vụ học tập và đặc điểm tâm sinh lý của HS Việt Nam. Do đó, cần có 
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nhiều hơn nữa những NC gắn liền với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam nhằm đưa 

những vấn đề liên quan ở trên áp dụng vào NC giảng dạy và học tập. 

2. Các công trình NC trong và ngoài nước về việc tổ chức DH theo định 

hướng bồi dưỡng NLST cho HS đã đạt được những kết quả nhất định. Đa số đều 

cho rằng: NLST của HS đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập môn vật lí; 

có thể bồi dưỡng NLST cho HS thông qua việc tổ chức cho HS tham gia các hoạt 

động ST, từ đó có thể đánh giá được NLST cho HS. Tuy nhiên cho đến nay, các 

công trình NC về bồi dưỡng NLST cho HS trong DH vật lí vẫn còn rất ít, nhất là đối 

với phần “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT. 

3. Từ những vấn đề được nêu trên, có thể xác định một số nhiệm vụ NC cụ thể 

như sau:  

- NC làm rõ khái niệm NLST, xác định rõ cấu trúc NLST và các biểu hiện 

hành vi tương ứng với các thành tố của NLST. 

- Thiết kế các công cụ để đánh giá được NLST của HS.  

- Điều tra thực trạng về việc bồi dưỡng NLST cho HS THPT.  

- Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NLST cho HS trong DH vật lí.  

- Xây dựng quy trình bồi dưỡng NLST cho HS trong DH vật lí.  

- NC đặc điểm về nội dung, cấu trúc phần “Các định luật bảo toàn” vật lí lớp 

10 THPT.  

- Thiết kế và áp dụng các tiến trình DH phần “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 

theo hướng bồi dưỡng NLST cho HS.  

- Tiến hành TNSP nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả về quá trình bồi dưỡng 

NLST của HS trong DH vật lí theo các biện pháp đã đề xuất. 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HS TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG 

DẠY HỌC VẬT LÍ 

2.1. Năng lực và sự phát triển năng lực cho HS trung học phổ thông 

2.1.1. Khái niệm năng lực  

Năng lực là một khái niệm thuộc phạm trù tâm lí học. Trong tiếng Anh, từ có 

nghĩa năng lực là: Competency, Ability, Capability, Potentiality, Efficiency, … 

Trong tiếng Việt cũng có một số từ đồng nghĩa với NL là: tiềm năng, kĩ năng, khả 

năng, … Trong luận án này, chúng tôi thống nhất sử dụng từ có nghĩa năng lực 

trong tiếng Anh là Competency. Tùy theo hướng tiếp cận trong nghiên cứu, năng 

lực được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. 

Nhà tâm lí học người Pháp Denyse Tremblay (2002) dựa trên quan niệm “học 

tập suất đời” cho rằng: “Năng lực là khả năng hành động, đạt được thành công và 

chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nhiều 

nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” [93] 

Tiếp cận theo hướng chức năng, chương trình giáo dục trung học Québec của 

Bộ giáo dục Canada (2004) quan niệm: “Năng lực có thể định nghĩa như là một khả 

năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. Những khả 

năng 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 bên ngoài chẳng hạn như bạn cùng lớp, 

thầy cô giáo, các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin khác” [114].  

Trên quan điểm xem năng lực thuộc phạm trù hoạt động hoặc đặc điểm, phẩm 

chất, thuộc tính cá nhân, P.A. Rudik định nghĩa: “Năng lực là tính chất tâm – sinh 

lý của con người chi phối quá trình tiếp thu các kiến thức, kĩ năng, kỹ xảo cũng như 

hiệu quả thực hiện một hoạt động nhất định” [4].  

F.E. Weinert cho rằng: “Năng lực là những kĩ năng kĩ xảo học được hoặc sẵn 

có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về 

động cơ xã hội… và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có 

trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt” [107].  



31 
 

Krutecxki (1980) trong quá trình nghiên cứu các tác phẩm tâm lý liên quan đế 

NL đã đưa ra quan điểm: Khi đề cập tới NL là phải đề cập tới NL trong một loại 

hoạt động nhất định của con người. Biểu hiện cụ thể của NL chỉ rõ ràng khi ta phân 

tích nó trong một hoạt động cụ thể. Điều này cho thấy rằng, NL không những chỉ có 

thể tồn tại và được thể hiện trong hoạt động mà còn được hình thành và phát triển 

thông qua hoạt động [35]. 

Ở Việt Nam, theo Từ điển Tiếng Việt, năng lực có nghĩa gốc là: “a) Khả năng, 

điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó; b) 

Phẩm chất tâm lý và sinh lý tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt 

động nào đó với chất lượng cao” [55]. 

Theo các tác giả Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn thì: “Năng lực 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” [75]. 

Nghiên cứu vào đối tượng cụ thể là HS Trung học phổ thông, tác giả Nguyễn 

Thị Minh Phương cho rằng: “Năng lực cần đạt được của HS THPT là tổ hợp nhiều 

khả năng và giá trị được cá nhân thể hiện thông qua các hoạt động có kết quả” 

[59]. 

Chương trình tổng thể (2018) quan niệm: “Năng lực là thuộc tính cá nhân 

được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho 

phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân 

khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất 

định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.” [6].  

Từ các phân tích trên, có thể hiểu: “Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu 

quả một hoạt động nào đó trong những điều kiện cụ thể một cách có kiến thức, có kĩ 

năng chứ không phải làm một cách máy móc, rập khuôn”. 

2.1.2. Các loại năng lực cốt lõi của HS 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể [6] đã công bố mục tiêu giáo dục 

HS phổ thông để rèn luyện tốt 5 phẩm chất của HS gồm “Yêu nước – Nhân ái – 

Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm” và 10 NL cốt lõi cho HS (03 năng 
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lực chung, 07 năng lực chuyên môn): Năng lực chung bao gồm NL tự chủ và tự 

học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL chuyên môn 

bao gồm NL ngôn ngữ, NL khoa học, NL tính toán, NL tin học, NL công nghệ, NL 

thể chất và NL thẩm mỹ [6]. 

 

Sơ đồ 2.1. Các năng lực cốt lõi của HS 

 Năng lực tự chủ và tự học: Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công 

việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống, biết giúp đỡ mọi người, không ỷ 

lại, vươn lên để có lối sống tự lực. Biết khẳng định và bảo vệ quyền nhu cầu cá 

nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật. Biết xác định nhiệm vụ học tập dựa trên kết 

quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể. Biết nhận ra và điều chỉnh 

được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; suy ngẫm cách 

học của mình, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác. 

 Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp 

với đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; dự kiến được thuận lợi, khó khăn để đạt được 

mục đích trong giao tiếp. Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện 

phi ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, đánh 

giá về các vấn đề. Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, 

thái độ khi nói trước nhiều người. Biết theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của 

từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp; biết khiêm tốn tiếp thu 
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sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. 

 Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống trong 

học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, 

trong cuộc sống. Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; suy nghĩ 

không theo lối mòn; tạo ra yếu tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau. Biết thu 

thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được 

một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất. Biết đặt 

nhiều câu hỏi có giá trị, sẵn sàng xem xét, đánh giá lại vấn đề. 

 Năng lực ngôn ngữ: Bao gồm năng lực sử dụng tiếng Việt và năng lực sử 

dụng ngoại ngữ; mỗi năng lực được thể hiện qua các hoạt động: nghe, nói, đọc, viết.  

 Năng lực tính toán: Được hình thành, phát triển ở nhiều môn học. Biểu hiện 

tập trung nhất của năng lực tính toán là năng lực toán học, năng lực toán học được 

thể hiện qua các hoạt động nhận thức kiến thức toán học; tư duy toán học; vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học.  

 Năng lực khoa học: Được thể hiện qua các hoạt động (nhận thức khoa học; 

tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học). Năng lực 

khoa học được hình thành, phát triển ở nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp 

với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục. 

 Năng lực công nghệ: Được thể hiện qua các hoạt động (nhận thức công 

nghệ; giao tiếp công nghệ; sử dụng công nghệ; đánh giá công nghệ; thiết kế kĩ 

thuật). 

 Năng lực tin học: Được thể hiện qua các hoạt động (sử dụng và quản lí các 

phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; ứng xử phù hợp trong môi trường 

số; giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; hợp tác trong môi 

trường số). 

 Năng lực thẩm mĩ: Bao gồm năng lực âm nhạc, năng lực mĩ thuật, năng lực 

văn học; mỗi năng lực được thể hiện qua các hoạt động (nhận thức các yếu tố thẩm 

mĩ; phân tích, đánh giá các yếu tố thẩm mĩ; tái hiện, sáng tạo và ứng dụng các yếu 

tố thẩm mĩ). 
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 Năng lực thể chất: Được thể hiện qua các hoạt động (chăm sóc sức khỏe; 

vận động cơ bản; hoạt động thể dục thể thao). 

2.1.3. Mô hình cấu trúc năng lực 

Tìm hiểu về năng lực của con người. Có 2 cách hiểu về năng lực phổ biến hiện 

nay là theo trường phái của Anh và trường phái của Mỹ [69]: Hiểu theo trường phái 

của Anh thì năng lực giới hạn bởi 3 yếu tố: Kiến thức (Knowledge), Kĩ năng (Skill) 

và Thái độ (Attitude). Đây còn gọi là mô hình ASK; Hiểu theo trường phái Mỹ thì 

năng lực là bất kỳ yếu tố tâm lý cá nhân có thể giúp hoàn thành công việc nhanh 

chóng hay hành động nào đó một cách hiệu quả. Trong đó: 

 Kiến thức được hiểu là năng lực về thu thập dữ liệu, năng lực hiểu các vấn 

đề (comprehension), năng lực ứng dụng (application), năng lực phân tích (analysis), 

năng lực tổng hợp (synthesis), năng lực đánh giá (evaluation). Đây là những năng 

lực cơ bản mà một cá nhân cần hội tụ khi tiếp nhận một công việc hay nhiệm vụ. 

Công việc hay nhiệm vụ càng phức tạp thì cấp độ yêu cầu của năng lực càng cao. 

 Phẩm chất hay thái độ thường bao gồm các nhân tố thuộc về thế giới quan 

tiếp nhận và phản ứng lại với các thực tế, xác định giá trị, giá trị ưu tiên. Các phẩm 

chất và hành vi thể hiện thái độ của các cá nhân với công việc, động cơ cũng như 

những tố chất cần có để đảm nhận tốt công việc.  

 Kĩ năng, chính là năng lực thực hiện các công việc, biến kiến thức thành 

hành động. Thông thường các kĩ năng được chia thành các cấp độ chính như: bắt 

chước (quan sát và hành vi khuôn mẫu), ứng dụng (thực hiện một số hành động 

bằng cách làm theo hướng dẫn), vận dụng (chính xác hơn với mỗi hoàn ảnh), vận 

dụng sáng tạo (trở thành phản xạ tự nhiên). 
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Sơ đồ 2.2. Mô hình cấu trúc năng lực [69] 

 NL thực hiện công việc: Bao gồm các tiêu chí về quy trình, bán thành 

phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ, an toàn lao động, năng suất lao động.  

 NL quản lý công việc: Bao gồm các tiêu chí như sắp xếp chỗ làm việc, 

chuẩn bị và bảo quản trang thiết bị, vật tư, thực hiện vệ sinh công nghiệp, ghi chép 

sổ sách, tài liệu theo quy định và thuộc thẩm quyền mỗi cá nhân.  

 NL xử lý tình huống (mang tính sự cố, bất thường): Quan tâm đến tiêu chí 

về quy trình xử lý tình huống và kết quả xử lý tình huống.  

 NL xây dựng môi trường làm việc (thường không ám chỉ môi trường vật lý 

như khía cạnh 2 trên đây): Bao gồm các tiêu chí về phối hợp làm việc trong nhóm, 

hỗ trợ đồng nghiệp, giao nhận công việc theo thẩm quyền, giao tiếp với khách hàng. 

2.1.4. Năng lực của HS trung học phổ thông và sự phát triển năng lực của HS 

trung học phổ thông 

Theo các nước OECD, khung NL của HS phổ thông [70] bao gồm: Năng lực 

liên môn (khả năng học các môn học, HS có kiến thức liên môn học); Năng lực linh 

hoạt, sáng tạo (khả năng học cách thức làm việc, có phương pháp học và làm việc 

hiệu quả); Năng lực sử dụng máy móc một cách thông minh, năng lực xã hội (khả 

năng giao tiếp, ứng xử); Năng lực cá nhân (khả năng tự học, tự đánh giá). 

 Khung kĩ năng thế kỉ XXI [111] đưa ra bốn nhóm kĩ năng sau: Cách tư duy 

(sáng tạo và đổi mới, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định, học cách 

học); Cách làm việc (giao tiếp, hợp tác); Công cụ để làm việc (NL thu thập thông 

tin, công nghệ thông tin và truyền thông); Cách chung sống trên thế giới (công dân 
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địa phương và toàn cầu, nhấn mạnh đến cuộc sống và công việc, cá nhân và trách 

nhiệm xã hội).  

Ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Minh Phương đã chỉ ra NL cần phải đạt được 

của HS THPT là tổ hợp nhiều khả năng và giá trị được HS thể hiện thông qua các 

hoạt động có kết quả cụ thể. Tác giả đã phân tích chương trình giáo dục phổ thông 

được xây dựng theo hướng tiếp cận NL của một số nước và đã xác định có hai loại 

NL chính là NL chung và NL cụ thể, chuyên biệt. [60] 

Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (2018) của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo xác định; đối với HS phổ thông ở Việt Nam: “Chương trình giáo dục phổ 

thông hình thành và phát triển cho HS những năng lực cốt lõi sau: a) Những năng 

lực chung được hình thành và phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động 

giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; b) Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát 

triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực 

ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin 

học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất”. [6] 

Có thể thấy, chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam cũng như một số 

nước trên thế giới đều có chung quan điểm cho rằng cần phải phát triển NL (trong 

đó có NLST) cho HS THPT. 

Học tập là quá trình nhận thức tích cực và được diễn ra theo từng cấp độ, bao 

gồm: Tri giác tài liệu, thông hiểu tài liệu, ghi nhớ kiến thức và luyện tập vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế các nghiên cứu cho thấy việc vận dụng 

kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể của HS thường khá khó khăn; mặc dù đây 

được xem là khâu quan trọng quyết định đến hiệu quả học tập và hình thành NL 

(trong đó có NLST) cho HS. Theo các tài liệu [10], [19], [36], [49] thì quy trình để 

phát triển năng lực cho HS THPT gồm các bước: 

- Bước 1: Nhận thức rõ các biểu hiện của từng NL, xác định công cụ đo mỗi 

NL. Lập kế hoạch phát triển NL thể hiện ở giáo án/kế hoạch bài dạy.  

- Bước 2: Tạo tình huống, tổ chức các hoạt động, sử dụng các PPDH phù hợp 

để hình thành và phát triển NL cho HS.  
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- Bước 3: Theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh cho HS trong quá trình hoạt động.  

- Bước 4: Đánh giá sự phát triển NL của HS qua các công cụ và thang đo: 

Bảng kiểm quan sát HS theo các tiêu chí của NL; sản phẩm hoạt động của HS; đề 

kiểm tra gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận; ... 

- Bước 5: Rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả tốt, đề xuất biện pháp 

khắc phục hạn chế của HS. 

2.2. Sáng tạo - Năng lực sáng tạo và sự phát triển năng lực sáng tạo cho HS 

trung học phổ thông 

2.2.1. Khái niệm sáng tạo  

Đã có rất nhiều khái niệm khác nhau về ST của các nhà khoa học trên thế giới. 

Mỗi khái niệm được nêu ra thể hiện mục đích, cách tiếp cận khác nhau của mỗi tác 

giả: 

Xem xét ST dưới góc độ của tâm lý và giáo dục, Villalba (2008) cho rằng: 

“Sáng tạo là một quá trình tư duy nhằm mục tiêu đưa ra những ý tưởng mới hay 

những sản phẩm mới có giá trị và được tôn trọng”. [42] 

Dưới góc độ nhân cách, Uraban (1995) quan niệm: “Tính sáng tạo của con 

người là thuộc tính nhân cách bộc lộ trong sản phẩm hoạt động mới mẻ, độc đáo và 

tối lợi, gây nhiều ngạc nhiên cho bản thân và cũng mới mẻ đối với người khác”. 

[34] 

Dưới góc độ là một sản phẩm cụ thể, Lubart (2004) cho rằng: “Sáng tạo là 

năng lực sản sinh một cái mới, nguyên bản và độc đáo. Tính độc đáo hay nguyên 

bản của một sáng tác có thể là đối với một cá nhân khi cá nhân đó lần đầu làm nên 

cái mới nhưng thực tế nó đã tồn tại trong xã hội; cái mới, nguyên bản cũng có thể 

là đối với một nhóm người hay cho toàn bộ loài người khi cái mới đó lần đầu tiên 

xuất hiện trong lịch sử phát triển của xã hội”. [42] 

Ở Việt Nam, theo định nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt thì “Sáng tạo là tìm ra 

cái mới, cách giải quyết mới, không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có”[55]. Theo 

từ điển triết học: “Sáng tạo là một quá trình hoạt động của con người tạo ra những 

giá trị vật chất, tinh thần, mới về chất”. [83] 
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Theo Nguyễn Cương: “Sáng tạo có ý nghĩa là tạo ra, làm ra, sản xuất ra sản 

phẩm mới, đề ra cách giải quyết mới có giá trị”. [11] 

Tác giả Phan Dũng cho rằng: “Sáng tạo là hoạt động tạo ra bất kì cái gì có 

đồng thời tính mới và tính ích lợi”. [14] 

Đối với các nhà tâm lí học ngoài việc coi ST là quá trình tạo ra cái mới trong 

hoạt động của con người và ST của sản phẩm, có tính mới, tính hữu ích cho loài 

người, cho mọi người, thì ST được xem như NL, như đặc điểm nhân cách của người 

ST. [83], [48] 

Có thể thấy, dù có sự khác nhau trong cách phát biểu về khái niệm ST, nhưng 

nhìn chung các tác giả đều quan niệm ST là hoạt động tạo ra cái mới, độc đáo, có 

lợi ích, hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh. 

Trong luận án này, chúng tôi quan niệm: “Sáng tạo là hoạt động của con 

người đề ra ý tưởng mới, cái mới, độc đáo, hữu ích, phù hợp với điều kiện sẵn có 

dựa trên kinh nghiệm, tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của cá nhân đó”. 

2.2.2. Khái niệm năng lực sáng tạo 

Vygotsky cho rằng: “Năng lực sáng tạo là thuộc tính nhân cách, là tổ hợp các 

phẩm chất tâm lý mà nhờ đó con người trên cơ sở vốn tri thức – kinh nghiệm của 

mình và bằng tư duy phân kỳ ưu thế (phân tích, so sánh, tổng hợp và đánh giá) tạo 

ra và lựa chọn ý tưởng giải quyết vấn đề mới, độc đáo và hợp lý trên bình diện cá 

nhân, xã hội gần hoặc toàn cầu” [106]. Theo tác giả NLST biểu hiện khi con người 

đứng trước hoàn cảnh có vấn đề, có thể đưa ra các giải pháp và lựa chọn giải pháp 

độc đáo, hợp lý nhất với vấn đề đặt ra. 

Ở Việt Nam, tác giả Trần Việt Dũng, Huỳnh Văn Sơn và nhiều nhà tâm lí học 

khác đều thống nhất cho rằng: “Năng lực sáng tạo là khả năng tạo ra những cái 

mới hoặc giải quyết vấn đề một cách mới mẻ của con người”. [69] 

Xem xét trên bình diện giáo dục học, tác giả Trần Thị Bích Liễu định nghĩa: 

“Năng lực sáng tạo được xem là khả năng của một người sản sinh các ý tưởng mới, 

nhìn nhận vấn đề theo cách mới, phát hiện cái mới trong cấu trúc cũ của sự vật 

hiện tượng để tạo ra các sản phẩm mới. Sản phẩm của sáng tạo là ý tưởng, vật 

dụng mới, cấu trúc mới”. [42] 
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Xét trên bình diện lý luận dạy học, tác giả Nguyễn Văn Phương quan niệm: 

“Năng lực sáng tạo là năng lực tạo ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần, 

tìm ra cách mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công những hiểu biết 

đã có vào hoàn cảnh mới trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể” [61]; tác giả Phạm 

Thị Bích Đào cho rằng: “Năng lực sáng tạo của HS THPT là năng lực tìm thấy cái 

mới, cách giải quyết mới, năng lực phát hiện và giải quyết có hiệu quả cao về các 

vấn đề đặt ra trong học tập, năng lực phát hiện ra điều chưa biết, chưa có và tạo ra 

cái chưa biết, cái chưa có, không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã biết, đã có, suy 

nghĩ không theo lối mòn”. [17]  

Trên cơ sở phân tích các khái niệm về NL, ST và NLST, chúng tôi thống nhất 

với quan điểm: “Năng lực sáng tạo là năng lực tạo ra những giá trị mới về vật chất 

và tinh thần, tìm ra cách mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công 

những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể”. 

2.2.3. Phát triển năng lực sáng tạo cho HS trong quá trình dạy học vật lí 

2.2.3.1. Cơ sở tâm lí học về dạy học sáng tạo 

Lịch sử nghiên cứu ST được tiến hành bằng ba xu hướng tiếp cận  

chính sau: 

- Hướng thứ nhất: Xem xét ST trong kết quả đạt được của các nhà khoa học 

nổi tiếng trong quá trình tiến hành công việc của chính họ. Hướng nghiên cứu này 

đã đưa ra được một số kết luận thú vị về ST, tuy nhiên nhiều kết luận không thoát 

khỏi những nhận định mang tính chủ quan. Những phân tích của các nhà khoa học 

khác sau đó đã khẳng định rằng các kết luận của các học giả thuộc xu hướng này 

chưa phản ánh đầy đủ về cơ chế của quá trình ST và không thể xem xét được cấu 

trúc tâm lý của nó. 

- Hướng thứ hai: Chú trọng vào phương pháp thực nghiệm, trắc nghiệm trên 

những mẫu cụ thể. Đưa con người vào các tình huống thực nghiệm để qua đó làm 

bộc phát các tố chất của ST.  

- Hướng thứ ba: NC các tính năng của tính cách ST thông qua việc sử dụng 

thực nghiệm tâm lý, bảng hỏi và thống kê. Các nhà nghiên cứu theo xu hướng này 

đang cố gắng khám phá những tính năng cơ bản của ST. Đặc biệt nhận dạng chúng 
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ở phương diện tiềm năng trong giai đoạn trẻ em, HS nhằm xây dựng các cơ sở cho 

quá trình tiếp nhận họ vào các trường đại học. 

Hướng tiếp cận nghiên cứu thứ hai và thứ ba đang được các nhà khoa học 

hiện thời tiến hành mở rộng và phát huy mạnh mẽ. 

Nhiều nhà tâm lý học đã liên kết năng lực với hoạt động ST theo những cách 

suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt, các nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ J. Guilford 

(1897-1987) trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ST 

thường thể hiện thông qua những suy nghĩ khác nhau. Những người này không tập 

trung suy nghĩ của mình để tìm kiếm một câu trả lời đúng cho một vấn đề, mà họ 

thường bắt đầu tìm kiếm các giải pháp theo mọi hướng có thể để đưa ra càng nhiều 

ý tưởng cho vấn đề ấy càng tốt [104]. 

Các nhà khoa học và các nhà giáo dục học có liên quan đến sự phát triển của 

các chương trình và kỹ thuật giáo dục ST “TRIZ” (Thuyết ST giải quyết vấn đề) và 

“ARIZ” (Thuật toán của ST giải quyết vấn đề) cho rằng tiềm năng ST của con 

người bao gồm các khả năng sau: Khả năng chấp nhận rủi ro, tư duy phân kỳ, linh 

hoạt trong suy nghĩ và hành động, tốc độ của tư duy, khả năng thể hiện ý tưởng độc 

đáo, khả năng thể hiện hình ảnh mới, trí tưởng tượng phong phú, sự phức tạp trong 

nhận thức về sự vật và hiện tượng, tính thẩm mỹ cao và trực giác. [69] 

Như vậy, từ sự phân tích các quan điểm ở trên về vấn đề của các thành phần 

của sự ST, có thể kết luận rằng trí tưởng tượng ST và chất lượng của tư duy ST là 

những thành phần bắt buộc của sự ST. Do đó, các điều kiện để NLST biểu hiện tối 

đa liên quan đến việc kích hoạt các yếu tố: tình cảm, ý chí, trí tưởng tượng, trực 

giác và tư duy. 

2.2.3.2. Dạy học sáng tạo phỏng theo chu trình sáng tạo của V.G.Razumopxki 

Trong quá trình phát triển của vật lí học, các nhà khoa học đã ST ra nhiều PP 

nhận thức có hiệu quả trong việc đi tìm chân lí. Đề cập đến quá trình ST khoa học 

có thể áp dụng cho quá trình nhận thức vật lí, các nhà vật lí nổi tiếng như 

A.Anhstanh, M.Plăng, M.Boocnơ, P.L.Kapitsa ... đều có những quan điểm tương 

đối giống nhau, những quan điểm giống nhau đó được V.G.Razumôpxki khái quát 
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hoá và trình bày những khía cạnh chính của quá trình ST khoa học dưới dạng chu 

trình gồm các giai đoạn chính sau [84]: 

 

Sơ đồ 2.3. Chu trình sáng tạo khoa học theo V.G.Razumopxki 

Từ việc khái quát hoá những sự kiện xuất phát, đi đến xây dựng mô hình giả 

định của hiện tượng; từ mô hình dẫn đến việc rút ra các hệ quả lí thuyết; rồi từ hệ 

quả lí thuyết đến kiểm tra bằng thực nghiệm. Nếu những sự kiện thực nghiệm phù 

hợp với hệ quả dự đoán thì giả thuyết đó được xác nhận là đúng đắn và trở thành 

chân lí khoa học, nếu những sự kiện thực nghiệm không phù hợp với những dự 

đoán lí thuyết, thì phải chỉnh lí lại hoặc thay đổi. 

Chu trình ST do V.G.Razumôpxki đề ra không phải là chu trình  khép kín mà 

mở rộng dần. Trong sơ đồ 2.3, sự mở rộng dần được thể hiện bằng phần nét đứt. 

Vận dụng chu trình ST khoa học nêu trên vào quá trình dạy học, thì việc xây 

dựng kiến thức vật lí cụ thể được thực hiện theo tiến trình như sau: 

1. Nêu các sự kiện mở đầu (đề xuất vấn đề) 

Sự kiện mở đầu được đặt ra với yêu cầu phải xuất phát từ cái đã biết và nhiệm 

vụ cần giải quyết, từ đó làm nảy sinh nhu cầu về một cái còn chưa biết, về một cách 

giải quyết không có sẵn, nhưng hy vọng có thể tìm tòi, xây dựng được. 

Ngay sau khi nêu các sự kiện mở đầu, GV cần làm bộc lộ những quan niệm 

sẵn có của HS. Mục đích của việc làm bộc lộ quan niệm sẵn có của HS là để GV 

biết được mức độ hiểu biết của HS (đúng hay sai; nông hay sâu; chính xác hay chưa 

chính xác ...) về hiện tượng định nghiên cứu. Có thể thực hiện tốt bước này bằng 

cách GV đặt ra những câu hỏi thuộc loại: Vì sao? Thế nào? những câu hỏi này đòi 
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hỏi phải được trả lời bằng những quan niệm trước đó của HS về vấn đề đang nghiên 

cứu hoặc GV có thể đưa ra một số quan niệm, trong đó có cả những quan niệm sai 

lẫn quan niệm đúng để HS lựa chọn. 

2. Xây dựng mô hình – giả thuyết 

Đây là giai đoạn quan trọng và khó khăn, vì trong giai đoạn này tri thức về 

hiện tượng cần nghiên cứu được xây dựng, tư duy trực giác của HS giữ vai trò chủ 

đạo. Để giải quyết vấn đề đặt ra, phải suy đoán được điểm xuất phát để từ đó có thể 

tìm được lời giải; chọn hoặc đề xuất mô hình có thể vận hành được để đi tới cái cần 

tìm; hoặc phỏng đoán các biến cố thực nghiệm có thể xảy ra mà nhờ đó có thể khảo 

sát TN để xây dựng cái cần tìm. Trong trường hợp nội dung kiến thức vật lí là mối 

liên hệ phức tạp giữa các đại lượng mà HS khó nhận thấy, thì GV có thể định 

hướng, gợi ý cho HS về mối quan hệ giữa các đại lượng, còn mối quan hệ đó tuân 

theo quy luật nào thì nên để HS tự đưa ra. 

3. Suy luận hệ quả lôgic 

Ở giai đoạn này, tư duy lôgic theo kiểu lập luận, suy diễn và biến đổi toán học 

dựa vào những kiến thức đã biết hoàn toàn chiếm ưu thế. GV chỉ cần định hướng để 

HS tự rút ra các hệ quả lôgíc về cái cần tìm bằng cách sử dụng những lập luận, suy 

diễn từ những dự đoán đã nêu. Trong nhiều trường hợp, HS cần phải phối hợp tốt 

giữa PP suy luận và những biến đổi toán học cần thiết. 

Trước khi kiểm tra những hệ quả lôgic, GV nên định hướng cho HS trao đổi, 

thảo luận và đề xuất các phương án TNg kiểm tra hệ quả lôgic. GV cần dự phòng 

một số phương án TNg để phòng khi HS không nêu ra được phương án hoặc khi 

phương án của HS nêu ra chưa thật tối ưu. 

4. Tiến hành TNg kiểm tra 

Đây là giai đoạn xác định sự đúng đắn hay không của hệ quả lôgic, giai đoạn 

này đòi hỏi HS phải có kĩ năng, kĩ xảo trong thực hành TNg. GV cần lựa chọn và 

chuẩn bị những TNg kiểm tra phù hợp với các phương án đã nêu đồng thời phải 

đảm bảo kết quả TNg là chính xác và thành công ngay. 
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Tùy vào mức độ dễ hay khó của TNg và khả năng thực hành của HS mà GV 

có thể yêu cầu HS tự tiến hành TNg dưới sự hướng dẫn của thầy hoặc GV và HS 

cùng tiến hành TNg. 

2.2.4. Những biểu hiện của năng lực sáng tạo của HS  

 Theo I. Ia. Lence, có 7 đặc trưng/ biểu hiện của NLST [39] là: Có sự tự lực 

chuyển các tri thức và kĩ năng sang một tình huống mới. Sự liên hệ giữa tình huống 

mới và tri thức cũ càng xa bao nhiêu thì mức độ ST càng cao; Nhìn thấy những vấn 

đề mới trong các điều kiện quen biết “đúng quy cách”; Nhìn thấy cấu trúc của đối 

tượng đang nghiên cứu; Nhìn thấy chức năng mới của đối tượng quen biết; Xây 

dựng phương pháp mới, về nguyên tắc khác với những phương án quen thuộc đã 

biết; Nhìn thấy nhiều cách giải quyết có thể có, lựa chọn cách giải quyết tối ưu và 

tiến hành giải quyết vấn đề; Tạo ra một phương thức giải độc đáo tuy đã biết những 

phương thức mới. 

 Theo William Benn thì những người có NLST, những nhà cải cách, phát minh 

có một số đặc điểm sau [88]: Luôn tìm kiếm những cách làm có hiệu quả; Là những 

người dám phá vỡ mô hình, phá vỡ những giới hạn để tìm ra những giải pháp mới, 

cách làm mới (mô hình có thể biểu hiện là một bộ các nguyên tắc hoặc một khung 

tham chiếu); Phát triển trí tò mò, luôn đặt các câu hỏi tại sao; Tạo ra những ý tưởng 

mới lạ, độc đáo; Là những người dám hành động. 

 Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu cũng đã xác định những biểu hiện NLST 

của HS trong học tập. Chẳng hạn như tác giả Phạm Thị Bích Đào [17] đã nghiên 

cứu đề xuất một số biểu hiện NLST của HS THPT trong học tập hóa học là: Phát 

hiện được vấn đề trong tình huống cụ thể; Đề xuất được các câu hỏi để tìm hiểu vấn 

đề NC; Đề xuất được các TNg để kiểm chứng giả thuyết, trả lời cho câu hỏi nghiên 

cứu; Lập được kế hoạch và đề xuất cách thực hiện kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu 

quả; Đề xuất được các ý tưởng mới; Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm mới 

trong hoạt động học tập; Lựa chọn và sử dụng hiểu quả các nguồn tài liệu, thiết bị 

học tập, thời gian thực hiện…, để tạo ra sản phẩm mới; Thu thập, xử lí thông tin 

hiệu quả, khoa học, ST; Báo cáo kết quả cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu 

theo cách hiểu riêng, độc đáo; Đánh giá và tự đánh giá kết quả công việc hoặc sản 



44 
 

phẩm nghiên cứu của cá nhân và nhóm; Tự rút ra kiến thức, tổng kết kiến thức theo 

cách hiểu riêng. 

 Hay nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Phương [61] về NLST của HS trong 

học tập vật lí ở trường THPT, tác giả cho rằng có thể nhận biết NLST qua 10 đặc 

trưng sau: Đề xuất được giả thuyết (hoặc dự đoán); Thiết kế được phương án TNg 

để kiểm tra giả thuyết (dự đoán) của vấn đề nghiên cứu, thiết kế được nhiều phương 

án TNg và lựa chọn được phương án TNg tối ưu; Giải được bài tập ST về vật lí; 

Phát hiện được vấn đề mới (về hiện tượng vật lí, đại lượng vật lí và ứng dụng kĩ 

thuật vật lí) trong điều kiện quen biết; Nhìn thấy chức năng của một dụng cụ, thiết 

bị TNg quen thuộc, thực hiện được nhiều mục tiêu khác nhau và ngược lại thực hiện 

một mục tiêu có thể sử dụng nhiều thiết bị TNg khác nhau; Xây dựng phương án 

mới, về nguyên tắc khác với những phương án quen thuộc đã biết, như thiết kế được 

thiết bị TNg mới, mô hình mới; Nhìn thấy nhiều cách giải quyết, có thể lựa chọn 

cách giải quyết tối ưu; Có kĩ năng thu thập và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau; biết tổng hợp – khái quát hóa, đề xuất ý tưởng mới, xem xét vấn đề theo cách 

mới; nêu được ý kiến riêng, cách lí giải riêng khác với những điều đã biết về một 

hiện tượng vật lí, một quá trình vật lí mà không phụ thuộc vào ý kiến của bạn bè, 

của GV, không sợ sai; Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn theo phương 

thức mới; Biết kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh các kết quả học tập một cách nhanh 

chóng. 

Thông qua kết quả NC của các tài liệu [17], [39], [61], [88] trong nghiên cứu 

này, chúng tôi quan điểm một số biểu hiện NLST của HS THPT trong học tập như 

sau: 

1. Ham thích tìm tòi và chủ động giải quyết các tình huống gợi vấn đề. 

2. Thích tranh luận, phản bác, có ý chí thực hiện đến cùng ý tưởng của mình. 

3. Có kĩ năng thu thập và xử lí thông tin từ nhiều nguồn; tổng hợp – khái quát 

hóa vấn đề theo cách mới; nêu được ý kiến riêng, cách lí giải riêng của mình khác 

với những điều đã biết về một hiện tượng, một quá trình vật lí. 

4. Đề xuất được giả thuyết, thiết kế được các phương án thí nghiệm và chọn 

được phương án tối ưu để kiểm tra giả thuyết của vấn đề cần nghiên cứu. 
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5. Đề xuất được ý tưởng mới, cách giải mới cho các bài tập sáng tạo về vật lí. 

6. Xây dựng được phương án mới, khác với những phương án quen thuộc đã 

biết; như thiết kế được mô hình mới, thiết bị thí nghiệm mới. 

7. Thấy được chức năng của một dụng cụ, thiết bị thí nghiệm quen thuộc, thực 

hiện được nhiều mục tiêu khác nhau, và ngược lại có thể sử dụng được nhiều thiết 

bị thí nghiệm khác nhau để thực hiện một mục tiêu. 

8. Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã biết vào thực tiễn theo phương 

thức mới, cách làm mới, không theo lối mòn. 

9. Luôn đánh giá, tự đánh giá, điều chỉnh kết quả học tập một cách nhanh 

chóng và đề xuất được hướng hoàn thiện. 

2.2.4.1. Các yếu tố quan trọng góp phần phát triển NLST cho HS 

Để phát triển NLST cho HS thì trước hết phải nói tới yếu tố quan trọng đó là 

“khả năng tư duy độc lập”, đó là khả năng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu, tự học hỏi để 

tìm ra con đường giải quyết cho riêng mình, HS có tư duy độc lập sẽ dễ dàng tiếp 

thu được kiến thức trong quá trình học tập. Tư duy độc lập là quan trọng vì nó là 

nền tảng của tính sáng tạo và phát kiến. 

Yếu tố thứ hai cần thiết để làm nảy sinh sự ST là “hứng thú”. Hứng thú sẽ làm 

nảy sinh sự ST và ST lại thúc đẩy hứng thú mới. Khi HS có hứng thú thì khả năng 

nhận thức sẽ cao và từ đó lại có sự khát khao nhận thức cái mới và vận dụng cái 

mới vào thực tế đời sống. Sự hứng thú sẽ tạo động lực cho HS ham thích tìm tòi và 

chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra. 

Yếu tố thứ ba cần thiết để phát triển NLST cho HS đó là tính “nghi ngờ khoa 

học”, HS sẽ luôn đặt câu hỏi: Tại sao? Có đúng không? Cách làm này hay phương 

pháp này đã tối ưu chưa? Liệu có còn cách giải quyết nào tối ưu hơn nữa không? Từ 

đó các em cố gắng đi tìm câu trả lời sẽ góp phần phát triển NLST cho mình. Nhờ 

yếu tố này, HS chủ động thu thập thêm thông tin và xử lí thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau, thích tranh luận, đề xuất ý tưởng mới, phương án mới trong quá trình 

học tập hay thực hiện nhiệm vụ đề ra. Từ đó sự ST và NLST sẽ được phát huy. 

Yếu tố thứ tư cần thiết để phát triển NLST cho HS đó là “năng lực quan sát”, 

quan sát là cách học hỏi quan trọng của HS, một HS biết quan sát sẽ thu thập được 
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nhiều chi tiết cơ bản cần thiết của sự vật, hiện tượng và ghi nhớ sự tồn tại, trật tự 

giữa các chi tiết đó. Quan sát giúp HS nhanh chóng nhận ra vấn đề, cung cấp cho 

HS hệ thống kiến thức để hình thành cái mới, GQVĐ một cách ST. Nhờ quan sát, 

HS có thể đề xuất được các phương án mới khác với những phương án quen thuộc 

đã biết như thiết kế mô hình mới, thiết bị thí nghiệm mới, sử dụng được nhiều thiết 

bị thí nghiệm khác nhau để thực hiện một mục tiêu. 

Một yếu tố khác cũng cần cho sự phát triển NLST cho HS là phải có “kiến 

thức cơ bản vững chắc”, kiến thức cơ bản là nền tảng cho sự ST bởi bất kì một quá 

trình ST nào cũng đều bắt đầu từ sự tái hiện những cái đã biết, từ sự tái hiện HS sẽ 

tổng hợp – khái quát hóa vấn đề theo cách mới, nêu được ý kiến riêng, cách lí giải 

riêng về một vấn đề nào đó, dó đó kiến thức cơ bản vững chắc là yếu tố cần thiết. 

2.2.4.2. Đánh giá NLST của HS trong dạy học  

 Đánh giá để theo dõi sự tiến bộ của HS, đánh giá phải diễn ra trong suốt 

quá trình dạy và học, giúp HS so sánh phát hiện mình thay đổi thế nào trên con 

đường đạt mục tiêu học tập đề ra [7], [37]. Đánh giá phải nằm trong hệ thống đánh 

giá kết quả DH nói chung và phù hợp với quan điểm đổi mới giáo dục hiện nay. Kết 

quả đánh giá có tính khách quan, cung cấp được những thông tin cần thiết và chính 

xác, phản ánh trung thực kết quả phát triển NLST của HS trong suốt quá trình học.  

 Khi đánh giá NLST của HS thì không phải chỉ đánh giá các kiến thức căn 

bản trong nhà trường, mà phải đánh giá sự liên hệ các kiến thức với thực tiễn, phải 

đánh giá sự vận dụng linh hoạt và ST các kiến thức vào thực tế. Có thể sử dụng một 

số công cụ cụ thể để đánh giá như đánh giá qua quan sát, qua hồ sơ, tự đánh giá và 

đánh giá đồng đẳng, … 

- Đánh giá qua quan sát: Thông qua hình thức quan sát, GV đánh giá các hoạt 

động, động cơ, các biểu hiện hành vi, kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hành trong 

quá trình giải quyết một vấn đề cụ thể. 

+ Ưu điểm của PP: Giúp người nghiên cứu hiểu được bối cảnh; cung cấp các 

dữ liệu liên quan trực tiếp đến tình huống hành vi điển hình. 

+ Hạn chế của PP: Có tính chủ quan trong quá trình quan sát. 

- Đánh giá qua hồ sơ học tập: Là sự theo dõi, trao đổi, ghi chép được của chính 
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HS những gì các em nói, hỏi, làm, cũng như thái độ, ý thức của HS với quá trình 

học tập của mình cũng như đối với mọi người, … nhằm làm cho HS thấy được 

những tiến bộ rõ rệt của chính mình cũng như GV thấy được khả năng của từng HS 

để từ đó GV có thể đưa ra hoặc điều chỉnh nội dung, PPDH cho phù hợp. 

+ Ưu điểm của PP: Giúp HS chủ động theo dõi, tự đánh giá để nhận ra khả 

năng và những tiến bộ rõ rệt của mình, để điều chỉnh PP học, xác định động cơ, 

mục tiêu học tập. Giúp GV kịp thời hỗ trợ và điều chỉnh hình thức dạy cho phù hợp. 

+ Hạn chế của PP: GV mất nhiều thời gian để kiểm tra kết quả học tập của HS. 

-  Tự đánh giá: Là hình thức đánh giá mà HS tự liên hệ với các công việc 

(nhiệm vụ) đã thực hiện với các mục tiêu của quá trình học tập. HS sẽ học cách 

đánh giá các nỗ lực và tiến bộ cá nhân, kiểm nghiệm lại quá trình và phát hiện 

những điểm cần thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. 

+ Ưu điểm của PP: HS sẽ đánh giá những công việc đã thực hiện từ các tiêu 

chí đánh giá và nhận xét mức độ hoàn thành của bản thân đã đáp ứng được yêu cầu 

chưa; từ đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện việc học, làm cho việc học 

đạt hiệu quả cao hơn. 

+ Hạn chế của PP: Đánh giá đôi khi có tính chủ quan, cảm tính của HS. 

- Đánh giá đồng đẳng: Là quá trình trong đó các nhóm HS cùng độ tuổi hoặc 

cùng lớp sẽ tham gia đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhau. Các HS sẽ 

theo dõi chéo bạn học của mình trong suốt quá trình học tập và sẽ biết thêm các 

kiến thức cụ thể về công việc của mình khi đối chiếu với GV. 

+ Ưu điểm của PP: HS được tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập và đánh 

giá theo các tiêu chí có sẵn; đánh giá đồng đẳng ngoài việc cung cấp thông tin về 

kết quả học tập của HS còn phản ánh được NL của HS tự đánh giá về sự trung thực, 

ST và linh hoạt, … 

+ Hạn chế của PP: Đánh giá đôi khi có tính chủ quan, cảm tính của HS. 

2.2.5. Cấu trúc của năng lực sáng tạo 

Chúng tôi xác định cấu trúc NLST dựa vào khái niệm NLST ở trên và dựa vào 

quá trình hoạt động ST của HS. Sau khi tham khảo một số NC [17], [39], [61], [88]  

trong và ngoài nước, kết hợp với những yêu cầu thực tế của giáo dục phổ thông hiện 
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nay, chúng tôi đề xuất được bản phác thảo về cấu trúc NLST. Sau đó bản dự thảo 

này được gửi tới các chuyên gia là các nhà NC trong chuyên ngành, các GV nhiều 

kinh nghiệm trong DH vật lí ở bậc phổ thông. Trên cơ sở các ý kiến phản hồi, 

chúng tôi tập hợp lại và chỉnh sửa được cấu trúc NLST như sơ đồ 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4. Cấu trúc của năng lực sáng tạo 

- Đưa ra các ý tưởng mới: Đưa ra câu hỏi NC và dự đoán khoa học phù hợp 

với câu hỏi NC. Đưa ra các ý tưởng, các biện pháp để thực hiện một cách khoa học. 

- Đưa ra các phương án kiểm chứng: Đưa ra các phương án TNg để kiểm tra 

giả thuyết khoa học, lựa chọn được phương án tối ưu nhất. Tiến hành thực hiện 

phương án TNg kiểm tra giả thuyết khoa học một cách ST. Phân tích, phát hiện và 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm TNg. 

- Vận dụng linh hoạt, ST vào thực tiễn: NC, trao đổi, tư duy để tìm ra hướng 

giải quyết cho vấn đề đặt ra một cách ST. Vận dụng kiến thức một cách khoa học 

vào thực tiễn. 

- Đánh giá và tự đánh giá kết quả đạt được: Đánh giá mức độ thực hiện của 

bản thân và các thành viên khác dựa trên các tiêu chí đã đề ra. Đánh giá được sản 

phẩm của nhóm và đưa ra được phương án nhằm cải tiến sản phẩm. 

Từ việc phân tích nội hàm của khái niệm về NLST và các thành tố của NLST, 

chúng tôi đề xuất các biểu hiện hành vi như trong bảng 2.1 

 

 

 

 

Đưa ra các ý 

tưởng mới  

Đưa ra các 

phương án 

kiểm chứng 

Vận dụng linh 

hoạt, sáng tạo 

vào thực tiễn 

Cấu trúc năng lực sáng tạo 

Đánh giá và tự 

đánh giá kết 

quả đạt được 
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Bảng 2.1. Các thành tố và biểu hiện hành vi của năng lực sáng tạo 

Thành tố Biểu hiện hành vi Kí hiệu 

Đưa ra các ý 

tưởng mới  

Đưa ra được các câu hỏi NC.  

Đưa ra được giả thuyết khoa học NC. 

HV1 

HV2 

Đưa ra các 

phương án kiểm 

chứng  

Đưa ra được các phương án TNg kiểm chứng. 

Thực hiện được các phương án TNg kiểm chứng. 

HV3 

HV4 

Vận dụng linh 

hoạt, sáng tạo 

vào thực tiễn 

Thiết kế, chế tạo được các mô hình dự án học tập. 

Vận dụng linh hoạt, khoa học vào thực tiễn. 

 

HV5 

HV6 

 

Đánh giá và tự 

đánh giá kết quả 

đạt được 

Đưa ra được các tiêu chí đánh giá. 

Xây dựng được phiếu đánh giá trong các trường 

hợp cụ thể. 

HV7 

HV8 

 

Để đánh giá NLST của HS qua quan sát, trên cơ sở tham khảo các NC [17], 

[20], [61] chúng tôi xây dựng công cụ hỗ trợ là bảng Rubric. Trong đó mỗi biểu 

hiện hành vi (HV) được mô tả với bốn mức độ chất lượng khác nhau như bảng 2.2.  

Bảng 2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực sáng tạo của HS 

Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu Mô tả mức độ chất lượng 

Điểm 

số 

HV1. Đưa ra 

được các câu 

hỏi NC 

M1 HV1.M1 Chưa đưa ra được câu hỏi NC. 1 

M2 HV1.M2 
Đưa ra được câu hỏi NC nhưng 

chưa rõ ràng, chưa đầy đủ. 
2 

M3 HV1.M3 
Đưa ra được câu hỏi NC rõ ràng 

nhưng chưa đầy đủ. 
3 

M4 HV1.M4 
Đưa ra được câu hỏi NC rõ ràng, 

đầy đủ. 
4 

 

 

 

M1 HV2.M1 
Chưa đưa ra được các giả thuyết 

khoa học phù hợp với câu hỏi NC. 
1 

M2 HV2.M2 Đưa ra được giả thuyết khoa học 2 
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu Mô tả mức độ chất lượng 

Điểm 

số 

HV2. Đưa ra 

được giả 

thuyết khoa 

học NC 

nhưng chỉ phù hợp với một số 

trường hợp riêng lẻ. 

M3 HV2.M3 

Đưa ra được giả thuyết khoa học 

phù hợp với đa số trường hợp của 

vấn đề NC. 

3 

M4 HV2.M4 

Đưa ra được giả thuyết khoa học 

phù hợp với tất cả trường hợp của 

vấn đề NC. 

4 

 

HV3. Đưa ra 

được các 

phương án 

TNg kiểm 

chứng 

M1 HV3.M1 
Chưa đưa ra được phương án 

kiểm chứng giả thuyết khoa học. 
1 

M2 HV3.M2 
Đưa ra được phương án kiểm 

chứng vài giả thuyết khoa học. 
2 

M3 HV3.M3 
Đưa ra được phương án kiểm 

chứng đa số giả thuyết khoa học. 
3 

M4 HV3.M4 
Đưa ra được phương án kiểm 

chứng tất cả giả thuyết khoa học. 
4 

 

HV4. Thực 

hiện được các 

phương án 

TNg kiểm 

chứng 

M1 HV4.M1 

Chưa thực hiện được phương án 

TNg kiểm chứng giả thuyết khoa 

học. 

1 

M2 HV4.M2 

Thực hiện được phương án TNg 

kiểm chứng vài giả thuyết khoa 

học. 

2 

M3 HV4.M3 

Thực hiện được phương án TNg 

kiểm chứng đa số giả thuyết khoa 

học. 

3 

M4 HV4.M4 
Thực hiện được phương án TNg 

kiểm chứng tất cả giả thuyết khoa 
4 
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu Mô tả mức độ chất lượng 

Điểm 

số 

học. 

HV5. Thiết 

kế, chế tạo 

được các mô 

hình dự án 

học tập 

M1 HV5.M1 
Chưa thiết kế, chế tạo được mô 

hình dự án học tập. 
1 

M2 HV5.M2 
Thiết kế, chế tạo được một phần 

mô hình dự án học tập 
2 

M3 HV5.M3 

Thiết kế, chế tạo được mô hình dự 

án học tập dưới sự trợ giúp của 

GV 

3 

M4 HV5.M4 
Tự lực thiết kế, chế tạo được mô 

hình dự án học tập 
4 

HV6. Vận 

dụng linh 

hoạt,  khoa 

học vào thực 

tiễn 

M1 HV6.M1 Chưa biết vận dụng vào thực tiễn 1 

M2 HV6.M2 Vận dụng hạn chế vào thực tiễn 2 

M3 HV6.M3 
Vận dụng được vào thực tiễn 

nhưng chưa ST 
3 

M4 HV6.M4 
Vận dụng khoa học, ST vào thực 

tiễn 
4 

HV7. Đưa ra 

được các tiêu 

chí đánh giá 

M1 HV7.M1 
Chưa đưa ra được ý tưởng, tiêu 

chí đánh giá. 
1 

M2 HV7.M2 
Đưa ra được một vài ý tưởng và 

tiêu chí đánh giá. 
2 

M3 HV7.M3 
Đưa ra được ý tưởng đánh giá 

nhưng tiêu chí chưa rõ ràng. 
3 

M4 HV7.M4 
Đưa ra được ý tưởng đánh giá và 

tiêu chí đánh giá rõ ràng. 
4 

HV8. Xây 

dựng được 

phiếu đánh 

M1 HV8.M1 
Chưa xây dựng được phiếu đánh 

giá. 
1 

M2 HV8.M2 Xây dựng được phiếu đánh giá 2 
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu Mô tả mức độ chất lượng 

Điểm 

số 

giá trong các 

trường hợp cụ 

thể 

cho vài trường hợp đơn giản. 

M3 HV8.M3 

Xây dựng được phiếu đánh giá 

cho các trường hợp dưới sự trợ 

giúp của GV. 

3 

M4 HV8.M4 
Tự lực xây dựng được phiếu đánh 

giá phù hợp, chính xác. 
4 

Dựa trên các tiêu chí đã được xây dựng, GV có thể thiết kế phiếu hỏi, phiếu 

quan sát và xây dựng đề kiểm tra hay nhiệm vụ học tập để đánh giá NLST của HS. 

Từ đó, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp DH tích cực nhằm phát triển NLST 

cho HS. Đồng thời, để có cơ sở thực tiễn cho đề tài, chúng tôi cũng đã tiến hành 

điều tra thực trạng các vấn đề liên quan đến đề tài NC. 

2.3. Khảo sát thực trạng phát triển năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học 

vật lí ở một số trƣờng trung học phổ thông hiện nay 

2.3.1. Mô tả quá trình khảo sát, điều tra 

- Mục đích điều tra: Tìm hiểu thực trạng dạy học môn vật lí theo hướng phát 

triển NLST cho HS THPT. Kiểm nghiệm bước đầu về một số biểu hiện NLST của 

HS THPT trong học tập vật lí. 

- Đối tượng điều tra: Giáo viên bộ môn vật lí và HS THPT. Cụ thể gồm 62 

GV vật lí, 310 HS khối 10 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Long Thành và 

thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai.  

- Nội dung điều tra: Nhận thức của GV và HS về biểu hiện NLST của HS 

THPT trong học tập vật lí; một số hoạt động DH góp phần phát triển NLST cho HS 

THPT; một số biện pháp có thể sử dụng trong đánh giá quá trình. 

- Hình thức điều tra: Dùng phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp (Phiếu khảo 

sát, kịch bản phỏng vấn, số lượng GV và HS trả lời được trình bày trong phụ lục 3 

và phụ lục 4). 

- Thời gian khảo sát, điều tra: Khảo sát từ 1/3/2020 đến 29/4/2020 tại các 
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trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tất cả các phiếu thu về có lượng thông tin 

đầy đủ và tin cậy được. 

2.3.2. Kết quả khảo sát, điều tra 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát từ 1/3/2020 đến 29/4/2020 tại các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó số phiếu phát ra cho GV là 62 phiếu, số 

phiếu thu về là 62; số phiếu phát ra cho HS là 310 phiếu, số phiếu thu về là 292. 

Các phiếu thu về đều hợp lệ, có lượng thông tin phong phú và có thể tin cậy được. 

Chúng tôi đã tiến hành tổng hợp, phân tích, thống kê các phiếu điều tra và thu được 

những kết quả như sau:  

Bảng 2.3: Mức độ nhận thức của GV được khảo sát về tầm quan trọng của việc 

bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học vật lí 

Mức độ Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Rất quan trọng 20 32,2 

Quan trọng 40 64,6 

Bình thường 2 3,2 

Ít quan trọng 0 0 

Không quan trọng 0 0 

Bảng 2.3 cho thấy, GV đã có nhận thức khá cao về tầm quan trọng của việc 

bồi dưỡng NLST cho HS trong dạy học vật lí. Đa số GV đều nhận thấy vai trò quan 

trọng của hoạt động này trong trong quá trình dạy học. Đây là điều kiện thuận lợi để 

tiến hành đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng NLST cho HS trong quá 

trình dạy học của GV.  

Bảng 2.4. Các biểu hiện NLST trong học tập vật lí (dành cho GV) 

Nội dung Kết quả (%) 

Biết giải bài tập và thực hiện các vấn đề theo mẫu mà GV đưa ra. 75,47 

Biết nhận ra được những thiếu sót, sai lầm ở những lập luận không 

chính xác. 

32,25 

Biết giải bài tập theo nhiều cách khác nhau; biết tìm ra cách làm, 

cách giải quyết mới ngắn gọn hơn. 

11,05 
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Nội dung Kết quả (%) 

Biết tự tìm ra vấn đề, biết tự phân tích, tự giải quyết đúng với những 

bài tập mới, những vấn đề mới. 

36,28 

Biết tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (sách, báo, internet, tivi, …) 

37,76 

Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã biết vào thực tế nhằm đề 

xuất được các phương án giải quyết bài tập hay nhiệm vụ thực tiễn. 

24,01 

Biết phát hiện vấn đề mấu chốt, tìm ra được ẩn ý trong những câu 

hỏi, bài tập hoặc vấn đề cụ thể. 

36,89 

Biết tranh luận để bảo vệ hay phản bác một vấn đề. 41,06 

Mạnh dạn đề xuất cái mới không theo đường mòn hay những qui 

tắc đã có. 

17,27 

Bảng 2.4 cho thấy việc HS giải được các bài tập theo mẫu được GV đánh giá 

khá cao (75,47%); trong khi việc giải bài tập theo nhiều cách khác nhau, tìm được 

cách giải quyết mới ngắn gọn hơn thì GV lại đánh giá rất thấp (11,05%); việc mạnh 

dạn đề xuất cái mới không theo đường mòn hay những qui tắc đã có cũng không 

được GV đánh giá cao (17,27%); việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng để giải 

quyết bài tập/nhiệm vụ thực tiễn không được GV chú trọng (24,01%). Điều này cho 

thấy nhận thức của GV về các biểu hiện NLST trong dạy học còn nhiều hạn chế, 

một số lớn GV vẫn còn tư tưởng lạc hậu, chậm đổi mới trong quá trình DH của 

mình. 

Bảng 2.5. Các biểu hiện NLST trong học tập vật lí (dành cho HS) 

Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

Biết dự đoán phương hướng giải 

quyết bài tập và kiểm tra lại những 

điều mình dự đoán. 

2,71 8,65 33,65 38,80 16,35 2,55 

Biết giải bài tập theo nhiều cách 

khác nhau, tìm ra cách làm, cách giải 

2,43 13,68 43,33 31,67 9,28 2,04 
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Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

quyết mới ngắn gọn hơn. 

Biết đề xuất câu hỏi NC cho một 

vấn đề, tình huống cụ thể. 

2,48 15,84 37,27 32,12 12,73 2,04 

Biết đề xuất giả thuyết khoa học 

phù hợp với câu hỏi NC. 

3,01 8,18 27,06 31,10 22,94 10,71 

Biết vận dụng kiến thức kĩ năng 

đã biết vào thực tế từ đó đề xuất 

phương án giải quyết các bài tập 

thực tiễn. 

2,77 6,12 34,20 41,31 13,80 4,57 

Biết trình bày kết quả NC một 

cách khoa học và ST. 

2,48 11,20 41,82 36,24 9,71 1,02 

Mạnh dạn đề xuất cái mới không 

theo đường mòn và những quy tắc đã 

có. 

2,25 18,90 45,43 28,04 6,61 1,02 

Biết đánh giá và tự đánh giá kết 

quả đạt được. 

2,68 13,78 31,61 32,67 16,35 5,59 

Bảng 2.5 chúng tôi đã đưa ra các biểu hiện NLST để HS tự đánh giá mình có 

những biểu hiện nào và đạt được ở mức nào. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, đa 

số HS tự nhận mình đạt ở mức 2 và 3; số HS nhận đạt ở mức 4 và 5 rất thấp (đặc 

biệt ở mức 5). Các giá trị trung bình trong khoảng từ 2,25 tới 3,01 cho thấy HS chỉ 

tự nhận NLST của mình (thông qua các biểu hiện) ở mức trung bình.  

Bảng 2.6. Các kết quả hoạt động và hình thức tổ chức DH trong học tập vật lí  

(dành cho GV) 

Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

Quan tâm nhiều đến việc tạo động 

cơ, nhu cầu, hứng thú cho HS trong 

4,34 1,12 1,83 11,67 33,03 52,35 
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Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

quá trình DH. 

Tạo điều kiện cho HS hợp tác, 

tranh luận nhằm tìm ra cách giải 

quyết bài toán. 

4,11 2,86 4,90 20,69 21,00 50,55 

Khuyến khích, tạo điều kiện để 

HS giải bài toán theo nhiều cách 

khác nhau. 

4,13 2,70 4,30 21,45 20,55 51,00 

Tạo điều kiện để HS tự trình bày 

lời giải và nêu ý kiến của mình. 

4,37 0,00 1,83 12,79 32,03 53,35 

Tạo điều kiện để HS phát hiện 

quy trình giải một dạng bài tập. 

3,96 5,50 0,40 17,38 46,41 30,31 

Yêu cầu HS vận dụng kiến thức 

Vật lí để giải quyết các bài tập thực 

tiễn. 

3,66 5,72 1,04 37,21 33,48 22,55 

Trong quá trình truyền thụ tri 

thức luôn tạo cho HS thói quen nhìn 

nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ 

khác nhau. 

3,86 1,10 6,80 25,72 37,79 28,59 

Khuyến khích HS tự làm đồ dùng 

học tập liên quan đến nội dung bài 

học. 

3,33 9,48 16,52 24,00 31,17 18,83 

Tổ chức cho HS thực hiện các bài 

tập lớn, các dự án theo nhóm liên 

quan đến nội dung của một 

chương/phần đã học. 

3,05 14,79 17,10 27,45 29,31 11,34 

Việc lựa chọn các hoạt động và hình thức tổ chức DH có khả năng làm phát 

triển NLST cho HS trong DH vật lí được thể hiện qua bảng 2.6. Kết quả cho thấy 
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việc tổ chức thực hiện các bài tập lớn, dự án theo nhóm liên quan đến nội dung DH 

của một chương/phần đã học; khuyến khích HS tự làm đồ dùng học tập liên quan 

đến nội dung bài học; yêu cầu HS vận dụng kiến thức vật lí để giải quyết các bài tập 

thực tiễn được GV thực hiện ở mức 5 (mức cao nhất) lần lượt là 11,34%, 18,83%, 

22,55% khá thấp. Điều này cho thấy một số hoạt động, hình thức tổ chức DH có thể 

phát triển NLST cho HS chưa được GV quan tâm và sử dụng thường xuyên. 

Bảng 2.7. Các kết quả hoạt động học tập trong học tập vật lí (dành cho HS) 

Hoạt động học tập 
TB Mức độ (%) 

 1 2 3 4 5 

Hợp tác, tranh luận với các bạn để 

tìm ra cách giải quyết bài toán. 

3,38 4,08 15,80 33,18 31,61 15,33 

Giải bài toán theo nhiều cách 

khác nhau. 

2,57 9,69 40,33 36,71 10,20 3,06 

Phát hiện quy trình giải một dạng 

bài tập. 

2,65 10,48 34,68 37,55 13,62 3,69 

Vận dụng kiến thức vật lí để giải 

quyết các bài toán thực tiễn. 

2,74 11,73 28,08 39,78 15,52 4,89 

Liên tưởng và huy động những 

kiến thức liên quan nhằm phát hiện 

hướng giải bài tập. 

2,86 7,65 27,53 41,86 16,64 6,32 

Nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều 

góc độ khác nhau trong quá trình tiếp 

thu tri thức. 

2,7 6,43 37,78 36,71 16,13 2,55 

Tự xây dựng các câu hỏi, bài tập 

bắt nguồn từ các bài tập trong sách 

giáo khoa. 

2,54 13,48 36,78 35,67 10,50 3,57 

Thực hiện các bài tập lớn, các dự 

án theo nhóm liên quan đến nội dung 

của một chương/ phần đã học. 

2,33 21,96 42,84 19,90 10,73 4,57 
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Chúng tôi đã đưa ra một số hoạt động học tập được cho là sẽ góp phần phát 

triển NLST cho HS thông qua học tập môn vật lí. Kết quả phân tích dữ liệu cụ thể 

trong bảng 2.7 cho thấy: Hầu hết các hoạt động học tập có thể góp phần phát triển 

NLST cho HS có giá trị trung bình trong khoảng từ 2,33 đến 2,86. Điều đó có nghĩa 

là các hoạt động học tập (trừ hoạt động hợp tác, tranh luận với các bạn để tìm cách 

giải quyết bài toán HS được thực hiện ở mức khá – giá trị trung bình là 3,38) HS chỉ 

được thực hiện ở mức độ trung bình yếu – ít được thực hiện. Các hoạt động này HS 

chỉ được thực hiện hầu hết ở mức 2 và 3. Điều này thể hiện, GV không thường 

xuyên tổ chức các hoạt động học tập theo hướng phát triển NLST cho HS mặc dù 

các GV nhận ở mức thường xuyên. 

Bảng 2.8. Các kết quả biện pháp phát triển NLST trong học tập vật lí  

(dành cho GV) 

Biện pháp 
TB Mức độ (%) 

 1 2 3 4 5 

Sử dụng các bài tập nhằm tái hiện 

kiến thức trong SGK. 

3,19 20,49  11,93  26,00  11,41  30,17  

Sử dụng các bài toán thực tiễn. 3,91 0,86  5,31  26,00  37,79  30,03  

Sử dụng các câu hỏi mở. 3,79 6,17  10,34  17,10  30,90  35,48  

Sử dụng các bài tập có nhiều cách 

giải. 

4,07 3,45  2,72  14,79  41,24  37,79  

Thưởng điểm cho HS có ý tưởng 

sáng tạo, có cách giải độc đáo, đơn 

giản. 

4,12 3,59  5,17  12,21  33,48  45,55  

Về biện pháp phát triển NLST cho HS ở bảng 2.8 thì đa số GV xác nhận việc: 

Thưởng điểm cho HS có ý tưởng ST, có cách giải độc đáo, đơn giản; sử dụng các 

bài tập có nhiều cách giải hoặc các câu hỏi mở; sử dụng các bài toán thực tiễn sẽ 

góp phần phát triển được NLST cho HS. Hai biện pháp: Thưởng điểm cho HS có ý 

tưởng ST, có cách giải độc đáo, đơn giản; Sử dụng các bài tập có nhiều cách giải 

được GV đánh giá ở mức tốt (các giá trị trung bình tương ứng là 4.12 và 4,07); còn 
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các biện pháp: Sử dụng các câu hỏi mở; sử dụng các bài toán thực tiễn chỉ được GV 

đánh giá ở mức độ khá (các giá trị trung bình tương ứng là 3.79 và 3.91). 

2.3.3. Nhận xét và đánh giá thực trạng 

Qua kết quả điều tra cho thấy: GV đã đánh giá cao về tầm quan trọng của việc 

bồi dưỡng NLST cho HS trong DH vật lí. Tuy nhiên, một số hoạt động, hình thức tổ 

chức DH có thể phát triển được NLST cho HS chưa được GV quan tâm và sử dụng 

thường xuyên, không tổ chức cho HS thực hiện các bài tập lớn, các dự án theo 

nhóm có liên quan đến nội dung DH của một chương hay học phần đã học; ít yêu 

cầu HS vận dụng kiến thức vật lí để giải quyết các bài toán thực tiễn. GV không sử 

dụng một số biện pháp đánh giá quá trình có thể góp phần bồi dưỡng phát triển 

NLST cho HS như sử dụng câu hỏi mở; ít sử dụng các bài tập có nhiều cách giải (và 

yêu cầu HS trình bày nhiều cách giải) và các bài tập vận dụng kiến thức vật lí vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Chính cách dạy này là một trong 

những nguyên nhân làm cho HS chưa linh hoạt, ST trong việc giải quyết các tình 

huống thực tiễn, áp dụng vật lí vào thực tế chưa tốt, làm hạn chế việc phát triển NL 

nói chung và NLST nói riêng cho HS; Về phía HS, các em ít liên hệ, vận dụng kiến 

thức vật lí vào cuộc sống thực tiễn xung quanh do chưa đựợc GV khuyến khích 

trong quá trình học. Các em chưa thực sự chủ động tự mình giải quyết các bài tập 

mới, vấn đề mới mà các em chưa từng gặp trước đó vì thường có thói quen thấy hơi 

lạ thì chờ GV hướng dẫn, gợi ý. Các em cũng hiếm khi tự đặt ra một bài toán tương 

tự hoặc khái quát bài toán đã có nếu GV không yêu cầu. Các em ít khi được tham 

gia thực hiện một dự án, một bài tập lớn có liên quan đến kiến thức vật lí đã học. 

Nguyên nhân có thể là do nhận thức cũng như do các GV chưa biết cách và chưa có 

ý thức tổ chức các hoạt động học tập có thể phát triển NLST cho HS. 

2.4. Các biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho HS trung học phổ thông 

trong dạy học vật lí  

2.4.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất các biện pháp phát triển năng lực sáng 

tạo cho HS  

 Định hướng lựa chọn các biện pháp  
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Để có NLST thì chủ thể phải được đặt trong tình huống có vấn đề, tìm cách 

giải quyết mâu thuẫn nhận thức hoặc hành động và kết quả là đề ra được phương án 

giải quyết không giống bình thường mà có tính mới mẻ đối với HS (nếu chủ thể là 

HS) hoặc có tính mới mẻ đối với loài người (chủ thể là nhà nghiên cứu). Do đó cần: 

a. Tạo tình huống để HS tự lựa chọn, đề xuất vấn đề NC 

GV tạo điều kiện thuận lợi để HS có tâm lý và môi trường học tập thoải mái, 

an toàn để có thể tự lựa chọn, đề xuất vấn đề phù hợp với điều kiện của cá nhân và 

nhóm. Điều này sẽ làm HS đủ tự tin để ST. 

Ví dụ: Khi vận dụng biện pháp GQVĐ trong bài Động lượng, HS có thể tự do 

đề xuất các thí nghiệm để kiểm chứng định luật bảo toàn Động lượng cho nhóm 

mình như: cho 2 vật va chạm đàn hồi, 2 vật va chạm mềm, cho một vật chuyển 

động tới va chạm vào vật khác đang đứng yên, … 

b. Tạo tình huống có vấn đề, khơi gợi trí tò mò, óc tưởng tượng, mong muốn 

giải quyết vấn đề để HS tự đề xuất các câu hỏi NC, các giả thuyết nghiên cứu một 

cách chủ động và ST. 

Ví dụ: Khi dạy bài Cơ năng, GV có thể hỏi tổng động năng và thế năng là đại 

lượng như thế nào? Liệu có được bảo toàn hay không? Làm cách nào để kiểm 

chứng câu hỏi này? Trên cơ sở kiến thức đã học về động năng và thế năng, HS 

nghiên cứu, đề xuất phương án TNg để trả lời câu hỏi trên. 

c. Tạo thuận lợi để khuyến khích HS đề xuất và thực hiện phương án TNg tìm 

tòi trong những điều kiện và tình huống cụ thể. 

 Ví dụ: Khi vận dụng biện pháp GQVĐ, HS thảo luận để đề xuất các phương 

án TNg, lựa chọn dụng cụ phù hợp để thực hiện TNg theo các cách khác nhau. 

Trong biện pháp DHDA, HS được tự đề xuất ý tưởng, câu hỏi NC và phương án 

TNg, tự lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo khả năng và sở trường của cá nhân 

hoặc nhóm. HS có thể thu thập thông tin theo các cách khác nhau như làm TNg trực 

tiếp, quan sát hình ảnh TNg, phỏng vấn, chụp ảnh, quay camera, quan sát, … 

d. Tạo tình huống cho HS đề xuất các cách làm khác nhau để đạt được kết quả 

tốt hơn 
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 Ví dụ: Khi kiểm chứng đinh luật bảo toàn động lượng, HS có thể đề xuất các 

cách tiến hành thực nghiệm khác nhau. Cụ thể HS có thể cho 2 xe chuyển động 

ngược chiều đến va vào nhau, hay cho một xe chuyển động đến va vào xe khác 

đang đứng yên. Từ các kết quả thu được, HS sẽ khái quát hóa được vấn đề cần 

nghiên cứu. 

 Nguyên tắc đề xuất các biện pháp  

Từ thực trạng đang tồn tại, từ các tiêu chí phát triển NLST cho HS đã được đề 

xuất. Trong luận án này, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm phát triển NLST cho 

HS trong DH dựa trên các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: Đáp ứng được mục tiêu bồi dưỡng và phát triển NLST cho HS 

trong DH vật lí bậc THPT. 

Nguyên tắc 2: Các biện pháp phải hướng tới việc rèn luyện kĩ năng học tập 

tích cực, giúp HS tự tìm tòi kiến thức, đảm bảo phát triển NLST cho HS. 

Nguyên tắc 3: Tạo môi trường thuận lợi để HS tự do ST, dám nghĩ, dám làm, 

dám đề xuất ý tưởng mới (không theo lối mòn), không sợ sai. Chẳng hạn, GV luôn 

quan tâm đến việc tạo môi trường học tập thân thiện, ST, khuyến khích HS tự tin 

đặt câu hỏi nghiên cứu, tự tin trình bày quan điểm của mình. Ngoài ra, GV cũng là 

người định hướng tổ chức các hoạt động học tập để HS chủ động tìm tòi, thu nhận 

kiến thức, tự do ST và khám phá. 

Nguyên tắc 4: Đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn và khả thi; các biện pháp 

phải phù hợp với nội dung chương trình, với thực tế cơ sở vật chất nhà trường, với 

NL nhận thức của HS và khả năng thực hiện của GV. 

Nguyên tắc 5: Đảm bảo tính hiệu quả; các biện pháp đảm bảo tạo điều kiện 

cho HS phát triển được NLST, làm tăng hứng thú cũng như kết quả học tập của HS, 

giúp các em có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. 

2.4.2. Các biện pháp được lựa chọn nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS 

Có nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học đang được triển khai trong chương 

trình giáo dục hiện hành. Đáng chú ý trong đó một số phương pháp, kĩ thuật dạy 

học có thể vận dụng phù hợp với môn học vật lí trong việc phát triển NLST của HS 

như: Phương pháp dạy học theo dự án; phương pháp dạy học giải quyết vấn đề; 
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phương pháp mô hình trong dạy học vật lí... Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều kĩ thuật 

dạy học tích cực mà những nhà nghiên cứu giáo dục đã đưa ra nhằm dạy HS không 

chỉ tiếp thu kiến thức tốt mà còn phát triển NLST như: kĩ thuật "Động não"; kĩ thuật 

"Các mảnh ghép"; kĩ thuật "Lược đồ tư duy"... Những phương pháp và kĩ thuật dạy 

học nói trên sẽ là cơ sở để chúng tôi xây dựng các biện pháp dạy học nhằm góp 

phần phát triển NLST của HS. 

2.4.2.1. Biện pháp 1: Dạy học dự án  

- Mô tả biện pháp 

DHDA là một mô hình dạy và học trong đó việc học tập của HS được thực 

hiện một cách có hệ thống thông qua một loạt các thao tác từ thiết kế giờ học đến 

lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định, tạo sản phẩm, đánh giá và trình bày 

kết quả để từ đó giúp HS phát triển kiến thức và kĩ năng. 

-  Mục đích biện pháp 

DHDA sẽ đặt người học vào các tình huống có vấn đề cụ thể và đòi hỏi người 

học phải tìm cách giải quyết, việc giải quyết các vấn đề đặt ra đòi hỏi sự cố gắng, tự 

lực cao của người học. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, HS phải tự 

đặt câu hỏi nghiên cứu, tự xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm cần hướng 

tới cho mỗi thành viên và cả nhóm. Vì vậy, thông qua DHDA, HS có thể phát triển 

NLST, có khả năng phát hiện và GQVĐ phức hợp thông qua việc phát triển ý 

tưởng, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả dự án, tạo ra sản phẩm 

mới sát với thực tế hơn. Biện pháp đề ra sẽ góp phần bồi dưỡng các thành tố đề xuất 

ý tưởng; đề xuất các phương án kiểm chứng; đánh giá và tự đánh giá kết quả đạt 

được cho HS.  

- Tiến trình thực hiện 

Để thực hiện biện pháp đề ra chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức 

DHDA gồm các bước sau: 

Bước 1: Lựa chọn chủ đề dự án và lập kế hoạch 

-  Lựa chọn chủ đề: Phù hợp với nội dung học tập của HS, gắn với thực tiễn 

mà HS quan tâm, khơi gợi được sự tò mò và hứng thú cho HS. 

- Xây dựng tiểu chủ đề: Các tiểu chủ đề được đưa ra từ một chủ đề ban đầu, 
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các tiểu chủ đề là các vấn đề NC cụ thể. 

- Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập: Đề ra các nhiệm vụ cần làm, dự kiến sản 

phẩm thu được, mốc thời gian hoàn thành. 

Bước 2: Thực hiện dự án 

- Thu thập thông tin: HS tìm hiểu qua sách, báo, internet, điều tra, thảo luận, 

tham vấn GV, nhờ chuyên gia, … để tìm câu trả lời cho các câu hỏi NC của mình. 

- Xử lí thông tin: So sánh, đối chiếu, giải thích nguyên nhân, chỉnh sửa, … các 

dữ liệu thu thập được cho dễ hiểu, tạo ra sản phẩm của dự án. 

- Tiến hành thảo luận với các thành viên trong nhóm; trao đổi và xin ý kiến 

GV. 

- Giải thích, đối chiếu với yêu cầu và dự kiến ban đầu. 

Các bước ở giai đoạn này có thể không theo một trình tự nhất định mà có thể 

xen kẽ. Các thành viên cùng thực hiện, trao đổi, đánh giá, thảo luận, đối chiếu với 

mục tiêu ban đầu đề ra. 

Bước 3: Tổng hợp kết quả, đánh giá - Rút ra bài học  

- Xây dựng sản phẩm: Tổng hợp kết quả, công bố sản phẩm, đánh giá dự án. 

Sản phẩm gồm: Tên dự án, lí do NC, mục đích NC, kết quả đạt được, bài học kinh 

nghiệm. 

- Trình bày sản phẩm: Sản phẩm dự án thể hiện dưới nhiều dạng như bài luận, 

bài thuyết trình, bài báo, websites hoặc cũng có thể là những sản phẩm phi vật chất 

như biểu diễn một vở kịch, tổ chức một buổi hội thảo, tư vấn. Các sản phẩm này có 

thể được trình bày trước các nhóm, trên lớp hoặc trước toàn trường. 

- GV yêu cầu các nhóm HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. GV nhận xét 

và hoàn thiện. 

- Bài học kinh nghiệm: GV và HS đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

cũng như kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện 

các dự án tiếp theo. 

- Đánh giá NLST của HS: đánh giá qua quan sát (trong quá trình thực hiện dự 

án), qua phiếu hỏi và qua bài kiểm tra (sau khi HS thực hiện xong dự án). 
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Tóm lại phương pháp DHDA là một hình thức DH thực hiện quan điểm DH 

định hướng vào người học, định hướng hoạt động và dạy học tích hợp. Phương 

pháp DHDA góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường 

và xã hội, tham gia tích cực vào việc phát triển năng lực làm việc chủ động, NLST, 

năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng 

tác làm việc của người học. 

2.4.2.2. Biện pháp 2: Dạy học giải quyết vấn đề 

- Mô tả biện pháp 

Biện pháp dạy học GQVĐ (hay dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề) là biện 

pháp xuất hiện từ những năm 60 của thế kỉ XX. Trong biện pháp này GV là người 

thiết kế ra các tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự 

giác, tích cực, chủ động, ST để giải quyết vấn đề và chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ 

năng và đạt được những mục đích học tập khác nhau. Với biện pháp này, HS từng 

bước chiếm lĩnh tri thức một cách ST, từ đó NLST sẽ được bồi dưỡng và phát triển. 

- Mục đích biện pháp 

Biện pháp dạy học GQVĐ yêu cầu HS thực hiện nhiều kĩ năng như: Đặt câu 

hỏi, đề xuất các giả thuyết, phương án thí nghiệm, phân tích dữ liệu, giải thích và 

bảo vệ các ý kiến của mình thông qua đó hình thành và phát triển NLST cho HS. 

Do đó, việc sử dụng biện pháp này sẽ phát huy được các thành tố đề xuất ý tưởng; 

đề xuất các phương án thực hiện; đánh giá và tự đánh giá kết quả đạt được. 

- Tiến trình thực hiện 

Theo [86] thì các bước của tiến trình dạy học nhằm trang bị cho GV các tiêu 

chuẩn để áp dụng biện pháp GQVĐ vào dạy các môn khoa học. Việc vận dụng tiến 

trình theo một PP tích cực, ST và linh hoạt giữa các pha tùy theo từng chủ đề 

nghiên cứu. Mỗi bước được xác định như một yếu tố cần thiết để quá trình khám 

phá của HS được thông suốt về mặt tư duy. Cụ thể: 

Pha 1: Làm nảy sinh vấn đề (tạo tình huống vấn đề) 

GV giao cho HS một nhiệm vụ có tiềm ẩn vấn đề (thông qua nhắc lại một 

kiến thức cũ, từ kinh nghiệm, TNg, ứng dụng của kiến thức trong thực tiễn, bài tập, 

truyện kể). Từ cái đã biết và nhiệm vụ cần giải quyết, nảy sinh nhu cầu về cái còn 
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chưa biết, về một cách giải quyết không có sẵn nhưng có thể tìm tòi, xây dựng 

được. Mục đích của bước một là làm cho HS nhận thức được vấn đề học tập cần 

giải quyết và sẵn sàng, hứng thú giải quyết vấn đề, tìm kiếm kiến thức mới. 

Quy trình làm nảy sinh tình huống có vấn đề trong lớp có thể gồm: 

 - GV mô tả một hoàn cảnh cụ thể mà HS có thể cảm nhận được bằng kinh 

nghiệm thực tế, biểu diễn một TNg hoặc yêu cầu HS làm một TNg đơn giản để làm 

xuất hiện hiện tượng cần nghiên cứu. 

 - Yêu cầu HS mô tả lại hoàn cảnh hoặc hiện tượng bằng chính lời lẽ của 

mình theo ngôn ngữ vật lí. 

 - Yêu cầu HS dự đoán sơ bộ hiện tượng xảy ra trong hoàn cảnh đã mô tả 

hoặc giải thích hiện tượng quan sát được dựa trên những kiến thức và PP đã có từ 

trước (giải quyết sơ bộ vấn đề). 

 - GV giúp HS phát hiện chỗ không đầy đủ của họ trong kiến thức, trong cách 

GQVĐ và đề xuất nhiệm vụ mới cần giải quyết (dưới dạng câu hỏi, nêu rõ những 

điều kiện đã cho và yêu cầu cần đạt được). 

Pha 2: Phát biểu vấn đề cần giải quyết (nêu câu hỏi cần trả lời) 

Dưới sự hướng dẫn của GV, HS phát biểu vấn đề cần giải quyết (nêu câu hỏi 

cần trả lời, mà câu trả lời cho câu hỏi nêu ra chính là nội dung kiến thức mới cần 

xây dựng) 

Pha 3: Giải quyết vấn đề 

- Suy đoán giải pháp GQVĐ: Với sự định hướng của GV, HS trao đổi, thảo 

luận, suy đoán giải pháp GQVĐ, lựa chọn kiến thức đã biết hoặc đề xuất mô hình 

giả thuyết có thể vận hành được để đi tới cái cần tìm. 

- Thực hiện giải pháp đã suy đoán: Khảo sát lý thuyết và/ hoặc khảo sát thực 

nghiệm. 

- HS vận hành mô hình (kiến thức đã biết, giả thuyết), rút ra kết luận lôgic về 

cái cần tìm; thiết kế phương án TNg, tiến hành TNg, thu thập và xử lý số liệu cần 

thiết, rút ra kết luận về cái cần tìm. 

Pha 4: Rút ra kết luận 
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Dưới sự hướng dẫn của GV, HS xem xét sự phù hợp giữa kết luận có được 

nhờ suy luận lý thuyết (mô hình hệ quả lôgic) với kết luận có được từ các dữ liệu 

TN (mô hình xác nhận).  

- Khi có sự phù hợp giữa hai kết luận này thì quy nạp chấp nhận kết quả tìm 

được. Kết luận vừa tìm được trở thành kiến thức mới. 

- Khi không có sự phù hợp giữa hai kết luận này thì: 

+ Xem quá trình thực thi TNg đã đảm bảo các điều kiện của TNg chưa. 

+ Nếu quá trình thực hành thí nghiệm đã đảm bảo các điều kiện của TNg thì 

xem lại quá trình vận hành mô hình xuất phát. Nếu quá trình vận hành mô hình 

không mắc sai lầm thì sẽ dẫn tới phải bổ sung, sửa đổi mô hình xuất phát, thậm chí 

phải xây dựng mô hình mới. Mô hình mới thường khái quát hơn mô hình trước đó, 

xem mô hình trước như là trường hợp riêng, trường hợp giới hạn của nó. Điều này 

cũng có nghĩa là chỉ ra phạm vi áp dụng của mô hình xuất phát ban đầu. 

- GV chính xác hóa, bổ sung, thể chế hóa kiến thức mới. 

Pha 5: Vận dụng kiến thức mới để giải quyết nhiệm vụ đặt ra tiếp theo 

Trên cơ sở vận dụng kiến thức mới đã thu được để giải thích, tiên đoán các 

sự kiện và xem xét sự phù hợp giữa lý thuyết và TN, lại đi tới chỉ ra phạm vi áp 

dụng của kiến thức đã xây dựng được và dẫn tới xây dựng những mô hình mới (các 

kiến thức mới).  

2.4.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức và lôi cuốn HS tham gia các hoạt động trải nghiệm 

để tìm kiếm, phát hiện, kiến tạo tri thức vật lí theo hướng phát triển NLST của HS  

- Mô tả biện pháp 

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, dưới sự hướng dẫn của nhà 

giáo dục, từng cá nhân HS được tham gia trực tiếp vào các hoạt động khác nhau của 

đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt 

động, qua đó phát triển NL thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng 

ST của cá nhân mình. Thông qua những hoạt động trải nghiệm này thì NLST của 

HS được bồi dưỡng và phát triển. 

- Mục đích của biện pháp  
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Là quá trình liên tục bắt nguồn từ kinh nghiệm để tạo ra tri thức. Thông qua 

khai thác và sử dụng vốn tri thức, kinh nghiệm của HS về vật lí với đời sống hàng 

ngày, khuyến khích HS trải nghiệm, khám phá, phát hiện tri thức một cách chủ 

động, say mê và ST. Phương pháp tạo thuận lợi cho HS bộc lộ các biểu hiện về xúc 

cảm ST; về NL phát hiện và GQVĐ sáng tạo, qua đó phát triển NLST cho HS. Do 

đó, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sẽ bồi dưỡng được các thành tố đề xuất ý 

tưởng; đề xuất các phương án thực hiện; vận dụng linh hoạt ST vào thực tiễn; đánh 

giá và tự đánh giá kết quả đạt được. 

- Tiến trình thực hiện  

Căn cứ vào lý thuyết về hoạt động học tập trải nghiệm trong [18], [51], [62] 

có thể tóm lược quy trình thiết kế và tổ chức dạy học các hoạt động trải nghiệm 

gồm các bước sau: 

Bước 1: Tiến hành xác định nội dung dạy học 

Các nội dung DH vật lí có thể lựa chọn để thiết kế thành các hoạt động trải 

nghiệm gồm những khái niệm, các định luật, tính chất mà HS tiếp cận được thông 

qua hoạt động chân tay (đo đạc, lắp ráp, sắp xếp, …), bằng sự tri giác (quan sát); 

bằng các hoạt động trí tuệ (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, …), bằng sự 

tương tác với GV, nhóm (trao đổi, chia sẻ, phản biện, …). 

Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động 

Bước này cần cho thấy được thông qua hoạt động trải nghiệm, HS sẽ khám 

phá và phát hiện được một khái niệm, một định luật, một tính chất vật lí có tính mới 

đối với bản thân HS. 

Bước 3: Thiết kế hoạt động trải nghiệm 

 - Thiết kế nội dung hoạt động: GV thiết kế nội dung DH thành các hoạt động 

cụ thể như quan sát, lắp ráp, thực hành, đo đạc, phân tích, so sánh, nhận xét, … 

nhằm giúp HS dần khám phá, phát hiện ra các khái niệm, các định luật và áp dụng 

được vào trong từng trường hợp cụ thể. 

 - Thiết kế kế hoạch DH trải nghiệm: Trong bước này, cần xác định rõ công 

việc cần thực hiện? Nội dung của mỗi việc đó ra sao? Tiến trình và thời gian thực 
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hiện mỗi việc đó như thế nào? Công việc cụ thể của mỗi nhóm, mỗi cá nhân? Yêu 

cầu cần đạt được của mỗi việc? 

Bước 4: Tổ chức hoạt động và đánh giá 

Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nằm trong tổng thể tổ chức các hoạt động 

dạy và học của cả bài học. Mọi hoạt động dạy học khác vẫn được tiến hành như 

thông thường. 

Đánh giá kết quả trải nghiệm thông qua kết quả đạt được và các biểu hiện về 

xúc cảm trong suốt quá trình trải nghiệm. Việc đánh giá này nằm trong các hoạt 

động đánh giá quá trình của cả bài học. 

 

2.4.2.4. Biện pháp 4: Thiết kế và sử dụng hệ thống các bài tập sáng tạo gắn với đời 

sống thực tiễn, truyền cảm hứng cho học sinh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn 

- Mô tả biện pháp 

Trong dạy học vật lí, bài tập giữ vai trò quan trọng, bài tập là phương tiện giúp 

GV hoàn thành các chức năng giáo dục và phát triển tư duy cho HS. Bài tập vật lí 

được phân loại thành nhiều dạng khác nhau: bài tập định tính, bài tập định lượng, 

bài tập sáng tạo, bài tập nghịch lý ngụy biện…Việc giải bài tập giúp HS ôn tập, đào 

sâu, mở rộng kiến thức một cách vững chắc, giúp HS rèn luyện tốt kĩ năng, kĩ xảo, 

vận dụng tốt lí thuyết vào thực tiễn đời sống, giúp HS làm việc với tinh thần tự lực 

cao, góp phần vào việc phát triển NLST cho HS. Do đó, bài tập vật lí là phương tiện 

không thể thiếu trong quá trình dạy học vật lí nhằm phát triển NLST trong học tập 

cho HS. Biện pháp này hướng đến việc GV phải xây dựng được một hệ thống bài 

tập đa dạng với nhiều hình thức và mức độ khác nhau để có thể sử dụng một cách 

linh hoạt với nhiều đối tượng HS, rèn luyện được nhiều kĩ năng học tập khác nhau. 

- Mục đích biện pháp 

Biện pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS có thể bộc lộ các biểu hiện 

của NLST trong quá trình giải quyết ST các tình huống của đời sống thực tiễn. Từ 

việc giải quyết các tình huống thực tiễn, HS sẽ vận dụng kiến thức vật lí đã học một 

cách chủ động, ST, qua đó sẽ bồi dưỡng cho HS các kĩ năng và biện pháp GQVĐ 

một cách chủ động, ST. Thông qua việc vận dụng kiến thức và kĩ năng vật lí vào 
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giải quyết các bài tập gắn với thực tiễn đời sống sẽ tạo được hứng thú trong học tập, 

kích thích sự tò mò, óc ST, ham mê khám phá, đam mê vật lí và thấy được vai trò 

của vật lí trong thực tiễn. Do đó, việc sử dụng BTST nhằm hướng đến việc vận 

dụng linh hoạt, ST vào thực tiễn. 

- Tiến trình thực hiện 

Phương pháp được thực hiện bằng việc thiết kế các bài tập gắn với đời sống 

thực tiễn trong quá trình DH. Trong qua trình tổ chức DH, chúng tôi đề xuất quy 

trình gồm các bước sau: 

Bước 1: Chọn lựa nội dung kiến thức phù hợp 

Đây là bước quan trọng vì không phải bài học cũng có thể thiết kế bài tập gắn 

với đời sống thực tiễn. Do đó, GV cần xác định rõ nội dung kiến thức nào có nhiều 

cơ hội vận dụng vào giải quyết các tình huống thực tiễn để thực hiện. 

Bước 2: Xác định rõ mục tiêu của bài tập sáng tạo gắn với đời sống thực tiễn 

Bước này phải xác định rõ việc giải quyết bài tập ST gắn với thực tiễn đó 

nhằm giúp HS vận dụng ST những kiến thức và kĩ năng cụ thể nào trong bài học. 

Mục tiêu này được xác định trong tổng thể các mục tiêu của cả bài học. 

Bước 3: Thiết kế bài tập sáng tạo gắn với đời sống thực tiễn 

Lựa chọn các tình huống thực tiễn liên quan đến kiến thức vật lí HS được học 

trong bài. Vật lí hóa tình huống đó thành bài tập ST trong kế hoạch của bài học. 

Ngoài ra GV cũng có thể thiết kế bài tập gắn với thực tiễn nhằm giúp HS vận dụng 

vào bài học, các bài tập này phải tạo cơ hội cho HS phát triển NLST nhưng đồng 

thời cũng phải đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định trong kế hoạch DH của 

toàn bài. 

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện 

Kế hoạch tổ chức DH bài tập ST gắn với thực tiễn được thiết kế trong kế 

hoạch bài học như các bài tập khác trong sách giáo khoa. 

Bước 5: Tổ chức dạy học và đánh giá 

Tổ chức cho HS giải bài tập theo như kế hoạch đã thiết kế cho toàn bài học. 

Đánh giá gồm đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ giải bài tập như ý thức, 

thái độ, cảm xúc, thao tác, … và sản phẩm đạt được. 
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2.5. Quy trình tổ chức dạy học tích cực trong dạy học vật lí góp phần phát 

triển năng lực sáng tạo cho HS  

2.5.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình 

Quy trình tổ chức dạy học tích cực trong dạy học vật lí góp phần phát triển 

NLST cho HS được xây dựng dựa vào các nguyên tắc sau: 

2.5.1.1. Đảm bảo đáp ứng mục tiêu dạy học 

Mục tiêu DH là một trong những cơ sở để đánh giá kết quả học tập của HS. 

Nhờ có mục tiêu DH mà người dạy có thể xây dựng nội dung, lựa chọn PP và 

phương tiện DH phù hợp. Khi người học hiểu được mục tiêu bài học thì sẽ góp phần 

vào việc khơi dậy hứng thú học tập, thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác, 

trao đổi kiến thức với thầy cô và bạn bè, giúp giờ học tập trên lớp được vận hành 

một cách có hiệu quả.  

Do đó, khi xây dựng quy trình DH cần đảm bảo tuân theo mục tiêu DH. Trong 

chương trình vật lí phổ thông, mục tiêu DH cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kí năng, 

thái độ của từng bài học trong chương trình vật lí và NL cần hình thành cho HS, đặc 

biệt, trong quy trình này hướng đến việc phát triển NLST cho HS. 

2.5.1.2. Đảm bảo tính đặc thù môn học 

Trong chương trình THPT, chương trình môn vật lí được thiết kế chú trọng 

vào bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, đề cao tính thực tiễn; tránh khuynh 

hướng thiên về toán học; tạo điều kiện để GV giúp HS phát triển tư duy khoa học 

dưới góc độ vật lí, khơi gợi sự ham thích ở HS, tăng cường khả năng vận dụng tri 

thức vào thực tiễn. Các chủ đề được thiết kế, sắp xếp từ trực quan đến trừu tượng, 

từ đơn giản đến phức tạp; bước đầu tiếp cận với một số nội dung hiện đại mang tính 

thiết thực, cốt lõi. 

Ngoài ra, TNg, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình 

thành các khái niệm, quy luật và định luật vật lí. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng các 

mô hình vật lí và toán học, chương trình môn vật lí còn chú trọng việc gắn nội dung 

với thực hành thực nghiệm, quan tâm đến việc hình thành các kĩ năng của bộ môn 

vật lí cho HS nhằm tìm tòi, khám phá các thuộc tính của sự vật, hiện tượng vật lí 

thông qua các nội dung TNg, thực hành dưới các góc độ khác nhau. Do đó, khi xây 
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dựng quy trình phát triển NLST cho HS trong DH vật lí, cần đảm bảo tính đặc thù 

của bộ môn. 

2.5.1.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 

Kế thừa là việc tôn trọng giá trị của những thành tựu mà thế hệ đi trước đã đạt 

được, từ đó, những NC tiếp theo có thể dựa vào những cơ sở này để tiếp tục phát 

triển hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ mục đích con người.  

Việc xây dựng quy trình DH nhằm góp phần phát triển NLST cho HS cũng 

không nằm ngoài quy luật nêu trên. Quá trình đánh giá kết quả thu được của những 

NC trước đó sẽ giúp hệ thống hóa các kinh nghiệm tổ chức hoạt động DH, đồng 

thời, đưa ra hướng đi phù hợp cho việc hoàn thiện quy trình DH. 

2.5.2. Quy trình tổ chức dạy học tích cực trong dạy học vật lí góp phần phát triển 

năng lực sáng tạo cho HS  
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Sơ đồ 2.5. Quy trình tổ chức DH nhằm góp phần phát triển NLST cho HS 

2.5.2.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị bài học 

Giai đoạn 3: 

Đánh giá kết 

quả, điều 

chỉnh và rút 

kinh nghiệm 

HS đánh giá năng lực sáng tạo lẫn nhau  

Giáo viên đánh giá năng lực sáng tạo của HS  

Đánh giá kết quả, điều chỉnh và rút kinh nghiệm  

Giai đoạn 1: 

Chuẩn bị bài 

học  

Giai đoạn 2: 

Tổ chức thực 

hiện tiến 

trình dạy học  

Xác định nội dung kiến thức và mục tiêu bài dạy 

Xác định các chỉ số hành vi và mức độ cần đạt được 

Xác định các biện pháp phát triển năng lực sáng tạo 

cho HS  

 

Giáo viên tổ chức dạy học theo tiến trình đã soạn thảo  

Thiết kế tiến trình dạy học nhằm phát triển năng lực 

sáng tạo cho HS 

HS thực hiện theo định hướng của giáo viên  

Xác định sự hỗ trợ của các phương pháp, phương tiện, 

thiết bị trong việc dạy học 
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* Xác định nội dung kiến thức và mục tiêu bài dạy 

- NC nội dung kiến thức bài DH 

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch DH, GV tiến hành NC nội dung bài học, 

dựa vào những nội dung chính của bài học để từ đó đưa ra những PPDH và biện 

pháp hiệu quả nhằm phát triển NLST cho HS. 

Quá trình DH bao gồm nhiều thành tố cơ bản, trong đó, hai thành tố quan 

trọng nhất là việc dạy của GV và việc học của HS, hai thành tố này cùng với nội 

dung bài học kết hợp chặt chẽ, tác động qua lại, bổ sung cho nhau xuyên suốt quá 

trình DH. Bên cạnh đó, chương trình DH theo định hướng phát triển NL nói chung 

và NLST nói riêng giúp quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra, hướng đến việc vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn của HS.  

- Xác định mục tiêu bài dạy  

Việc xác định mục tiêu DH cần dựa vào chuẩn kiến thức, NL cần đạt, từ đó có 

phương hướng để có thể chọn lựa hình thức, PP, phương tiện DH và biện pháp phù 

hợp, đây cũng là thước đo quan trọng trong quá trình kiểm tra đánh giá. Mục tiêu 

DH phải cụ thể, rõ ràng, có thể quan sát, đánh giá được, đồng thời thể hiện được 

mức độ tiến bộ của HS qua từng giai đoạn một cách liên tục. 

* Xác định PPDH có thể sử dụng  

- Xác định PPDH  

Có rất nhiều PPDH khác nhau, tùy vào từng đối tượng và mục tiêu DH cụ thể 

mà lựa chọn PPDH và các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, không có PPDH chung 

cho mọi đối tượng và mục tiêu DH. Vì vậy, trong quá trình DH, GV cần kết hợp các 

PPDH và các biện pháp phát triển NLST một cách linh hoạt để có thể phát huy hiệu 

quả nhiệm vụ và mục tiêu DH.  

Bên cạnh đó, với bốn biện pháp đã được đưa ra ở trên nhằm góp phần phát 

triển NLST cho HS thì trong quá trình phối hợp những biện pháp DH và các 

phương pháp đó phải đảm bảo tiến trình DH diễn ra thuận tiện cho cả GV và HS 

nhưng vẫn đạt được mục tiêu hình thành kiến thức và phát triển NLST cho HS. 

- Xác định sự hỗ trợ của các thiết bị trong việc DH  
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Sau khi xác định được PPDH phù hợp, đồng thời, căn cứ vào nội dung bài học 

cũng như các giai đoạn tổ chức DH, GV sẽ xác định sự hỗ trợ của các thiết bị trong 

việc thiết kế tiến trình DH sao cho đảm bảo cấu trúc bài học được sắp xếp một cách 

hợp lý, hiệu quả và đạt được yêu cầu phát triển NLST cho HS. 

* Xác định phƣơng án phối hợp  

Việc xác định phương án phối hợp biện pháp DH với các phương pháp phát 

triển NLST cho HS đòi hỏi người dạy phải NC, tìm hiểu và trả lời những câu hỏi 

sau đây:  

- Muốn kết hợp giữa biện pháp DH và phương pháp phù hợp thì GV cần chuẩn 

bị những gì? Phải làm như thế nào để thực hiện những công việc đó?  

- Việc đưa ra biện pháp DH và các phương pháp như trên tương ứng với 

những hoạt động nào của HS? Theo đó, HS cần chuẩn bị những gì? Sau quá trình 

học tập và rèn luyện thì kết quả mà HS đạt được là gì? 

 - Biện pháp DH và phương pháp đã được lựa chọn sẽ được tiến hành vào vào 

thời điểm nào và các phương tiện hỗ trợ ra sao?  

* Xác định các biện pháp phát triển NLST cho HS  

- Xác định đặc điểm của HS 

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và thực tiễn thì việc xây dựng, áp dụng 

quy trình DH cần phải dựa trên đặc điểm tâm sinh lý, NL hiện tại của HS cũng như 

chương trình giáo dục hiện hành để có thể đạt được những kết quả như mục tiêu đã 

đề ra. 

- Xác định các chỉ số hành vi và những biện pháp phù hợp 

Sau khi xác định được nội dung kiến thức, mục tiêu DH và NL hiện có của HS 

thì GV sẽ lựa chọn một số chỉ số hành vi của các NL thành tố có thể chú trọng phát 

triển trong bài DH, đồng thời, đưa ra các biện pháp phù hợp. Ngoài ra, để định 

hướng mức độ cần đạt của các chỉ số hành vi sau quá trình DH, người dạy phải biết 

được mức độ của các chỉ số hành vi của HS ở hiện tại.  

* Thiết kế tiến trình dạy học nhằm góp phần phát triển NLST cho HS  

Căn cứ vào việc NC nội dung, mục tiêu bài học, xác định được các biện pháp 

DH và phương pháp DH phù hợp như đã nêu ở trên, GV tiến hành thiết kế tiến trình 
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DH nhằm góp phần phát triển NLST cho HS. Trong các hoạt động đó, GV phải chỉ 

ra mục tiêu cần đạt được và cách thức thực hiện giúp HS tiếp thu kiến thức mới tốt 

nhất hoặc GV định hướng để HS tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập nhằm 

khám phá, lĩnh hội kiến thức mới. Trong giai đoạn này, GV phải sử dụng các 

phương pháp và biện pháp DH theo định hướng phát triển NLST cho HS một cách 

phù hợp, linh hoạt trong từng hoạt động.  

Dạy và học tích cực đòi hỏi người GV phải đóng vai trò là người thiết kế, tổ 

chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm 

lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt được các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ 

theo yêu cầu của chương trình. 

2.5.2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện tiến trình DH 

Tổ chức thực hiện chính là quá trình hiện thực hóa kế hoạch bồi dưỡng đã 

được chuẩn bị trước đó. Quá trình này gồm hai bước: GV định hướng và HS tiến 

hành các hoạt động. Cụ thể:  

    * GV định hướng (tổ chức theo tiến trình đã soạn):  

    GV giao nhiệm vụ cho HS, tùy vào mức độ NL cần bồi dưỡng mà GV có 

thể hướng dẫn, làm mẫu yêu cầu HS thực hiện theo; có thể chỉ cung cấp gợi ý hoặc 

nêu yêu cầu và để HS tự thực hiện. GV có thể soạn ra sơ đồ các bước để hướng dẫn 

HS hoạt động, trong sơ đồ đó có thể nêu cụ thể tên gọi và thứ tự các nhiệm vụ hoặc 

để khuyết một vài nhiệm vụ cho HS hoàn thành. Đối với các công việc thực hành 

vật lí ở nhà, GV cần dặn dò HS kỹ lưỡng hơn về các thiết bị, dụng cụ có thể gây 

nguy hiểm cũng như những lưu ý an toàn và xin phép ba mẹ khi tham gia hoạt động 

nhóm ở những nơi khác; ngoài ra GV yêu cầu HS cần có các phiếu ghi chép, hình 

ảnh, clip… để làm minh chứng cho quá trình đánh giá.  

    * HS thực hiện:  

    Ngay sau khi HS hoặc nhóm HS nhận được nhiệm vụ và những định hướng 

của GV, các em thực hiện nhiệm vụ được giao theo trình tự đã được định hướng, 

với điều kiện là tất cả HS, hoặc nhóm HS phải có các dụng cụ cần thiết theo yêu cầu 

của GV. Trong khi HS tiến hành các hoạt động thực hành trên lớp, GV phải bao 

quát lớp học, duy trì tốt không khí lớp học, quan sát những HS, nhóm HS cần trợ 
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giúp để giúp đỡ, điều chỉnh kịp thời, yêu cầu HS ghi vào bảng, biểu của nhóm. Cần 

đảm bảo là HS làm việc với thái độ tích cực, hứng thú và đúng trình tự đã hướng 

dẫn, em nào cũng phải thao tác thực hiện. 

Tùy vào nội dung, mục tiêu của bài học, cơ sở vật chất của nhà trường và NL 

của HS mà GV sẽ tổ chức các hoạt động DH một cách phù hợp nhằm hướng tới 

việc phát triển NLST cho HS. 

2.5.2.3. Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả, điều chỉnh và rút kinh nghiệm 

Thông qua việc kiểm tra, đánh giá giúp HS theo dõi được sự tiến bộ của bản 

thân trong quá trình học tập, từ đó, các em sẽ nhận ra mình còn thiếu sót kiến thức 

hay kĩ năng nào để khắc phục và đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Việc kiểm tra, 

đánh giá sẽ diễn ra trong suốt quá trình DH, điều đó góp phần hình thành và phát 

triển NL cho người học. 

Việc kiểm tra, đánh giá còn giúp GV có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm 

mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy. Ngoài ra, GV có thể xem 

xét, đối chiếu mức độ phù hợp của các PPDH và biện pháp phát triển NLST được 

lựa chọn trong bài dạy, để từ đó rút kinh nghiệm cho những lần DH tiếp theo.  

2.6. Kết luận chƣơng 2 

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển NLST 

cho HS ở trường THPT, kết quả đạt được có thể tóm lược như sau: 

1. NLST của HS là thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển nhờ tố 

chất sẵn có và quá trình hoạt động, rèn luyện; thôi thúc HS tạo ra những giá trị mới 

về vật chất và tinh thần, tìm ra cách mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng 

thành công những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới trong một lĩnh vực hoạt động 

cụ thể. 

2. Qua tham khảo một số NC trong và ngoài nước, kết hợp với những yêu cầu 

thực tế của giáo dục phổ thông hiện nay, dựa vào khái niệm về NLST ở trên đã đề 

xuất được cấu trúc NLST gồm các thành tố NL: Đề xuất được các ý tưởng mới; đề 

xuất được các phương án kiểm chứng; vận dụng linh hoạt, ST vào thực tiễn; đánh 

giá và tự đánh giá kết quả đạt được. 
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3. Phát triển NLST cho HS là quá trình NLST được hình thành, cải thiện và 

phát triển thông qua các quá trình học tập, hoạt động, trải nghiệm. 

4. NLST được phát triển thông qua các hoạt động nhằm giải quyết các nhiệm 

vụ cụ thể, GV thể hiện vai trò hướng dẫn, định hướng HS hợp tác làm việc và chiếm 

lĩnh tri thức. Từ đây, NLST của HS dần được hình thành và phát triển. Ngoài ra, để 

đánh giá NLST của người học thì cần phải có các tiêu chí cụ thể rõ ràng với công cụ 

là các bảng hỏi, bảng kiểm quan sát với các mức NL cụ thể. Căn cứ trên các NL 

thành tố và chỉ số tiêu chí chất lượng hành vi, để đánh giá được NLST của HS cần 

xây dựng Rubric làm công cụ để đánh giá các mức độ NL ứng với 08 chỉ số hành vi 

của NLST của HS. 

5. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy đa số GV và HS nhận thức được tầm 

quan trọng của việc phát triển NLST trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, trong 

quá trình giảng dạy vẫn còn nhiều thầy cô chưa mạnh dạn đổi mới và quan tâm 

nhiều đến việc DH theo định phát triển NL nói chung và NLST nói riêng. Khả năng 

tổ chức hoạt động và trình độ công nghệ thông tin của GV còn nhiều hạn chế, điều 

này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc phát triển NLST cho HS. Nội dung 

chương trình hiện nay nặng về lý thuyết, việc kiểm tra đánh giá hiện nay còn mang 

tính hình thức, chưa chú trọng đến việc phát triển NL cho người học. Ngoài ra, việc 

GV chưa có biện pháp cụ thể để phát triển NLST cho HS được coi là nguyên nhân 

chính dẫn đến việc dạy học theo định hướng phát triển NLST cho HS chưa thật sự 

hiệu quả. Để khắc phục thực trạng trên, 04 biện pháp phát triển NLST cho HS đã 

được đề xuất là: Tổ chức DHDA; dạy học GQVĐ; tổ chức và lôi cuốn HS tham gia 

các hoạt động trải nghiệm để tìm kiếm, phát hiện, kiến tạo tri thức vật lí theo hướng 

phát triển NLST của HS; thiết kế và sử dụng hệ thống các bài tập sáng tạo gắn với 

đời sống thực tiễn, truyền cảm hứng cho HS vận dụng ST vào thực tiễn. 

6. Để việc tổ chức dạy học theo hướng bồi dưỡng và phát triển NLST cho HS 

đạt kết quả tốt, GV cần thực hiện theo đúng quy trình thiết kế bài dạy đã được đề 

xuất. Sử dụng phối hợp bốn biện pháp nêu trên nhằm hướng tới việc bồi dưỡng và 

phát triển NLST cho HS đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
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CHƢƠNG 3. TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO 

TOÀN” THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO 

HS TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10 THPT 

3.1. Một số vấn đề chung về chƣơng trình vật lí trung học phổ thông 

3.1.1. Đặc điểm của chương trình vật lí trung học phổ thông 

Vật lí là ngành khoa học nghiên cứu các dạng vận động đơn giản, tổng quát 

nhất của vật chất và tương tác giữa chúng. Ở bậc học phổ thông, giáo dục vật lí sẽ 

được thực hiện với các mức độ khác nhau ở các cấp học khác nhau. Ở giai đoạn 

giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông), những HS có khuynh 

hướng chọn nghề nghiệp mà cần vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng, vật lí sẽ được 

học tăng cường thêm các chuyên đề phụ trợ cần thiết. Môn vật lí đồng thời cũng chú 

trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, 

khoa học và công nghệ. 

Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành 

khái niệm, quy luật, định luật vật lí. Vì vậy, chương trình môn vật lí chú trọng rèn 

luyện cho HS khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng vật lí thông qua các 

nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau. 

Chương trình môn vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực 

tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật lí – biểu 

hiện của năng lực khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp 

của HS trong tương lai. 

Thông qua Chương trình môn vật lí, HS hình thành và phát triển được thế giới 

quan khoa học; rèn luyện được sự tự tin, trung thực, khách quan; cảm nhận được vẻ 

đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất 

nước; tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên 

nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời 

hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 

giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

3.1.2. Đặc điểm của môn học vật lí trung học phổ thông  
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Vật lí là môn học có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục phổ thông, 

giúp HS có được những tri thức phổ thông cốt lõi của vật lí học và ứng dụng của 

chúng trong cuộc sống. Đặc biệt, chương trình vật lí THPT sẽ giúp HS có được 

những kiến thức cốt lõi về các mô hình hệ vật lí; chất; năng lượng và sóng; lực và 

trường…; vận dụng được một số kĩ năng tiến trình khoa học; bước đầu sử dụng 

được toán học, tin học làm ngôn ngữ, công cụ giải quyết vấn đề; đảm bảo phát triển 

NL trên nền tảng những NL chung và NL tìm hiểu thế giới tự nhiên; vận dụng được 

một số tri thức vào thực tiễn; từ đó nhận biết đúng được NL, sở trường của bản thân 

để lựa chọn được những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực mà môn học đề cập; 

góp phần định hướng tốt tương lai của HS. 

Bên cạnh việc sử dụng các mô hình vật lí và toán học, chương trình vật lí 

THPT còn chú trọng đến việc hình thành năng lực tìm tòi, khám phá các thuộc tính 

của đối tượng vật lí thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ 

khác nhau. Có thể thấy, chương trình vật lí THPT một mặt chú trọng vào bản chất, ý 

nghĩa vật lí của các đối tượng; đồng thời đề cao tính thực tiễn, tập trung đến những 

vấn đề mang tính ứng dụng cao; tạo điều kiện cho HS phát triển tư duy khoa học 

dưới góc độ vật lí, khơi gợi sự ham thích, tăng cường khả năng vận dụng tri thức 

sáng tạo vào thực tiễn. Những ứng dụng bước đầu của kiến thức vật lí ở cấp học này 

sẽ là nền tảng cho việc ứng dụng, chế tạo, sản xuất và vận hành các trang thiết bị 

hiện đại sau này. 

Như vậy, việc dạy học môn Vật lí trong chương trình THPT là vô cùng cần 

thiết, góp phần trong việc hoàn thiện các kiến thức ở cấp học dưới, phát triển những 

kiến thức và kĩ năng mới chuẩn bị cho việc định hướng nghề nghiệp, tham gia vào 

hoạt động lao động sản xuất. Thông qua môn học này, HS sẽ được giáo dục PP làm 

việc một cách khoa học, phát triển và hoàn thiện cả về nhân cách và nhận thức bản 

thân, là cơ sở hình thành phẩm chất, NLST của người lao động mới; đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại 4.0. 

3.1.3. Mục tiêu của chương trình vật lí trung học phổ thông 

Chương trình vật lí THPT góp phần vào tổng thể hoạt động giáo dục trong 

việc rèn luyện, phát triển và hoàn thiện nhân cách cho HS. Giúp HS phát triển các 
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năng lực vật lí, một số kĩ năng tiến trình khoa học để khám phá, giải quyết vấn đề 

dưới góc độ vật lí; vận dụng được một số kiến thức, kĩ năng trong thực tiễn. Mục 

tiêu của Chương trình vật lí THPT hướng đến ba vấn đề chính là: Kiến thức, kĩ năng 

và thái độ. 

3.1.3.1. Về kiến thức 

Chương trình vật lí THPT bao gồm các nội dung kiển thức về các phần: Cơ 

học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Từ vi mô đến vĩ 

mô. Môn học cung cấp cho HS những khái niệm, những định luật cơ bản nhất về sự 

vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên, các đại 

lượng vật lí được định lượng một cách chính xác, các mô hình tương đối phức tạp 

được sử dụng trong việc giải thích các hiện tượng vật lí, các ứng dụng cơ bản và 

chuyên sâu của kiến thức vật lí trong đời sống sản xuất. Thông qua môn học, HS có 

thể so sánh, lựa chọn, phân loại, cũng như phân tích được các hiện tượng, quá trình 

vật lí theo các tiêu chí khác nhau; giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật, hiện 

tượng; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề thảo luận. 

Qua đó, rèn luyện và phát triển PP nhận thức khoa học trong học tập bộ môn vật lí; 

định hình cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống và định hướng 

nghề nghiệp tương lai cho HS. 

3.1.3.2. Về kĩ năng 

Theo chuẩn kiến thức chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi hoàn 

thành chương trình vật lí phổ thông, HS phải đạt được những kĩ năng nhất định. 

Những kĩ năng này được thể hiện thông qua các hành động cụ thể có thể quan sát và 

đánh giá được. Các mục tiêu về kĩ năng này được thể hiện thông qua các biểu hiện 

như sau: Nắm bắt được các khái niệm và các định luật vật lí, vận dụng được các 

kiến thức vật lí trong việc giải các bài tập vật lí, giải thích các hiện tượng thực tế và 

giải quyết các vấn đề của thực tiễn; HS biết cách thu lượm thông tin từ những thí 

nghiệm, quan sát thực tế; biết xử lý thông tin một cách chính xác thông qua việc 

xây dựng bảng biểu, vẽ đồ thị…; có kĩ năng truyền đạt thông tin qua việc trình bày 

kết quả quan sát, báo cáo TN; biết cách lựa chọn, sử dụng các thiết bị đo lường và 

lắp ráp các thiết bị cần thiết để tiến hành thực hành, TNg. Thông qua môn học, HS 
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có thể tìm hiểu được một số hiện tượng, quá trình vật lí đơn giản, gần gũi trong đời 

sống và trong thế giới tự nhiên theo tiến trình; sử dụng được các chứng cứ khoa học 

để kiểm tra các dự đoán, lí giải các chứng cứ và rút ra được những kết luận. Từ đó, 

HS có khả năng sử dụng kiến thức vật lí để giải quyết những vấn đề tương tự, xây 

dựng mối liên hệ giữa các đại lượng, đề xuất các phương án TNg mới. 

3.1.3.3. Về thái độ 

Vật lí là một bộ môn khoa học thực nghiệm, do đó môn học này đòi hỏi HS 

phải thể hiện thái độ làm việc một cách khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ. HS cần có thái độ 

tích cực, nghiêm túc, trung thực trong học tập và thực hành TN, TNg. HS cần biểu 

hiện tinh thần nỗ lực cá nhân, hợp tác trong học tập với các thành viên khác của lớp, 

đồng thời vẫn giữ được tinh thần phê và tự phê trong học tập. Ngoài ra, HS cũng 

cần nêu cao tinh thần tôn trọng thành quả lao động của bản thân cũng như của 

người khác và luôn thể hiện thái độ yêu thích môn Vật lí. 

3.2. Nội dung kiến thức phần cơ học trong chƣơng trình Vật lí THPT  

Nội dung kiến thức phần cơ học trong chương trình Vật lí THPT bao gồm: Cơ 

học chất điểm và cơ học vật rắn. Cơ học chất điểm bao gồm các chương: Động học; 

động lực học; các định luật bảo toàn thuộc chương trình lớp 10; dao động ở chương 

trình lớp 12; cơ học vật rắn trong chương trình vật lí 12 nâng cao. 

Phần động học chất điểm bao gồm: Chuyển động thẳng đều, chuyển động 

thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do và chuyển động tròn đều. Trong các phần này, HS 

được nghiên cứu các dạng chuyển động của vật mà không xét đến nguyên nhân gây 

ra chuyển động. HS cần hiểu được các đại lượng vận tốc, gia tốc, tọa độ …và phải 

vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn và giải quyết các bài toán về 

chuyển động các vật.  

Phần động lực học bao gồm: Các định luật Newton, các lực cơ học, ứng dụng 

của các định luật Newton. Trong phần này, HS được tiếp tục nghiên cứu chuyển 

động và các nguyên nhân thay đổi trạng thái chuyển động thông qua các định luật 

Newton, định luật vạn vật hấp dẫn, định luật Hooke mà trong đó các định luật 

Newton đóng vai trò then chốt.  
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Phần các định luật bảo toàn bao gồm: Định luật bảo toàn động lượng và định 

luật bảo toàn cơ năng. Trong phần này, HS nắm được nội dung các định luật bảo 

toàn trong hệ kín. Các khái niệm động năng, thế năng, động lượng, cơ năng … và 

áp dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng thực tế.  

Phần dao động được trình bày ở chương trình lớp 12. Trong phần này HS 

được nghiên cứu dao động điều hòa của con lắc lò xo và dao động điều hòa của con 

lắc đơn. HS cần phải xác định được các đặc trưng cơ bản của dao động điều hòa 

như li độ, biên độ, tần số, vận tốc, gia tốc, … từ đó đi sâu vào nghiên cứu các quá 

trình xảy ra trong thực tế như dao động tắt dần, dao động duy trì, cưỡng bức, hiện 

tượng cộng hưởng, tổng hợp dao động.  

Cơ học vật rắn tập trung cho HS nghiên cứu các điều kiện cân bằng của các 

vật, quy tắc hợp lực, quy tắc momen lực áp dụng cho vật rắn. Đồng thời, HS được 

nghiên cứu các dạng cân bằng của vật rắn và áp dụng để giải thích một số hiện 

tượng trong thực tế. 

3.3. Một số vấn đề chung về chƣơng “Các định luật bảo toàn”, Vật lí 10 THPT 

3.3.1. Vị trí, tầm quan trọng của chương “Các định luật bảo toàn” trong chương 

trình Vật lí 10 THPT 

Trong chương trình vật lí 10 THPT, chương “Các định luật bảo toàn” là phần 

cuối của cơ học ở lớp 10 nên có thể sử dụng tất cả các kiến thức đã học ở phần 

trước. Ở chương này, HS được học những qui luật quan trọng nhất của cơ học, đó là 

các định luật bảo toàn. 

Trong chương này, HS được học thêm nhiều khái niệm mới như động lượng, 

lực thế,… hoặc nghiên cứu sâu hơn, định lượng các khái niệm quan trọng như công, 

công suất, động năng, thế năng, cơ năng… mà ở THCS chỉ học sơ sài, định tính. 

Các định luật bảo toàn được trình bày trong chương này gồm định luật bảo 

toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng. Phần thế năng được giới thiệu gồm 

Thế năng trọng trường và Thế năng đàn hồi. Hai bài này nằm sau bài Động năng. 

Sau khi học định luật bảo toàn cơ năng, có tiết bài tập nhằm giúp HS vận dụng cả 

hai định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng.  
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Các định luật bảo toàn có tính chất tổng quát hơn các định luật Niutơn. Chúng 

phản ánh những qui luật vật lí đặc biệt, gắn liền với các tính chất của không - thời 

gian. Chẳng hạn như, định luật bảo toàn động lượng phản ánh tính chất đồng tính 

của không gian, định luật bảo toàn năng lượng phản ánh tính chất đồng nhất của 

thời gian. [33] 

Đối với người học vật lí, các định luật bảo toàn lại cung cấp một phương pháp 

giải các bài toán cơ học rất hữu hiệu, bổ sung cho phương pháp động lực học và là 

phương pháp duy nhất nếu không biết rõ các lực tác dụng (trường hợp va chạm, 

nổ…). 

Kiến thức mà HS được học trong chương này cũng gắn liền với những ứng 

dụng thực tiễn trong kĩ thuật và đời sống, vì năng lượng luôn là một trong số những 

khái niệm vật lí quan trọng nhất, bao trùm mọi hiện tượng thiên nhiên và thực tế 

cuộc sống con người. 

Như vậy, đây là một chương rất quan trọng trong chương trình vật lí phổ 

thông. Sau khi HS lĩnh hội được kiến thức của chương này sẽ có được một cái nhìn 

tổng quát về toàn cảnh cơ học lớp 10. Điều này tạo cơ sở để các em tiếp tục nghiên 

cứu các phần khác trong chương trình vật lí phổ thông. 

3.3.2. Phân tích cấu trúc và nội dung kiến thức của chương “Các định luật bảo 

toàn” chương trình vật lí 10 THPT  

 Cấu trúc kiến thức của chƣơng “Các định luật bảo toàn” 
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Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cấu trúc kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” 

 Phân tích nội dung kiến thức của chƣơng “Các định luật bảo toàn” 

- Trong Vật lí, có nhiều đại lượng bảo toàn, nhưng trong cơ học ta thường nói 

đến ba đại lượng bảo toàn đó là động lượng, mômen động lượng và năng lượng (cơ 

năng). Trong chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT, chỉ xét hai đại lượng 

bảo toàn đó là bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng. 

- Khái niệm động lượng được rút ra từ sự tương tác giữa các vật. Cái gì được 

truyền giữa hai vật khi chúng tương tác? Không phải vận tốc mà là tích của khối 

CÁC ĐẠI LƢỢNG BẢO 

TOÀN 
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Định luật bảo toàn động lượng: 0p   

Định lý biến thiên cơ 
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Công  

cơ học 
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Chuyển động 

phản lực 
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lượng với vận tốc, đó là động lượng. Khi một vật có vận tốc thay đổi, động lượng 

của hệ sẽ thay đổi theo. Độ biến thiên động lượng của vật bằng với tích của lực F  

và khoảng thời gian Δt động lượng biến thiên, được gọi là xung của lực tác dụng: 

p F t   . 

- Nội dung trên được gọi là định lí biến thiên động lượng, được sách giáo khoa 

xem như là dạng thứ hai của định luật 2 Newton, nhưng phạm vi áp dụng rộng rãi 

hơn, nhất là các dạng bài có thời gian tương tác ngắn và có khối lượng thay đổi. 

- Nếu thời gian tương tác của vật là nhỏ, coi như không đáng kể (bài toán đạn 

nổ, súng giật khi bắn, chuyển động bằng phản lực…) hoặc ngoại lực tác dụng lên hệ 

vật cân bằng (hệ kín) thì động lượng của hệ được bảo toàn. Đó là nội dung của định 

luật bảo toàn động lượng. 

- Định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm 2 vật m
1 

và m
2
: 

Công thức: ' '

1 1 2 2 1 1 2 2m v m v m v m v    

Nếu lúc đầu 2 vật đứng yên: 
' ' ' '2

1 1 2 2 1 2

1

0
m

m v m v v v
m

      

- Như vậy, nếu sau tương tác vật 2 chuyển động với vận tốc '

2v thì vật 1 

chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc 
' '2
1 2

1

m
v v

m
  . Đây là nguyên lí của 

chuyển động bằng phản lực như chuyển động của con mực, động cơ tên lửa. 

- Khi khảo sát năng lượng (cơ năng) của một vật, nhất thiết phải biết đến khái 

niệm công. Công trong vật lí được hiểu chính xác là phần cơ năng chuyển hóa thành 

dạng năng lượng khác, hay nói cách khác, công là đại lượng đặc trưng cho sự biến 

đổi năng lượng. Tuy nhiên với kiến thức sẵn có, HS lớp 10 chưa thể hiểu một cách 

chính xác ý nghĩa này. Vì vậy sách giáo khoa Vật lí 10 THPT đưa khái niệm công 

như một cách phát triển biểu thức tính công đã học ở lớp 8. 

+ Lớp 8: Công cơ học .A F s  (chỉ áp dụng cho trường hợp lực không đổi và 

cùng hướng với chuyển động). 

+ Lớp 10: Nếu lực F không đổi nhưng không cùng hướng với chuyển động thì 

công được tính như thế nào? 
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- Từ việc phân tích lực F thành hai thành phần, ta thấy thành phần F.cosα mới 

gây ra chuyển động của vật  Chỉ có thành phần này sinh công  . .cosA F s   

- Với mảng động năng, thế năng, cơ năng, chương trình vật lí lớp 10 bắt đầu 

cho HS làm quen với khái niệm năng lượng. Năng lượng là số đo khả năng sinh 

công của vật. Vậy một vật chuyển động có khả năng sinh công không? Một vật ở độ 

cao h có khả năng sinh công không? Từ đó xuất hiện các đại lượng động năng và 

thế năng. 

- Động năng: Là dạng năng lượng mà vật có được do chuyển động. 

Biểu thức: 21
W

2
đ mv  

Độ biến thiên: Wđ A  ngoại lực 

- Thế năng: Là dạng năng lượng vật có được do vị trí tương đối của vật trong 

hệ. 

Thế năng trọng trường: Wt mgz  

Độ giảm thế năng trọng trường: 1 2 1 2W W ( )t t pA mg z z     

Thế năng đàn hồi: 21
W

2
t kx  

Độ giảm thế năng đàn hồi: 2 2

1 2 ( ) 1 2

1
W W ( )

2
t t F đhA k x x     

- Cơ năng: Là năng lượng tổng cộng mà một vật có được khi tham gia các cơ 

chế cơ học, bao gồm động năng và thế năng. 

Biểu thức: W W +Wtđ  

Biến thiên cơ năng: W A  lực không thế 

- Bảo toàn cơ năng: Khi vật chỉ chịu tác dụng của các lực thế (hoặc các lực 

không thế không sinh công) thì cơ năng của vật được bảo toàn.  

- Như vậy nội dung của chương “Các định luật bảo toàn” được sắp xếp khá 

lôgic, hợp lí, phù hợp với khả năng tiếp thu của HS. Tuy nhiên, để phát huy hết thế 

mạnh của mảng kiến thức này thì việc sử dụng TN trong dạy học chương này là rất 

cần thiết. 

3.3.3. Mục tiêu dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10  
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3.3.3.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong chương “Các định luật bảo toàn”, HS sẽ đạt được các kiến 

thức sau đây: 

- Định nghĩa được khái niệm và cho được ví dụ về hệ kín. 

- Định nghĩa được động lượng, phát biểu và viết được biểu thức định luật bảo 

toàn động lượng cho hệ kín gồm 2 vật. 

- Nắm được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực, hiểu và phân biệt được 

hoạt động của động cơ máy bay phản lực và tên lửa. 

- Định nghĩa được công của một lực. Nêu được định nghĩa và ý nghĩa của 

công suất. 

- Định nghĩa và viết được biểu thức của động năng (của một chất điểm). Phát 

biểu được định lí động năng. 

- Định nghĩa và viết được công thức của thế năng trọng trường (hay thế năng 

đàn hồi). 

- Nắm được mối quan hệ giữa công của lực thế với độ giảm thế năng. 

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong 

trọng trường. 

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác 

dụng của lực đàn hồi của lò xo. 

3.3.3.2. Về kĩ năng 

Sau khi học xong chương “Các định luật bảo toàn”, HS sẽ đạt được các kĩ 

năng sau đây: 

- Xác định được véctơ động lượng. Vận dụng được định luật bảo toàn động 

lượng để giải các bài toán va chạm, đạn nổ. 

- Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực bằng định luật bảo 

toàn động lượng. 

- Vận dụng được công thức tính công trong các trường họp cụ thể. Tính được 

động năng của mỗi vật. 

- Vận dụng thành thạo công thức tính công trong định lí động năng cho một số 

bài toán cụ thể: xác định động năng (hay vận tốc) của vật trong quá trình chuyển 
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động khi có công thực hiện, hay ngược lại, từ độ biến thiên động năng tính được 

công và lực thực hiện công đó. 

- Vận dụng được công thức tính thế năng. Nắm vững và biết cách tính công 

của lực hấp dẫn, của lực đàn hồi. 

- Thiết lập và viết được biểu thức tính cơ năng trọng trường, cơ năng đàn hồi. 

Biết xác định khi nào thì cơ năng được bảo toàn. 

- Nắm vững và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng, bảo toàn năng 

lượng trong việc giải bài tập và giải thích một số hiện tượng vật lí có liên quan. 

3.3.3.3. Về thái độ 

- Có hứng thú học tập vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với 

những đóng góp của vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà 

khoa học.  

- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong công việc học tập môn vật lí, cũng như trong việc áp 

dụng các hiểu biết đã đạt được.  

- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào đời sống nhằm cải thiện điều 

kiện sống, học tập cũng như bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên. 

3.3.3.4. Về phát triển năng lực sáng tạo 

Với những đặc điểm cấu trúc trong nội dung kiến thức phần “Các định luật 

bảo toàn” đã được phân tích. Nội dung này hoàn toàn phù hợp trong việc tổ chức 

phát triển năng lực sáng tạo cho HS trong học tập. Cụ thể, HS sẽ: 

- Đặt được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề cần giải quyết. 

- Đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề, nêu được 

nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống, suy nghĩ không theo lối mòn, tạo ra 

yếu tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau, hình thành và kết nối các ý tưởng. 

- Lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất. Thực hiện và đánh giá giải pháp giải 

quyết vấn đề một cách ST. 

- Vận dụng được giải pháp giải quyết vấn đề vào thực tiễn và nghiên cứu để 

thay đổi giải pháp trước sự thay đổi của bối cảnh, đánh giá rủi ro và có dự phòng. 
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Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng các biện pháp phát triển NLST 

đã được xây dựng ở chương 2, các bài học cụ thể sẽ được tiến hành phân tích, định 

hướng trong việc tổ chức rèn luyện NLST cho HS và được trình bày trong mục 3.4. 

3.4. Phân tích bài học và định hƣớng sử dụng các phƣơng pháp phát triển năng 

lực sáng tạo cho HS trong dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” 

Chương “Các định luật bảo toàn” bao gồm 5 bài học ở cả hai chương trình: 

Bài 1. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng; Bài 2. Công – Công suất; Bài 

3. Động năng – Định lí động năng; Bài 4. Thế năng; Bài 5. Cơ năng – Định luật bảo 

toàn cơ năng. Trong đó nội dung hai bài Động năng và Thế năng với lượng kiến 

thức phong phú, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, phù hợp với phương pháp 

DHDA. Hai bài Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng và Cơ năng – Định 

luật bảo toàn cơ năng với lượng kiến thức mới đối với HS về các giá trị được bảo 

toàn trong vật lí, cần tiến hành TN kiểm chứng nên phù hợp với phương pháp phát 

hiện và GQVĐ (PH&GQVĐ). Ngoài hai phương pháp chính mà chúng tôi đề ra 

như trên, để đạt hiệu quả cao nhất thì chúng tôi đã lồng ghép thêm các phương pháp 

hỗ trợ khác trong quá trình DH. Cụ thể được trình bày như bảng sau đây: 

Bảng 3.1. Các PPDH thích hợp góp phần PT NLST cho HS trong DH chương “Các 

định luật bảo toàn” 

TT Nội dung bài học Các PP, kĩ thuật và 

phƣơng tiện DH chủ đạo 

Các PP, kĩ thuật và 

phƣơng tiện DH bổ trợ 

1 Động lượng - Định luật 

bảo toàn động lượng 
PH&GQVĐ 

Hợp tác nhóm, sử dụng TNg 

trực quan. 

2 
Bài tập Giải BTST 

PH&GQVĐ, hợp tác nhóm, 

kích não. 

3 
Động năng DHDA 

PH&GQVĐ, hợp tác nhóm, 

sơ đồ tư duy. 

4 
Thế năng DHDA 

PH&GQVĐ, hợp tác nhóm, 

sơ đồ tư duy. 

5 Cơ năng PH&GQVĐ Hợp tác nhóm, sử dụng TNg 
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3.5. Xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ năng lực sáng tạo của HS  

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông 

2018 được xây dựng theo định hướng phát triển về phẩm chất và NL người học. Do 

đó, để đánh giá NL nói chung và NLST nói riêng thì cần phải xây dựng bộ công cụ 

với đầy đủ các tiêu chí đánh giá đáp ứng yêu cầu đó. 

3.5.1. Yêu cầu bộ công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của HS 

Bộ công cụ đánh giá phải có tính toàn diện, phong phú nghĩa là phải đánh giá 

được tất cả các biểu hiện của NLST của HS theo các tiêu chuẩn và các tiêu chí đã 

đề xuất. Tỉ lệ đánh giá với các tiêu chí khác nhau phải cân đối và hợp lí, nghĩa là 

không được tập trung đánh giá tiêu chí nào đó sâu hơn các tiêu chí khác, hay cho 

điểm một tiêu chí nào đó cao hơn so với các tiêu chí còn lại. Do đó ngoài hình thức 

kiểm tra viết thông dụng thì cần sử dụng thêm các công cụ khác như: Bảng kiểm 

quan sát, phiếu hỏi, phiếu phỏng vấn GV, HS, phiếu tự đánh giá của HS, BTST 

trong những tình huống và bối cảnh cụ thể. 

3.5.2. Xây dựng bộ công cụ đánh giá cụ thể  

3.5.2.1. Bảng kiểm quan sát 

 Mục đích 

Bảng kiểm quan sát giúp GV chủ động quan sát các biểu hiện NLST của HS 

thông qua các hoạt động học tập dựa trên các tiêu chí về NLST. 

 Yêu cầu 

Bảng kiểm quan sát gồm những tiêu chí cụ thể, rõ ràng để có thể đánh giá 

được biểu hiện NLST của HS. 

 Quy trình thiết kế 

Bƣớc 1: Xác định rõ mục tiêu quan sát, đối tượng quan sát, thời điểm quan 

sát. 

Bƣớc 2: Xác định các tiêu chí cần quan sát và các mức độ cho từng tiêu chí. 

Bƣớc 3: Hoàn thiện bảng quan sát. 

 Ví dụ: Bảng quan sát các tiêu chí đánh giá NLST của HS theo PP GQVĐ 

và DHDA 
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CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NLST TRONG PP DHDA VÀ GQVĐ (Cho GV) 

Trường: .................................................. Lớp/Nhóm: ...........................................  

Ngày/tháng/năm: ......................................................  

Tên bài học/Chủ đề học tập: .....................................  

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số ý kiến về các tiêu chí  đánh giá 

NLST cho HS, quý Thầy (Cô) hãy chọn những mức độ phù hợp trong bảng bên 

dưới. Trong đó, MĐ1 là mức thấp nhất tương ứng với 1 điểm, MĐ2 là mức độ 

tương ứng với 2 điểm, MĐ3 là mức độ tương ứng với 3 điểm, MĐ4 là mức cao nhất 

tương ứng với 4 điểm. 

Bảng 3.2. Bảng các tiêu chí đánh giá NLST 

 

Tiêu chí 
Mức độ (MĐ) 

Nhận 

xét 

MĐ 1 MĐ 2 MĐ 3 MĐ 4  

Đề xuất câu hỏi NC cho một vấn đề 

cụ thể. 

     

Đề xuất được giả thuyết khoa học 

phù hợp với câu hỏi NC. 

     

Đề xuất phương án TNg để kiểm 

tra giả thuyết khoa học. 

     

Thực hiện phương án TNg kiểm tra 

giả thuyết khoa học một cách ST. 

     

Trình bày kết quả NC khoa học, 

ST. 

     

Xây dựng và sử dụng các tiêu chí 

trong đánh giá và tự đánh giá kết 

quả NC. 

     

Giải bài tập ST trong các dự án học 

tập. 

     

Tổng điểm:      /70 
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3.5.2.2. Thiết kế phiếu hỏi 

 Mục đích 

Dùng để phỏng vấn hoặc hỏi GV, HS về các tiêu chí đánh giá NLST 

 Yêu cầu 

Phiếu hỏi gồm các câu hỏi theo các tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá mức độ 

cụ thể của từng tiêu chí. 

 Quy trình thiết kế 

Bƣớc 1: Xác định mục tiêu, đối tượng cần đánh giá, thời điểm phỏng vấn hoặc 

phát phiếu hỏi. 

Bƣớc 2: Thiết kế các câu hỏi cho những tiêu chí cần đánh giá. 

Bƣớc 3: Sắp xếp các câu hỏi hợp lí, logic. 

 Ví dụ: Phiếu hỏi nhằm thu thập thông tin để đánh giá NLST của HS 

PHIẾU HỎI VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN NLST CHO HS TRONG GIỜ HỌC ÁP 

DỤNG PP DHDA VÀ GQVĐ (Dành cho GV và HS) 

Trường: .................................................. Lớp/Nhóm: ...........................................  

Ngày/tháng/năm: ......................................................  

Tên bài học/Chủ đề học tập: .....................................  

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số ý kiến về việc phát triển NLST 

cho HS, quý Thầy (Cô) hãy chọn những mức độ phù hợp trong bảng bên dưới. 

Trong đó, MĐ1 là mức thấp nhất tương ứng với 1 điểm, MĐ2 là mức độ tương ứng 

với 2 điểm, MĐ3 là mức độ tương ứng với 3 điểm, MĐ4 là mức cao nhất tương ứng 

với 4 điểm. 

Bảng 3.3. Phiếu hỏi về việc phát triển NLST cho HS 

Tiêu chí 

 

Mức độ 

MĐ 1 MĐ 2 MĐ 3 MĐ 4 

Đề xuất câu hỏi NC.     

Đề xuất được phương án TNg để NC. Xây dựng 

kế hoạch thực hiện. 

    

Tiến hành TNg, tìm tòi NC để thu thập dữ liệu.     
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Tiêu chí 

 

Mức độ 

MĐ 1 MĐ 2 MĐ 3 MĐ 4 

Phân tích dữ liệu thu thập được và nhận xét kết 

quả NC. 

    

Xây dựng và trình bày sản phẩm NC.     

Đánh giá sản phẩm NC.     

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy (Cô) và các em! 

3.5.2.3. Thiết kế phiếu tự đánh giá sản phẩm của HS 

 Mục đích 

Đánh giá sản phẩm của HS sau quá trình NC và học tập. Chẳng hạn, đánh giá 

sản phẩm của hoạt động dự án, sản phẩm của quá trình học tập thông qua PP 

DHDA, GQVĐ. 

 Yêu cầu 

Phiếu đánh giá sản phẩm cần có tiêu chí cụ thể, rõ ràng để có thể đánh giá 

được NLST của HS trong từng bài học/chủ đề cụ thể. 

 Quy trình thiết kế 

Bƣớc 1: Xác định mục tiêu, đối tượng, thời điểm đánh giá. 

Bƣớc 2: Xác định các tiêu chí sử dụng. Các tiêu chí sẽ thay đổi theo đặc điểm 

của từng loại sản phẩm của HS. 

Bƣớc 3: Xác định thang đo mức độ các tiêu chí của NLST. 

 Ví dụ: Phiếu tự đánh giá sản phẩm NC của HS 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA HS 

Trường: .................................................. Lớp/Nhóm: ...........................................  

Ngày/tháng/năm: ......................................................  

Tên bài học/Chủ đề học tập: .....................................  
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Bảng 3.4. Phiếu tự đánh giá sản phẩm của HS 

Tiêu chí 

 

Mức độ 

Chưa 

đạt < 5 

Đạt  

5   7 

Tốt 

7   9 

Rất tốt 

9   10 

Hoàn thành mục tiêu NC.     

Sản phẩm NC có tính khoa học, bố cục chặt 

chẽ. 

    

Thông tin đa dạng, phong phú.     

Thể hiện tính mới, độc đáo.     

Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, bàn 

luận kết quả logic, khoa học. 

    

Thể hiện đặc thù môn vật lí.     

Thể hiện rõ kết quả hợp tác của các thành 

viện. 

    

3.5.2.4. Thiết kế BTST nhằm đánh giá NLST của HS  

Dạy học theo định hướng bồi dưỡng và phát triển NL người học đòi hỏi phải 

có sự thay đổi PPDH của GV. Trong đó việc thay đổi mục tiêu, cách xây dựng các 

nhiệm vụ học tập, câu hỏi và bài tập giữ vị trí quan trọng. Việc xây dựng các bài tập 

vật lí thuộc chương “Các định luật bảo toàn” theo các tiêu chí đề xuất để đánh giá 

NLST của HS hiện nay là cần thiết. Một số bài tập sẽ được chúng tôi trình bày trong 

chính văn của luận án, phần còn lại sẽ được trình bày trong phần phụ lục 3. 

Mục đích 

Dùng để đánh giá NLST của HS thông qua thiết kế các bài tập theo một số 

tiêu chí đặc trưng của NLST. Xây dựng đề kiểm tra với thời gian xác định, thông 

qua kết quả kiểm tra GV sẽ đánh giá được các tiêu chí của NLST. 

Yêu cầu 

Bài tập đánh giá NLST là những bài tập mở, kết nối lí thuyết với thực tiễn, … 

giúp HS thể hiện được khả năng linh hoạt và ST trong những tình huống mới, đề 
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xuất được các câu hỏi, đưa ra được những ý tưởng, dự đoán gắn với các tiêu chí cụ 

thể. 

Quy trình thiết kế 

Bước 1: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt. 

Bước 2: Xác định các tiêu chí cần đánh giá NLST. 

Bước 3: Thu thập và lựa chọn các dạng bài tập phù hợp. 

Bước 4: Thiết kế câu hỏi, hướng dẫn giải theo nhiều cách. 

Bước 5: Tham khảo, trao đổi với đồng nghiệp, xin ý kiến chuyên gia. 

Bước 6: Thực nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. 

 Ví dụ: Ở bài tập số 3 trong hệ thống BTST, chúng tôi đưa ra với mục đích 

yêu cầu HS phải biết tận dụng triệt để những dụng cụ sẵn có để thực hiện yêu cầu 

của bài toán. Từ đó các em thảo luận, thống nhất và đưa ra biện pháp tối ưu nhất có 

thể, tiến hành lắp ráp thiết bị và thực hiện TNg nhằm rút ra kết quả. Từ đây, khả 

năng ST của các em sẽ được nâng lên. 

3.6. Xây dựng một số tiến trình DH theo định hƣớng phát triển năng lực sáng 

tạo cho HS trong dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” 

3.6.1. Đánh giá thực trạng dạy học chương “Các định luật bảo toàn”  

Nhằm giúp việc soạn thảo và xây dựng các tiến trình dạy học hiệu quả, chúng 

tôi đã khảo sát tìm hiểu tình hình dạy và học chương “Các định luật bảo toàn” ở một 

số trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua khảo sát và dự giờ GV. 

Chúng tôi rút ra được một số nhận xét sau: 

 Về mặt nhận thức của GV 

-  Đa số các GV nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của các định luật bảo 

toàn trong phần cơ học vật lí 10. Ý nghĩa vật lí của các khái niệm chưa được chú 

trọng, chỉ chú ý mặt định lượng. 

 Về mặt phương pháp 

-  Đa phần GV coi đây là chương khó đối với HS nên chủ yếu dùng phương 

pháp thuyết trình, diễn giải, minh họa để truyền đạt kiến thức. Chỉ khi có hội giảng 

GV giỏi, thao giảng, dự giờ của tổ chuyên môn thì một số tiết học về bảo toàn động 
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lượng, cơ năng, … GV mới sử dụng thí nghiệm thực hoặc mô phỏng, kết hợp bài 

giảng điện tử, phiếu học tập cho các nhóm HS thảo luận; còn hầu hết phương pháp 

chủ yếu là đọc cho HS ghi chép. 

- Trong giờ dạy, GV truyền đạt đầy đủ, chính xác nội dung theo trình tự trong 

sách giáo khoa và nhấn mạnh cho HS những kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, kiến thức 

GV trình bày chủ yếu mang nặng tính áp dụng trực tiếp vào bài tập mà chưa hướng 

tới việc bồi dưỡng và phát triển NL, NLST cho HS; các phần ứng dụng thực tiễn, 

giải bài tập sáng tạo, bài tập quan sát, hoạt động nhóm, … GV ít quan tâm và 

thường bỏ qua. 

 Về thái độ học tập của HS 

- Đa số HS tiếp thu bài một cách thụ động, học theo cách học thuộc lòng máy 

móc, ít có cơ hội tham gia các hoạt động tích cực để tự chiếm lĩnh tri thức. Hầu như 

không biết cách áp dụng kiến thức chương vào thực tiễn. 

- Khi cần trình bày các vấn đề cụ thể, HS còn tỏ ra lúng túng, diễn đạt từ ngữ 

không chuẩn xác. Đặc biệt, HS còn tỏ ra e ngại, chưa mạnh dạn bộc lộ quan điểm cá 

nhân trước vấn đề cần phải lựa chọn. 

3.6.2. Quy trình thiết kế tiến trình DH theo hướng phát triển NLST cho HS 

Phát triển NLST trong dạy học vật lí thông qua PP GQVĐ và DHDA là một 

vấn đề khá phức tạp cho GV THPT. Chúng tôi đề ra quy trình thiết kế giáo án làm 

cơ sở để thiết kế các giáo án TN. 

Trước khi thiết kế giáo án, GV phải nắm được những kiến thức, kĩ năng nào 

HS đã được học, đã biết có liên quan, những kiến thức, kĩ năng nào HS cần được 

hình thành và năng lực nào có thể phát triển được để từ đó lựa chọn PPDH thích 

hợp và hiệu quả nhất. Quy trình thiết kế gồm các bước chính sau: 

Bước 1: Cần xác định rõ và cụ thể hóa mục tiêu cần phát triển NLST cho HS 

theo các tiêu chí đã đề xuất. Sự chuẩn bị của GV và HS trong các hoạt động dạy 

học. 

Bước 2: Lựa chọn PP dạy học chủ yếu nhằm phát triển NLST cho HS (là bước 

quan trọng), ngoài ra cần kết hợp một số PP và kĩ thuật DH tích cực khác để tăng 

tính hiệu quả của PP đã chọn. 
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Bước 3: GV và HS cần có sự chuẩn bị phù hợp cho việc dạy và học, tùy theo 

từng phương pháp DH được lựa chọn và từng nội dung DH cụ thể. 

Bước 4: Thiết kế các hoạt động của GV và HS. GV tổ chức, định hướng, xác 

định rõ từng hoạt động và thời gian cụ thể cho từng hoạt động để HS chủ động, tự 

do khám phá và lĩnh hội kiến thức. Ở mỗi hoạt động, GV cần xác định rõ biểu hiện 

NLST của HS. 

Bước 5: Đánh giá NLST của HS trong quá trình DH bởi một số công cụ đã 

được thiết kế như: Bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi, phiếu đánh giá sản phẩm. 

3.6.3. Một số tiến trình DH theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho HS 

trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn”  

3.6.3.1. Động lượng 

BÀI: ĐỘNG LƢỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG 

 (2 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Định nghĩa được xung lượng của lực; nêu được bản chất (tính chất vectơ) và 

đơn vị xung lượng của lực. 

Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính, biểu diễn được vectơ 

động lượng nêu được đơn vị của động lượng. 

Nêu được khái niệm hệ cô lập và lấy ví dụ về hệ cô lập. 

Phát biểu được định luật II Niu - tơn dạng ptF


  

Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng đối với hệ cô lập. 

Viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ gồm hai vật. 

2. Kĩ năng 

Suy luận được định luật bảo toàn động lượng từ kiến thức đã biết (định luật II, 

III Niutơn). 

Đề xuất và tiến hành được các phương án TNg kiểm tra hệ quả. 

Sử dụng được thiết bị TNg đồng hồ cần rung điện và đồng hồ hiện số. 

Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng vào thực tiễn đời sống. 

Hợp tác, thảo luận, tranh luận, phản hồi, ghi chép, … 
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3. Năng lực sáng tạo 

Đề xuất được câu hỏi NC từ các quan niệm ban đầu về động lượng. 

(Biểu hiện của mã hành vi 1 mức 4: HV1.M4) 

Đề xuất giả thuyết NC và các phương án TNg để kiểm nghiệm hệ quả. 

(Biểu hiện của mã hành vi 2 mức 3: HV2.M3; mã hành vi 3 mức 3: HV3.M3) 

Tiến hành TNg theo các cách khác nhau phù hợp với NL của nhóm. 

(Biểu hiện của mã hành vi 4 mức 4: HV4.M4) 

Trình bày kết quả của nhóm theo ngôn ngữ khoa học đa dạng, phong phú. 

Tranh luận bảo vệ quan điểm của mình/ nhóm mình và đánh giá góp ý cho kết 

quả của nhóm khác. 

Vận dụng được kiến thức để giải thích các hiện tượng từ thực tiễn đời sống. 

(Biểu hiện của mã hành vi 6 mức 4: HV6.M4) 

Khái quát hóa tìm ra kiến thức mới, tự đánh giá được kiến thức mới bằng cách 

đối chiếu với các biểu tượng ban đầu. 

(Biểu hiện của mã hành vi 7 mức 4: HV7.M4; mã hành vi 8 mức 4: HV8.M4) 

B. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP DẠY 

Phương pháp dạy chủ yếu: PH&GQVĐ 

Các phương pháp và kĩ thuật dạy phối hợp: Hợp tác nhóm, sử dụng TNg. 

C. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của GV 

Chuẩn bị các phương án TNg khác nhau: Máng nghiêng, đồng hồ cần rung 

điện, đồng hồ hiện số. 

Bảng phụ, phiếu học tập, các video TNg định luật bảo toàn động lượng. 

2. Chuẩn bị của HS 

Ôn lại kiến thức cũ về định luật II, III Niutơn. 

Kĩ năng thực hành TNg. 

Tư liệu để thu thập và xử lí thông tin. 

D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

Từ pha 1 đến pha 5 là một tiến trình liên tục, kế tiếp nhau giúp HS giúp xây 

dựng kiến thức mới, qua đó phát triển NLST cho HS. 
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Hoạt động 1: Tình huống làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết 

Đây là tình huống do GV chủ động nêu ra nhằm mục đích dẫn nhập vào bài. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
Biểu hiện của 

NLST 

Biểu diễn thí nghiệm nhỏ: 

Cho một vật A trượt trên 

máng nghiêng tới va chạm 

vào vật B đang đứng yên. Yêu 

cầu HS nhận xét về vận tốc 

của hai vật trước và sau va 

chạm. 

Quan sát và đưa ra nhận xét. 

 

Cả hai vật đều bị biến đổi vận 

tốc. Vận tốc vật B tăng lên, vận 

tốc vật A giảm đi. 

Vì sao vận tốc vật B tăng lên, 

vận tốc vật A giảm? 

 

 

 

 

 

    (HV1.M4) 

Vì sao lại có sự thay đổi vận 

tốc của hai vật? 

Vì hai vật tác dụng lực lên nhau.  

Tiếp tục làm thí nghiệm với 

các vật A, B có khối lượng 

thay đổi. Yêu cầu HS nhận xét 

về sự biến đổi vận tốc của hai 

vật. 

Khi khối lượng B tăng thì 

chuyển động chậm hơn vì nó 

văng ra đoạn ngắn hơn. Khi khối 

lượng A tăng thì B chuyển động 

nhanh hơn. 

 

Làm thế nào để có thể xác 

định được vận tốc của hai vật 

sau va chạm? Xét cả cho 

trường hợp va chạm là đàn hồi 

và va chạm mềm. 

Giữa các đại lượng m1, m2, 

vận tốc lúc đầu của hai vật V1, 

V2 và vận tốc lúc sau 
'

1V , 
'

2V  

của chúng có mối liên hệ theo 

hệ thức nào không? 

Ghi nhớ và viết câu hỏi vào giấy, 

suy nghĩ, tìm lời giải đáp. 

    (HV1.M4) 

    (HV2.M3) 
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Hoạt động 2: Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

Làm bộc lộ quan điểm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của HS là pha 

quan trọng, đặc trưng của phương pháp PH&GQVĐ.  

Hoạt động của GV Hoạt động của GV 
Biểu hiện của 

NLST 

Xây dựng các biểu tƣợng 

ban đầu: 

Yêu cầu HS nhắc lại định luật 

II, III Niuton. 

Sử dụng cách làm nào để tìm 

mối liên hệ giữa các đại lượng 

m1, m2, vận tốc lúc đầu của 

hai vật V1, V2 và vận tốc lúc 

sau 
'

1V , 
'

2V ? 

Yêu cầu các nhóm HS hoạt 

động. 

Quan sát, hỗ trợ HS, gợi ý. 

Tổ chức thảo luận. 

 

 

Nhắc lại định luật II, III Niuton. 

Dựa vào kiến thức của định luật 

II, III Niuton đã học. Các cá 

nhân đưa ra các nhận xét của 

mình về việc sẽ có lực tác dụng 

lên một vật khi vật đó chuyển 

động, sẽ có lực do hai vật tác 

dụng lên nhau khi chúng tương 

tác nhau. 

Thảo luận nhóm, thống nhất cách 

làm của nhóm. 

 

 

Tự do đề xuất 

các biểu tượng 

ban đầu.    

(HV1.M4) 

(HV2.M3) 

Tổng hợp các phương án của 

các nhóm đưa ra. 

Dự đoán mối liên hệ của các đại 

lượng (sẽ được trình bày ở phần 

sản phẩm của HS). 

 

Đề xuất câu hỏi nghiên cứu: 

Các em có nhận xét gì về mối 

liên hệ này?  

 

HS thảo luận để đề xuất các câu 

hỏi nghiên cứu của mỗi nhóm. 

Trình bày kết quả của nhóm 

trước lớp. Các nhóm khác lắng 

nghe và bổ sung, hoàn thiện. 

Dưới sự định hướng của GV, HS 

thảo luận đưa ra câu hỏi nghiên 

cứu và ghi kết quả theo cá nhân 

Tự do đề xuất 

các câu hỏi 

nghiên cứu 

không sợ sai. 

(HV1.M4) 



101 
 

Hoạt động của GV Hoạt động của GV 
Biểu hiện của 

NLST 

và nhóm. 

Nhóm các câu hỏi nghiên cứu (sẽ 

được trình bày ở phần sản phẩm 

của HS). 

Hoạt động 3: Giải quyết vấn đề 

Từ các câu hỏi NC đề xuất, GV gợi mở và yêu cấu HS đề xuất các giả thuyết 

NC. Đây là một việc làm mới lạ và khó đối với HS, do đó HS có thể đề xuất các giả 

thuyết khác nhau. GV hướng dẫn HS thảo luận đánh giá và chọn lựa các giả thuyết 

NC trên cơ sở dự đoán của HS. 

 Hoạt động của GV Hoạt động của GV Biểu hiện của 

NLST 

GV hướng dẫn HS thảo luận 

đánh giá và chọn giả thuyết 

NC dựa trên các câu hỏi của 

HS. 

GV giới thiệu các dụng cụ đã 

chuẩn bị để HS nắm sơ lược 

về các dụng cụ. 

 

GV bổ sung một số lưu ý về 

an toàn TNg, một số điểm cần 

lưu ý để TNg thành công, hiệu 

quả. 

Từ các câu hỏi đặt ra, các nhóm 

HS thảo luận và đề xuất các giả 

thuyết NC và thiết kế phương án 

TNg kiểm chứng kết quả. 

Mỗi nhóm HS nêu các hướng 

thực hiện TNg và trình bày trước 

lớp về ý tưởng của nhóm mình. 

Cả lớp thảo luận để đưa ra giả 

thuyết NC, đề xuất phương án 

TNg và ghi vào phiếu đề xuất 

TNg (trình bày ở phần sản phẩm 

của HS). 

Đề xuất được 

các giả thuyết 

NC. 

(HV2.M3) 

Đề xuất được 

các phương án 

để trả lời cho 

các câu hỏi  

NC. 

(HV3.M3) 

Hoạt động 4: Tiến hành thực nghiệm NC và rút ra kết luận 

Hoạt động của GV Hoạt động của GV Biểu hiện của 

NLST 

GV lưu ý HS kĩ thuật TNg, HS nhận dụng cụ và tiến hành Biết sử dụng 
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thành công, hiệu quả. 

Lưu ý HS về an toàn điện khi 

thực hiện TNg. 

TNg theo nhóm. 

Mỗi nhóm HS thảo luận, trình 

bày kết quả vào phiếu báo cáo 

TNg. 

dụng cụ để tiến 

hành TNg kiểm 

chứng. 

(HV4.M4) 

Thu thập, phân 

tích, xử lí kết 

quả theo cách 

riêng. 

Rút ra được 

kiến thức mới 

theo cách hiểu 

của mình. 

(HV7.M4) 

(HV8.M4) 

Hoạt động 5: Vận dụng và mở rộng kiến thức (HV6.M4) 

Các nhóm làm việc hợp tác đưa ra câu trả lời GQVĐ. 

HS vận dụng kiến thức, GV theo dõi và hỗ trợ HS. 

F. Sản phẩm của HS qua các pha của quá trình dạy học theo phƣơng pháp 

PH&GQVĐ của HS  

Sản phẩm của pha 2:  

Xây dựng biểu tƣợng ban đầu: Khi 2 vật va chạm vào nhau thì chúng sẽ 

truyền vận tốc cho nhau;  

Khi 2 vật va chạm vào nhau thì chúng có thể dính chặt vào nhau và chuyển 

động với cùng vận tốc, chúng cũng có thể văng ra với các vận tốc khác nhau;  

Vận tốc của 2 vật thì sẽ phụ thuộc vào khối lượng của chúng;  

Khi khối lượng B tăng thì chuyển động chậm hơn vì nó văng ra đoạn ngắn 

hơn. Khi khối lượng A tăng thì B chuyển động nhanh hơn;  

Có mối liên hệ nào đó với tích số giữa khối lượng và vận tốc. 
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HS đề xuất câu hỏi NC (Sản phẩm câu hỏi đề xuất của HS): Mối liên hệ này 

có được trong trường hợp nào? Khi chuyển động có ma sát lớn thì mối liên hệ này 

có tồn tại không?; khi một vật đứng yên thì mối quan hệ này còn đúng không?; Khi 

2 vật chuyển động cùng chiều đến va vào nhau và 2 vật chuyển động ngược chiều 

đến va vào nhau thì mối liên hệ có khác nhau không?; Làm cách nào để có thể kiểm 

chứng kết quả thu được với những dụng cụ sẵn có do GV chuẩn bị? 

Sản phẩm của pha 3: Giải quyết vấn đề 

Câu hỏi NC Giả thuyết NC Phƣơng án thực nghiệm 

  Làm cách nào để có thể 

kiểm chứng kết quả thu 

được với những dụng cụ 

sẵn có do GV chuẩn bị? 

  Cho hai vật chuyển động 

đến va chạm nhau, đo vận 

tốc của chúng trước và sau 

va chạm để kiểm chứng. 

 

  Phương án 1 (va chạm 

đàn hồi): Cho vật B trượt 

từ đỉnh máng nghiêng 

xuống va chạm vào vật A 

đang đứng yên tại chân 

máng. 

  Phương án 2 (va chạm 

mềm): Sử dụng bộ TNg 

đồng hồ cần rung điện 

hoặc đồng hồ hiện số. 

Sản phẩm của pha 4: Một số cách tiến hành thí nghiệm 

Thí nghiệm 1 (cho va chạm đàn hồi): Cho vật A trượt từ đỉnh máng nghiêng 

xuống va chạm với vật B đứng ở chân máng nghiêng. Vận tốc của hai vật trước và 

sau va chạm được đo nhờ tầm xa sau khi chúng rời khỏi máng nghiêng. Khi hai vật 

rời khỏi máng nghiêng, chuyển động của chúng là chuyển động ném ngang, tầm xa 

của vật liên hệ với vận tốc theo công thức: 
2

. .
h

s V t V
g

  . Lúc này chỉ cần đo tầm 

xa s và độ cao h là sẽ tính được V. 

Thí nghiệm 2 (cho va chạm mềm):  

- Sử dụng đồng hồ cần rung: Cho xe 1 gắn băng giấy chuyển động đến va 

chạm và dính chặt vào xe 2 đang đứng yên. Đo quãng đường mà xe 1 đi được trước 

va chạm và quãng đường mà xe 2 đi được sau va chạm, ta sẽ tính được vận tốc của 
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xe 1 trước va chạm và vận tốc của 2 xe sau va chạm trong khoảng thời gian đã biết. 

Chiều chuyển động của 2 xe sau va chạm sẽ được quan sát từ thí nghiệm. 

- Sử dụng đồng hồ hiện số: Cho xe 1 chuyển động qua cửa chắn quang thứ 

nhất, đồng hồ sẽ ghi thời gian chuyển động của xe 1 qua cửa này và từ đó ta sẽ xác 

định được vận tốc của xe 1. Sau khi xe 1 va chạm mềm với xe 2 và cùng chuyển 

động qua cửa chắn quang thứ 2. Ta sẽ tính được vận tốc của 2 xe sau va chạm từ số 

chỉ của đồng hồ đo thời gian chuyển động của 2 xe qua cửa này. Chiều chuyển động 

của 2 xe sau va chạm sẽ được quan sát từ TNg. 

Sản phẩm của pha 5: HS báo cáo kết quả thực nghiệm, vận dụng kiến thức. 

3.6.3.2. Thiết kế tiến trình DHDA về ứng dụng kĩ thuật kiến thức chương “Các định 

luật bảo toàn” 

A. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức  

Nắm vững, hiểu sâu các khái niệm về vật lí: động năng, thế năng, lực thế, cơ 

năng.  

Phát biểu đúng định luật bảo toàn cơ năng; viết đúng biểu thức của định luật.  

Nhận thức vật lí bằng PP thực nghiệm và phương pháp mô hình. 

2. Kĩ năng  

Vận dụng các định luật bảo toàn để giải thích các hiện tượng và thiết kế đề tài 

dự án.  

Đề xuất phương án, thiết kế, chế tạo sản phẩm dự án.  

Kĩ năng tiến hành thực nghiệm.  

Có kĩ năng trình bày báo cáo, bảo vệ các ý kiến, các luận điểm, kĩ năng thực 

hành nhóm.  

3. Năng lực sáng tạo  

Đề xuất được câu hỏi NC từ các quan niệm ban đầu về năng lượng. 

(Biểu hiện của mã hành vi 1 mức 4: HV1.M4) 

Đề xuất giả thuyết NC và các phương án khác nhau để kiểm nghiệm hệ quả. 

(Biểu hiện của mã hành vi 2 mức 3: HV2.M3, mã hành vi 3 mức 3: HV3.M3) 

Trình bày kết quả của nhóm theo ngôn ngữ khoa học đa dạng, phong phú. 
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Tranh luận bảo vệ quan điểm của mình/ nhóm mình và đánh giá góp ý cho kết 

quả của nhóm khác. 

Vận dụng kiến thức để ứng dụng vào thực tiễn đời sống. 

(Biểu hiện của mã hành vi 6 mức 4: HV6.M4) 

B. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN  

   Giai đoạn 1: Hướng dẫn HS xây dựng ý tưởng dự án, quyết định chủ đề  

- Trên lớp GV cho HS xem một số hình ảnh, mô hình ứng dụng kỹ thuật của 

vật lí dựa vào kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”.  

- GV đặt vấn đề: Liệu chúng ta có thể chế tạo được xe cơ năng không? Có thể 

thiết kế được các mô hình tàu chuyển động nhờ năng lượng tự nhiên hay không? 

Nếu được thì làm bằng cách nào?  

- HS thảo luận đề xuất các ý tưởng (đề xuất các giả thuyết) giải quyết vấn đề 

mà GV nêu ra. Các ý tưởng tự do nêu ra khác nhau.  

- GV định hướng ý tưởng của HS vào hai dự án chế tạo xe cơ năng và xây 

dựng mô hình tàu lượn siêu tốc để tiến hành DHDA vì các ứng dụng kĩ thuật trên 

khá gần gũi và hữu ích với đời sống thực tiễn. Sau đó cho các em đặt tên dự án: 

“Chế tạo xe cơ năng” và xây dựng mô hình “tàu lượn siêu tốc”. Để thực hiện hai dự 

án trên thì cần có các hoạt động dạy - học của cả GV và HS.  

 Hoạt động của giáo viên.  

-  Giáo viên tìm những vấn đề liên quan đến bài học về ứng dụng kĩ thuật của 

chương “Các định luật bảo toàn”, GV cần nắm rõ và lựa chọn ra những ứng dụng kĩ 

thuật phù hợp mà có thể triển khai DHDA cho HS (tên lửa, động cơ phản lực, xe cơ 

năng, tàu lượn siêu tốc, …).  

- Giáo viên cung cấp bộ câu hỏi định hướng giúp HS dễ lựa chọn chủ đề đúng 

với nội dụng ứng dụng kĩ thuật.  

- Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin như máy chiếu, máy tính, mô hình, 

…. để chiếu một số hình ảnh dự án (tên lửa, động cơ phản lực, xe cơ năng, tàu lượn 

siêu tốc) cho HS tham khảo.  

 Hoạt động của HS.  
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- Trao đổi, thảo luận nhóm để thống nhất trả lời bộ câu hỏi định hướng của 

giáo viên.  

- HS quan sát hình ảnh trên máy chiếu mà giáo viên đưa ra, thảo luận để thống 

nhất đưa ra ý tưởng dự án.  

 Xác định mục tiêu của các dự án.  

Để phát huy tính ST của HS, trong bước này GV cho HS hoạt động theo hình 

thức nhóm để trao đổi, thảo luận và hỗ trợ nhau. Các phương tiện hỗ trợ cho bước 

này có thể dùng máy chiếu, phiếu học tập dưới sự hướng dẫn của GV, các em sẽ tư 

duy, nhận thức được những vấn đề liên quan đến kiến thức và những ứng dụng thực 

tiễn của kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” mà các em đang tìm hiểu. 

Dự án 1: Thiết kế mô hình tàu lượn siêu tốc  

a. Mục tiêu của dự án “Tàu lượn siêu tốc” 

- Về kiến thức: 

+ Nắm vững khái niệm động năng, viết được biểu thức động năng. 

+ Nắm vững khái niệm thế năng trọng trường, viết được công thức tính thế 

năng trọng trường. 

+ Nắm rõ định luật bảo toàn cơ năng để giải quyết bài toán chuyển động của 

một vật. 

+ Nắm rõ nguyên lý hoạt động của tàu lượn siêu tốc. Nêu được ứng dụng của 

tàu lượn siêu tốc trong thực tiễn đời sống. 

- Về kĩ năng: 

+ Đề xuất được các câu hỏi và giả thuyết khoa học NC vấn đề. 

+ Đề xuất được các phương án thiết kế và chọn được phương án tối ưu. 

+ Thiết kế, chế tạo được mô hình. 

- Về thái độ: 

+ Say mê nghiên cứu thực hiện dự án, có tinh thần học hỏi, cầu tiến; 

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể cao; 

+ Tích cực hoạt động nhóm, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến; 

+ Tích cực trong quá trình thực hiện và trình bày sản phẩm; 

+ Khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 
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b. Bộ câu hỏi hướng dẫn 

Câu hỏi khái quát: Liệu chúng ta có thể sử dụng năng lượng tự nhiên để phục 

vụ cho nhu cầu công việc, vui chơi giải trí không? Năng lượng tự nhiên liệu có vô 

tận không? 

Câu hỏi bài học: Có những dạng năng lượng nào em biết? Các năng lượng này 

được sinh ra khi nào? Theo em, tàu lượn siêu tốc hoạt động được dựa trên nguyên 

lý nào? 

Câu hỏi nội dung:  

- Nêu khái niệm động năng? Động năng của một vật biến thiên khi nào? 

- Nêu khái niệm thế năng trọng trường? Thế năng trọng trường thay đổi khi 

nào? 

- Nêu khái niệm cơ năng? Cơ năng được bảo toàn trong trường hợp nào? 

- Vì sao tàu lượn siêu tốc có thể dễ dàng vượt qua được các khúc quanh mà 

không cần dùng đến động cơ? 

c. Tình huống gợi vấn đề 

Hiện nay trò chơi cảm giác mạnh “tàu lượn siêu tốc” đang nhận được sự quan 

tâm của rất nhiều người. Ban Giám đốc của một khu vui chơi giải trí tại thành phố 

Biên Hòa đang muốn tìm hiểu và xây dựng trò chơi này. Với vai trò là một nhà thầu 

muốn thầu dự án, em hãy thuyết minh để có thể trúng được gói thầu này. 

Trong quá trình thực hiện dự án, GV cung cấp cho HS các nguồn hỗ trợ cần 

thiết gồm: 

- Nguồn hỗ trợ kiến thức:  

+ Nguồn sách tham khảo Steam, sách chuyên khảo về vật lí THPT, … 

+ Một số website: khoahocvui.com; wikipedia.org; thuvienvatly.com. 

- Nguồn hỗ trợ thực hiện dự án: 

+ Mẫu kế hoạch thực hiện dự án;  

+ Mẫu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; mẫu phiếu phân 

tích và tổng hợp dữ liệu; mẫu phiếu trình bày kết quả thu được; mẫu phiếu tiêu chí 

đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 
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Giai đoạn 2: Lập kế hoạch thực hiện 

- Hoạt động của GV: 

+ Phân lớp ra thành 04 nhóm nhỏ một cách hợp lí (sự đồng đều về tỉ lệ nam, 

nữ, học lực). Hai nhóm tham gia dự án “tàu lượn siêu tốc”, hai nhóm còn lại tham 

gia dự án “xe cơ năng”. Yêu cầu các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, 

báo cáo viên. 

+ Yêu cầu các nhóm thảo luận để đưa ra ý tưởng thực hiện dự án, lên kế hoạch 

thực hiện dự án. 

 + Giới thiệu và cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc thiết kế, chế tạo dự án; 

hướng dẫn HS cách xây dựng và thực hiện dự án. 

- Hoạt động của HS: 

+ Tiến hành bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, báo cáo viên. 

+ Đưa ra ý tưởng thực hiện dự án, lên kế hoạch thưc hiện dự án. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm: 

TT Công việc Thời gian 

(ngày) 

Tên thành viên 

1 Tìm hiểu về động năng, thế năng trọng 

trường, cơ năng và các kiến thức liên quan. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

2 Tìm kiếm thông tin, các hình ảnh về tàu lượn 

siêu tốc hiện nay. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

3 Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lí hoạt động 

của tàu lượn siêu tốc. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

4 Lập bản thiết kế và thiết kế mô hình tàu lượn 

siêu tốc. 

5 1: …………….. 

2: …………….. 

5 Tìm hiểu về ứng dụng của tàu lượn siêu tốc 

trong thực tiễn đời sống. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

6 Lập báo cáo, trình chiếu báo cáo giới thiệu 

sản phẩm của nhóm. 

5 1: …………….. 

2: …………….. 
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Giáo viên gợi mở, tạo môi trường học tập thuận lợi để HS thảo luận và hỗ trợ 

lẫn nhau nhằm phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của các em. HS sử dụng 

các công cụ thích hợp: phiếu học tập, tranh ảnh minh họa, sơ đồ, … để lập kế hoạch 

thực hiện dự án. 

Giai đoạn 3: Thực hiện dự án 

HS thực hiện công việc theo kế hoach và nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhóm và 

của từng cá nhân để thực hiện dự án. Cụ thể theo các bước sau: 

Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lí thuyết. 

Bước 2: Thảo luận, đưa ra phương án thiết kế. 

Bước 3: Thảo luận, lựa chọn phương án tối ưu nhất sao cho tàu có thể chạy 

nhanh và vượt qua được các khúc quanh, vòng tròn. 

Bước 4: Xây dựng mô hình với phương án thiết kế đã chọn, cho mô hình vận 

hành để kiểm tra tính hợp lí của phương án. 

Bước 5: Tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý hợp lí của GV và các nhóm khác 

để hoàn thiện mô hình. 

Giáo viên hướng dẫn HS thiết kế mô hình tàu lượn siêu tốc, quan sát, đôn đốc, 

nhắc nhở các nhóm thực hiện đúng tiến độ. Tổ chức các buổi thảo luận, báo cáo 

bước đầu về sản phẩm để các nhóm trao đổi, góp ý lẫn nhau để kịp thời khắc phục 

những thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

Giai đoạn 4: Giới thiệu sản phẩm 

- Giáo viên xin phép nhà trường, kết hợp với các thành viên khác trong tổ bộ 

môn tổ chức buổi Semina cho các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình. Các 

thầy cô đóng vai trò là giám khảo theo dõi các nhóm trình bày sản phẩm của mình. 

- Đại diện các nhóm lên giới thiệu và công bố sản phẩm của nhóm mình trong 

thời gian cho phép. Thư kí ghi chép cẩn thận những nhận xét, đánh giá của GV và 

các nhóm khác. Báo cáo phải nêu bật được các ý sau: Cấu tạo của tàu lượn siêu tốc; 

nguyên tắc hoạt động của tàu lượn siêu tốc dựa vào định luật bảo toàn năng lượng; 

ứng dụng của tàu lượn siêu tốc trong thực tiễn đời sống. 

Giai đoạn 5: Tổng kết - Đánh giá sản phẩm 

- Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 
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- Giáo viên đánh giá mô hình có phù hợp hay không? Đánh giá về độ an toàn 

và tính thẩm mĩ của mô hình. 

- Giáo viên đánh giá chất lượng, nội dung báo cáo về: tính logic nội dung báo 

cáo, cách trình bày, cách giới thiệu sản phẩm, công tác chuẩn bị… 

- Giáo viên tổng kết cho điểm các nhóm, cá nhân; khen thưởng các nhóm, cá 

nhân xuất sắc đồng thời phê bình những cá nhân, nhóm chưa tốt. Nhấn mạnh tính 

sáng tạo của các nhóm trong suốt quá trình thực hiện. 

- Giáo viên tổng kết đánh giá dự án và kết thúc buổi học. 

3.6.3.1. Tổ chức dạy BTST sử dụng trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” 

Dựa trên cở sở lí thuyết, các dấu hiệu về BTST, chúng tôi đã sưu tầm và xây 

dựng hệ thống BTST sử dụng trong DH chương “các định luật bảo toàn” gồm 20 

bài. Trong đó 02 bài được trình bày trong chính văn của Luận án. Các bài còn lại sẽ 

được trình bày trong phụ lục 5 của luận án. 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Nắm vững kiến thức về hai định luật bảo toàn, bài toán về chuyển động va 

chạm. 

Nắm được phạm vi áp dụng của hai định luật bảo toàn trên. 

2. Kĩ năng 

Vận dụng linh hoạt kiến thức chương vào việc giải bài tập thực tiễn và giải 

thích một số hiện tượng tự nhiên. 

Rèn luyện kĩ năng vận dụng các nguyên tắc ST trong quá trình giải bài tập. 

Rèn luyện kĩ năng phát hiện và GQVĐ một cách ST. 

3. Năng lực sáng tạo 

Đề xuất được các câu hỏi NC. 

(Biểu hiện của mã hành vi 1 mức 4: HV1.M4) 

Đề xuất được các giả thuyết khoa học NC. 

(Biểu hiện của mã hành vi 2 mức 3: HV2.M3) 

Đề xuất được các phương án TNg kiểm chứng. 

(Biểu hiện của mã hành vi 3 mức 4: HV3.M4) 



111 
 

Vận dụng linh hoạt, khoa học và ST các kiến thức đã học vào việc giải quyết 

các vấn đề đặt ra một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

(Biểu hiện của mã hành vi 6 mức 4: HV6.M4) 

B. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP 

Sử dụng phối hợp các phương pháp như: Phát hiện và GQVĐ, hợp tác nhóm, 

sử dụng thí nghiệm. 

C. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của GV 

Phiếu học tập, hình ảnh, video, dụng cụ TNg, bảng phụ. 

2. Chuẩn bị của HS 

Dụng cụ học tập, ôn lại các kiến thức của chương. 

Kĩ năng thực hành TNg. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Bài 1 (được dạy khi học bài Cơ năng): Con lắc thử đạn là một bao cát có khối 

lượng M, trình bày phương án thí nghiệm sử dụng con lắc thử đạn này để đo vận tốc 

của viên đạn có khối lượng m. 

Bài 2 (được dạy khi học bài Cơ năng): Một quả cầu nhỏ lăn trên mặt phẳng 

nghiêng, α = 30
0
, vA = 0, AB = 1,6m, g = 10m/s

2
. Bỏ qua ảnh hưởng do ma sát. 

a. Tính vận tốc quả cầu tại B. 

b. Tới B, quả cầu rơi trong không khí. Tính vận tốc quả cầu khi sắp chạm đất, biết 

B ở cách mặt đất h = 0,45m. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

Phát và yêu cầu HS đọc 

bài 1 (bài 5 phần BTST) 

trong phiếu học tập.  

Gợi ý phân tích đề cho HS 

- Va chạm giữa viên đạn 

và con lắc là va chạm 

mềm hay va chạm đàn 

 Đọc kĩ đề trong phiếu học 

tập. 

 

Phân tích đề bài: 

- Va chạm giữa viên đạn và 

con lắc là va chạm mềm. 

 

HV1.M4 

HV2.M3 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

hồi? 

- Ta có thể khẳng định 

động lượng của hệ (con 

lắc và đạn) trước và sau va 

chạm được bảo toàn 

không? Vì sao? 

 

 

- Sau va chạm cơ hệ 

chuyển động như thế nào? 

 

 

 

 

 

- Góc lệch cực đại con 

lắc và vận tốc viên đạn 

trước va chạm có mối liên 

hệ gì không? 

- Sử dụng định luật nào 

để tìm mối liên hệ này? Vì 

sao? 

 

- Vì thời gian xảy ra tương 

tác giữa viên đạn với bao cát 

rất ngắn nên có thể xem động 

lượng của hệ được bảo toàn. 

- Áp dụng định luật bảo toàn 

động lượng cho hệ ngay trước 

và sau khi viên đạn găm vào 

bao cát, ta có: 

'( )mv m M v        

     'm M
v v

m


       (1) 

- Khi ta bắn viên đạn vào 

bao cát theo phương nằm 

ngang, thì đầu đạn sẽ cắm vào 

cát và nâng hộp cát lên theo 

một cung tròn làm cho hộp cát 

bị lệch ra khỏi phương thẳng 

đứng 1 góc α0. 

- Xác định vấn đề: tìm mối 

liên hệ giữa góc lệch cực đại 

con lắc và vận tốc viên đạn 

trước va chạm. 

- Áp dụng định luật bảo toàn 

cơ năng, ta có thể tính được 

vận tốc sau va chạm v’ theo 

góc lệch α0, từ đó tìm được 

mối liên hệ giữa góc lệch cực 

đại con lắc và vận tốc viên 

 

 

Xác định được động 

lượng của hệ viên đạn 

và bao cát bảo toàn do 

thời gian tương tác 

ngắn. 

HV2.M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định được cơ 

năng bảo toàn do 

không có ma sát và 

lực cản. 

HV6.M4 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

-  

- Giả sử sau khi đạn ghim 

vào cát thì cơ hệ dịch 

chuyển lên tới vị trí cao 

nhất là A. Tại đây dây treo 

sẽ hợp với phương thẳng 

đứng 1 góc α0 

- Chọn gốc thế năng tại 

O. Áp dụng định luật bảo 

toàn cơ năng tại A và O, 

hãy tìm v’? 

  Yêu cầu HS rút ra công 

thức liên hệ giữa v và α0. 

 

  Yêu cầu HS trình bày 

phương án làm thí nghiệm. 

Gợi ý: 

- Để áp dụng công thức 

(*) ta cần bắn viên đạn 

như thế nào? 

- Từ công thức (*) ta cần 

đo những đại lượng nào? 

 

- Đo góc lệch cực đại, 

chiều dài của dây treo và 

các khối lượng bằng dụng 

cụ nào? 

 

đạn trước va chạm. 

- Ta có 

'2

0

1
( ) (1 cos ) ( )

2
mm M gl m M v     

'

02 (1 cos )v gl        (2) 

Với: m là khối lượng của viên 

đạn; M là khối lượng của bao 

cát; α0 là góc lệch cực đại của 

dây treo; g là gia tốc trọng 

trường; l là chiều dài dây treo 

 

Từ (1) và (2) ta có: 

02 (1 cos )
m M

v gl
m




     (*) 

Đề xuất phương án làm thí 

nghiệm 

 

- Ta bắn viên đạn theo 

phương ngang đến va chạm 

vào bao cát 

- Từ công thức (*) ta cần đo 

khối lượng m của viên đạn, M 

của bao cát, chiều dài dây treo 

và góc lệch cực đại α0. 

- Ta xác định được góc α0 

bằng thước đo độ. Đo được 

chiều dài l của con lắc bằng 

thước thẳng. Dùng cân đo 

khối lượng của bao cát và 

Sử dụng định luật bảo 

toàn cơ năng để giải. 

HV6.M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV3.M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề xuất được phương 

án thí nghiệm. 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

 

 

 

Phát và yêu cầu HS đọc 

bài 2 (bài 7 phần BTST) 

trong phiếu học tập.  

Yêu cầu HS: 

+ Phân tích kĩ đề 

+ Xác định vấn đề của bài 

+ Trình bày phương pháp 

giải. 

Theo dõi và giúp đỡ HS 

trong quá trinh giải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài phương pháp bảo 

viên đạn. 

- Thay vào công thức (*) ta 

tính được vận tốc của viên 

đạn. 

Đọc kĩ đề trong phiếu học tập. 

 

a. Áp dụng định luật bảo 

toàn cơ năng cho 2 vị trí A và 

B. 

Tại A: năng lượng tồn tại 

dưới dạng thế năng trọng 

trường WA = mgho 

Tại B: năng lượng tồn tại 

dưới dạng động năng 

21
W

2Bđ Bmv  

Theo định luật bảo toàn cơ 

năng thì: WA = WB 

2 2 sinB ov gh gl    

Cách 2: Sử dụng định lí động 

năng. 

1
W W

B Ađ Pđ A   

(Với P1 = P.sinα = mg.sinα, 

HV3.M4 

 

 

 

HV1.M4 

HV2.M3 

 

 

 

 

 

Sử dụng được định 

luật bảo toàn cơ năng 

để giải 

HV6.M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng định lý động 

năng để giải. 

HV6.M4 

Phân tích được trong 

lực P thành các lực 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

toàn cơ năng, các em hãy 

tìm thêm một phương 

pháp khác để giải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em hãy tìm thêm cách 

giải. 

W 0
Ađ
  ,

21
W

2Bđ Bmv ,  

1P
A = mgl.sinα) 

b. Áp dụng định luật bảo 

toàn cơ năng cho 2 điểm B và 

C. 

Tại B: năng lượng tồn tại 

dưới dạng thế năng trọng 

trường mgh và động năng 

21

2
Bmv  

Tại C: năng lượng tồn tại 

dưới dạng động năng 
21

2
Cmv  

Theo định luật bảo toàn cơ 

năng thì: WA = WB 

2 2C Bv v gh   

Cách 2: Áp dụng định luật 

bảo toàn cơ năng cho cả quá 

trình từ A đến C. 

Tại A: năng lượng tồn tại 

dưới dạng thế năng trọng 

trường mg(h + h0) 

Tại C: năng lượng tồn tại 

dưới dạng động năng 21

2
Cmv  

Theo định luật bảo toàn cơ 

năng thì: WA = WC 

thành phần. 

Sử dụng định luật bảo 

toàn cơ năng để giải 

Nhận ra năng lượng 

và công thức tính 

năng lượng tại các vị 

trí B và C. 

HV6.M4 

Nhận ra năng lượng 

và công thức tính 

năng lượng tại các vị 

trí A và C. 

Nhận ra được năng 

lượng tại A là thế 

năng trọng trường ở 

độ cao (h + h0). 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS Biểu hiện của NLST 

02 ( )Cv g h h   

2 ( sin )Cv g l h   

3.7. Kết luận chƣơng 3 

Dựa vào kết quả NC việc xây dựng tiến trình DH theo hướng bồi dưỡng và 

phát triển NLST cho HS trong DH chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT, 

có thể rút ra một số kết luận như sau: 

1. Trong chương trình Vật lí 10 THPT, chương “Các định luật bảo toàn” là 

phần cuối của cơ học ở lớp 10 nên có thể sử dụng tất cả các kiến thức đã học ở phần 

trước. Ở chương này, HS được học những qui luật quan trọng nhất của cơ học, đó là 

các định luật bảo toàn. Đây là những điều kiện thuận lợi để GV đạt được mục tiêu 

và hiệu quả cao khi giảng dạy nội dung kiến thức chương này. Bên cạnh đó, nội 

dung kiến thức của chương gần gũi và được ứng dụng nhiều trong thực tiễn đời 

sống nên rất thuận tiện cho GV trong việc xây dựng giáo án và tổ chức hoạt động 

DH góp phần phát triển NLST cho HS. 

2. Vận dụng cơ sở lí luận và thực tiễn của việc DH theo định hướng phát triển 

NLST cho HS trong DH vật lí THPT vào chương “Các định luật bảo toàn”; quy 

trình tổ chức các hoạt động DH theo hướng phát triển NLST cho HS đã được cụ thể 

hóa và áp dụng vào chương “Các định luật bảo toàn”. Bên cạnh việc phân tích các 

đặc điểm, cấu trúc của chương, việc phối hợp quy trình tổ chức hoạt động DH và 

các biện pháp phát triển NLST cũng đã được tập trung nghiên cứu. Đây có thể coi là 

tài liệu tham khảo bổ ích cho GV trong việc tổ chức DH theo hướng phát triển 

NLST cho HS. 

3. Dựa trên cơ sở lý thuyết đã được xây dựng trong chương 2 và được NC 

dụng vào chương 3, các tiến trình DH cụ thể đã được thiết kế và áp dụng linh hoạt 

vào chương “Các định luật bảo toàn”. Trong đó 03 giáo án được trình bày trong 

chính văn của luận án, các giáo án còn lại được trình bày trong phụ lục 6 và 7. 

4. GV cần khéo léo kết hợp các biện pháp một cách linh hoạt trong quá trình 

tổ chức DH theo hướng phát triển NLST cho HS, tùy vào nội dung bài học và tình 
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huống cụ thể. Các bài soạn được trình bày trong luận án mang tính chất minh họa 

cho việc sử dụng quy trình tổ chức DH nhằm góp phần phát triển NLST cho HS 

trong quá trình DH vật lí ở trường phổ thông, từ đó, GV có thể vận dụng ST vào các 

bài giảng khác ở các khối lớp khác. 
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CHƢƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

Quá trình TNSP được tiến hành hai vòng tại các trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. Mục đích của TNSP nhằm kiểm tra tính đúng đắn giả thuyết khoa 

học của đề tài; kiểm nghiệm tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp phát triển 

NLST cho HS và các tiến trình DH đã soạn thảo. Trong đó TNSP lần 1 chủ yếu 

đánh giá về mặt định tính nhằm kiểm tra và điều chỉnh các biện pháp và quy trình 

đã xây dựng. TNSP lần 2 được đánh giá cả mặt định tính và định lượng nhằm kiểm 

tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra. 

4.1. Thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm vòng 1  

- Nhận ra được những thuận lợi và khó khăn của GV cũng như HS trong quá 

trình tiếp cận, sử dụng phương pháp DH và các biện pháp góp phần phát triển 

NLST cho HS trong DH chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPT. 

- Đánh giá tính hợp lí của các biện pháp phát triển NLST của HS. 

+ Mức độ phức tạp của các biện pháp, 

+ Tính khả dụng của các biện pháp, 

+ Tính hiệu quả của các biện pháp. 

- Đánh giá mức độ hợp lí của quy trình phát triển NLST cho HS. Nội dung 

đánh giá gồm: 

+ Tính hợp lí trong các bước của quy trình đề xuất. 

+ Tính hiệu quả của quy trình. 

+ Tính khả dụng của quy trình. 

- Đánh giá mức độ hợp lí của việc áp dụng quy trình phát triển NLST cho HS 

thông qua dạy một số kiến thức vật lí 10 THPT cụ thể thuộc chương “Các định luật 

bảo toàn”. Nội dung đánh giá gồm: 

+ Hình thức và nội dung của các bài dạy học được thiết kế theo quy trình, 

+ Tính khả thi của việc áp dụng các giáo án TN vào điều kiện thực tế của HS 

và cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay, 

+ Thái độ hợp tác của GV và HS, 

+ Sự phát triển NLST của HS, 
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+ Những vấn đề cần bổ sung, chỉnh lí. 

- Rút kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc, hoàn thành việc chuẩn bị để 

có thể tiến hành thành công TNSP vòng hai. 

4.1.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm 

4.1.2.1. Đối tượng 

TNSP vòng 1 được tiến hành trên 325 HS khối lớp 10 thuộc trường THPT 

Nguyễn Trãi và THPT Thực hành Sư phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Các lớp được tiến hành TN gồm: Lớp 10A4 và 10A6 thuộc trường THPT 

Nguyễn Trãi và các lớp 10A3 và 10A5 thuộc trường THPT Thực hành Sư phạm; 

các lớp ĐC tương ứng là lớp 10A5 và 10A7 thuộc trường Nguyễn Trãi và các lớp 

10A2 và 10A6 thuộc trường THPT Thực hành Sư phạm . 

4.1.2.2. Nội dung 

Thời gian tiến hành TNSP vòng 1 từ 05/01/2020 đến 26/01/2020, ở các lớp 

TN, GV tiến hành DH theo các giáo án đã được thiết kế theo quy trình phát triển 

NLST cho HS. Các bài được tiến hành giảng dạy gồm: 

1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 

2. Động năng 

3. Thế năng 

4. Cơ năng 

4.1.3. Phương pháp thực nghiệm 

4.1.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm 

Mẫu TNSP vòng 1 với các HS được chọn từ 02 trường THPT trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Các lớp TN và ĐC được lựa chọn dựa vào sự tương đồng về điểm số 

trung bình môn vật lí 10 của học kỳ I. Các tiêu chí để lựa chọn lớp TN và lớp ĐC 

như sau: 

- HS các lớp có kết quả học tập môn vật lí 10 của học kỳ I tương đồng nhau; 

- Số HS trong các lớp học chênh lệch nhau không quá lớn; 

- Lớp TN và lớp ĐC được giảng dạy bởi cùng một GV; 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm tại 02 trường THPT trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, các GV tham gia giảng dạy lớp TN và lớp ĐC đều là những GV nhiều 
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kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực chuyên 

môn tốt. Các mẫu TNSP được chọn như trong bảng 4.1 

Bảng 4.1. Mẫu thực nghiệm sư phạm vòng 1 

Thực 

nghiệm 

Trƣờng 

THPT 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Giáo viên 

giảng dạy Lớp Sỉ số Lớp Sỉ số 

 

Vòng 1 

(tháng 

01/2020) 

Nguyễn 

Trãi 

10A4 41 10A5 40 Hà Văn 

Hải 10A6 40 10A7 41 

TH 

Sư phạm 

10A3 41 10A2 41 Tăng Thị 

Thúy An 10A5 41 10A6 40 

4.1.3.2. Quan sát giờ học 

Tất cả các giờ học ở các lớp TN đều được quan sát, ghi chép, quay phim và 

chụp ảnh về hoạt động của GV và HS theo các nội dung sau: 

- Mức độ hợp lí của các biện pháp phát triển NLST của HS. Nội dung quan sát 

gồm: 

+ Tinh thần hợp tác của HS khi GV áp dụng các biện pháp trên, 

+ Thời gian mỗi lần GV áp dụng các biện pháp trên, 

+ Tác động của việc áp dụng các biện pháp trên đối với việc phát triển NLST 

cho HS. 

- Mức độ hợp lí của quy trình phát triển NLST cho HS. Nội dung quan sát 

gồm: 

+ Tính hợp lí trong các bước của quy trình đề xuất đối với quá trình nhận thức 

của HS và logic hình thành kiến thức của bài, 

+ Tính hiệu quả của quy trình đối với việc rèn luyện NLST của HS, đối với 

quá trình hình thành kiến thức mới thái độ tiếp nhận của HS, 

+ Tính khả dụng của quy trình với thời gian giảng dạy và NL nhận thức của 

HS. 

- Mức độ hợp lí của việc áp dụng quy trình phát triển NLST cho HS thông qua 

dạy một số kiến thức vật lí 10 THPT cụ thể thuộc chương “Các định luật bảo toàn”. 

Nội dung quan sát gồm: 
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+ Sự hợp lí của nội dung các bài dạy học được thiết kế với quy trình, 

+ Tính khả thi của việc áp dụng các giáo án TN vào điều kiện thực tế của HS 

và cơ sở vật chất của nhà trường thực nghiệm, 

+ Thái độ hợp tác của GV và HS, 

+ Sự phát triển NLST của HS, 

+ Những vấn đề cần bổ sung, chỉnh lí. 

4.1.3.3. Trao đổi với giáo viên tham gia dạy thực nghiệm 

Trước mỗi bài dạy, chúng tôi tiến hành trao đổi với GV trực tiếp dạy thực 

nghiệm. Cụ thể, chúng tôi đã trao đổi và thống nhất về mục đích, yêu cầu, nội dung, 

phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm, chuyển giao tài liệu, trao đổi ý tưởng 

và thống nhất kế hoạch DH cho các tiết TNSP, trao đổi với các GV hợp tác TNSP 

về các tiến trình DH đã được soạn thảo, thời lượng cho mỗi hoạt động và cách xử lí 

các tình huống phát sinh có thể xảy ra. Việc làm này nhằm đảm bảo cho GV trực 

tiếp dạy TN nắm được nội dung tinh thần của các bản thiết kế bài dạy và có thể vận 

dụng chúng một cách linh hoạt, hiệu quả. 

Cuối mỗi bài dạy, tiến hành trao đổi với các GV trực tiếp giảng dạy về các 

tình huống phát sinh trong giờ học, những việc làm được và chưa được trong giờ 

dạy, những chỗ GV xử lý phù hợp và chưa phù hợp theo tinh thần của bản thiết kế 

bài học. Lắng nghe các phản hồi của GV khi triển khai bản thiết kế. Nhất là các 

phản hồi về việc sử dụng các biện pháp phát triển NLST cho HS đã được xây dựng. 

Việc làm này nhằm giúp GV rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn ở những bài sau, 

đồng thời giúp người nghiên cứu có cái nhìn thực tế đối với vấn đề nghiên cứu và 

có những điều chỉnh phù hợp để tiến hành thực nghiệm vòng hai hiệu quả hơn. 

4.1.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

4.1.4.1. Tiêu chí để đánh giá 

Kết quả TNSP vòng một được đánh giá theo các tiêu chí sau: 

+ Tính hợp lí của các biện pháp, 

+ Tính hiệu quả của quy trình, 

+ Tính khả dụng của quy trình 
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+ Mức độ phù hợp của hoạt động được thiết kế với năng lực nhận thức của 

HS, 

+ Tính khả thi của việc áp dụng với điều kiện thực tế của HS và cơ sở vật chất 

của nhà trường, 

+ Thái độ hợp tác của GV và HS, 

+ Sự phát triển NLST của HS (đánh giá định tính). 

4.1.4.2. Nhận xét chung 

Nhìn chung, quá trình TN sư phạm vòng 1 diễn ra như mong muốn, các giờ 

học thuận lợi, không có tình huống bất lợi xảy ra. Thái độ hợp tác giữa GV và HS 

rất tốt, giờ học sôi nổi, HS hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động được 

thiết kế. Giáo viên đánh giá cao quy trình tổ chức DH cho HS đã xây dựng. 

4.1.4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

Đánh giá kết quả TNSP vòng 1 theo các tiêu chí đã đề ra cho thấy: 

+ Các biện pháp được đề xuất có hiệu quả trong việc rèn luyện các thao tác tư 

duy ST cho HS, thông qua việc vận dụng các biện pháp trên HS có cơ hội được 

tham gia vào các hoạt động ST, từ đó có cơ hội rèn luyện các thao tác tư duy ST và 

qua đó NLST của HS cũng dần được phát triển. Việc áp dụng các biện pháp nêu 

trên cũng giúp cho việc hình thành các kiến thức mới trở nên sinh động và nhẹ 

nhàng hơn, HS có thái độ hợp tác tích cực và tỏ ra hứng thú trong mỗi tiết học.  

+ Các bước được xây dựng trong quy trình phát triển NLST cho HS phù hợp 

với quá trình nhận thức của HS và logic hình thành kiến thức của bài học. HS có thể 

tham gia tích cực các hoạt động mà GV tổ chức theo quy trình đã xây dựng.  

+ Theo phản hồi của GV trực tiếp tham gia giảng dạy, các biện pháp phát triển 

NLST và quy trình thực hiện là đơn giản, dễ thực hiện và có thể áp dụng tốt đối với 

điều kiện dạy và học ở trường THPT hiện nay. Tuy nhiên, biện pháp “Giải quyết 

vấn đề” được GV đánh giá là có tính hiệu quả cao nhưng lại hơi khó thực hiện trong 

điều kiện hiện nay của các trường TNSP.  

+ Các hoạt động được thiết kế trong bài dạy học phù hợp với khả năng nhận 

thức của HS, kể cả HS trung bình và HS khá giỏi. Các hoạt động phù hợp với khả 

năng tư duy và hoạt động trí óc của đối tượng HS này nên có tác dụng tích cực 
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trong việc thúc đẩy các hoạt động tư duy của HS. Đối với đối tượng HS yếu, trong 

giai đoạn đầu của quá trình TN, GV gặp phải một số khó khăn trong việc kích thích 

các hoạt động tư duy của HS. Tuy nhiên, sau một thời gian, HS đã tỏ ra quen dần 

tham gia tốt các hoạt động được GV tổ chức.  

+ Việc áp dụng các giáo án bài dạy học vào điều kiện thực tế của HS và cơ sở 

vật chất của các trường THPT hiện nay là hoàn toàn khả thi và có thể triển khai 

được ở tất cả các lớp học.  

+ Thái độ hợp tác của GV và HS được đánh giá tích cực. 

+ Sau một thời gian tổ chức DH theo quy trình đề xuất, NLST của HS có sự 

tiến bộ đáng khích lệ. HS chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động do GV tổ 

chức. Các câu hỏi, các tình huống học tập đòi hỏi phải tư duy ST thì đã được các em 

trả lời một cách nhanh chóng và chính xác, chứng tỏ HS đã có NLST để giải quyết 

các nhiệm vụ học tập. 

4.1.4.4. Những điều chỉnh cần thiết chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm vòng 2 

- Cần chú ý hơn trong việc chia nhóm để số lượng HS trong một nhóm phù 

hợp, tạo thuận lợi cho GV trong việc đánh giá hoạt động của HS trong một nhóm. 

- Nên chọn lựa những đơn vị kiến thức, câu hỏi vận dụng phù hợp để áp dụng 

các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra nhưng vẫn bảo đảm thời gian, hàm 

lượng kiến thức của bài học. 

- Các bài dạy cần được trao đổi kĩ với GV phối hợp để thống nhất phương án 

giảng dạy và cũng để GV phối hợp nắm được tổng thể mọi hoạt động cần thiết trong 

quá trình DH theo hướng phát triển NLST. Tránh tình huống GV phối hợp bị bối 

rối, không nhớ hết được toàn bộ hoạt động cần thực hiện trong quá trình giảng dạy. 

- Cần phối hợp linh hoạt các phương pháp DH và các biện pháp phát triển 

NLST cho HS, tránh tình trạng lạm dụng các phương pháp DH và các biện pháp 

DH một cách máy móc nhằm khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất còn tồn 

đọng, thúc đẩy quá trình phát triển NLST cho HS, từ đó, nâng cao chất lượng DH. 

- Dựa trên các kết quả phân tích trong đợt TNSP lần 1, cách thức tiến hành 

thực hiện các biện pháp đề ra đã được điều chỉnh phù hợp hơn, các tiến trình DH 

thuộc nội dung TNSP cũng được điều chỉnh lại nhằm chuẩn bị cho đợt TNSP lần 2. 
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4.2. Thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 

Quá trình TNSP lần 2 được thực hiện với các tiến trình DH đã được chỉnh sửa 

theo quy trình mới và được tiến hành trên diện rộng hơn so với TNSP lần 1. 

4.2.1. Mục đích – nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm vòng 2 

4.2.1.1. Mục đích 

Sau quá trình TNSP lần 1, những điều chỉnh cần thiết đã được tiến hành nhằm 

tiếp tục tiến hành TNSP lần 2 trên diện rộng hơn so với TNSP lần 1. TNSP lần 2 

được tiến hành để kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài, tính khả thi của các biện 

pháp mà đề tài đã đề xuất và hiệu quả của tiến trình tổ chức DH theo hướng bồi 

dưỡng NLST của HS.  

4.2.1.2. Nhiệm vụ 

Triển khai dạy thực nghiệm sư phạm cho một số bài thuộc chương “Các định 

luật bảo toàn” vật lí 10 THPT và tiến hành xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm 

nhằm đánh giá giả thuyết khoa học của đề tài. 

4.2.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm 

4.2.2.1. Đối tượng 

TNSP vòng 2 được tiến hành trên 490 HS khối lớp 10 thuộc trường THPT 

Nguyễn Trãi và THPT Thực hành Sư phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Các lớp được tiến hành TN gồm: Lớp 10A2, 10A4, 10A7 thuộc trường 

Nguyễn Trãi và các lớp 10A2, 10A5, 10A6 thuộc trường Thực hành Sư phạm; các 

lớp ĐC tương ứng là lớp 10A3, 10A5 và 10A6 thuộc trường Nguyễn Trãi và các lớp 

10A3, 10A4 và 10A7 thuộc trường THPT Thực hành Sư phạm. 

Bảng 4.2. Mẫu thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Thực 

nghiệm 

Trƣờng 

THPT 

Lớp thực 

nghiệm 

Lớp đối 

chứng 

 

Giáo viên giảng dạy 

Lớp Sỉ số Lớp Sỉ số 

 

Vòng 2 

(tháng 

Nguyễn 

Trãi 

10A2 40 10A3 40 
Hà Văn Hải 

10A4 41 10A5 43 

10A7 42 10A6 40 Nguyễn Thị Thu Thủy 
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01/2021) 
TH 

Sư phạm 

10A2 40 10A3 41 
Tăng Thị Thúy An 

10A5 40 10A4 41 

10A6 41 10A7 41 Hồ Thị Trang 

4.2.2.2. Nội dung 

Thời gian tiến hành TNSP vòng 2 từ 03/01/2021 đến 25/01/2021, ở các lớp 

TN, GV tiến hành DH theo các giáo án đã được thiết kế, ở các lớp ĐC thì GV tiến 

hành giảng dạy theo phương pháp và giáo án thông thường. Các giáo án được thiết 

kế theo quy trình phát triển NLST cho HS. Các bài được tiến hành giảng dạy gồm: 

1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 

2. Công, công suất 

3. Động năng 

4. Thế năng 

5. Cơ năng 

Giáo án của bài Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng được trình bày 

trong chương 3 của luận án, các giáo án còn lại được trình bày trong phụ lục 6. 

4.2.3. Phương pháp thực nghiệm 

4.2.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm 

Mẫu TNSP vòng 2 với các HS được chọn từ 02 trường THPT trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Các lớp TN và ĐC được lựa chọn dựa vào sự tương đồng về điểm số 

trung bình môn vật lí 10 của học kỳ I. Các tiêu chí để lựa chọn lớp TN và lớp ĐC 

như sau: 

- HS các lớp có kết quả học tập môn vật lí 10 của học kỳ I tương đồng nhau; 

- Số HS trong các lớp học chênh lệch nhau không quá lớn; 

- Lớp TN và lớp ĐC được giảng dạy bởi cùng một GV; 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm tại 02 trường THPT trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, các GV tham gia giảng dạy lớp TN và lớp ĐC đều là những GV nhiều 

kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực chuyên 

môn tốt. Các mẫu TNSP được chọn như trong bảng 4.2. 

4.2.3.2. Quan sát giờ học 
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Tất cả các giờ học ở các lớp TN đều được quan sát, ghi chép, quay phim và 

chụp ảnh về hoạt động của GV và HS theo các nội dung sau: 

- Mức độ hợp lí của các biện pháp phát triển NLST của HS. Nội dung quan sát 

gồm: 

+ Tinh thần hợp tác của HS khi GV áp dụng các biện pháp trên, 

+ Thời gian mỗi lần GV áp dụng các biện pháp trên, 

+ Tác động của việc áp dụng các biện pháp trên đối với việc phát triển NLST 

cho HS. 

- Mức độ hợp lí của quy trình phát triển NLST cho HS. Nội dung quan sát 

gồm: 

+ Tính hợp lí trong các bước của quy trình đề xuất đối với quá trình nhận thức 

của HS và logic hình thành kiến thức của bài, 

+ Tính hiệu quả của quy trình đối với việc rèn luyện NLST của HS, đối với 

quá trình hình thành kiến thức mới thái độ tiếp nhận của HS, 

+ Tính khả dụng của quy trình với thời gian giảng dạy và NL nhận thức của 

HS. 

- Mức độ hợp lí của việc áp dụng quy trình phát triển NLST cho HS thông qua 

dạy một số kiến thức vật lí 10 THPT cụ thể thuộc chương “Các định luật bảo toàn”. 

Nội dung quan sát gồm: 

+ Sự hợp lí của nội dung các bài dạy học được thiết kế với quy trình, 

+ Tính khả thi của việc áp dụng các giáo án TN vào điều kiện thực tế của HS 

và cơ sở vật chất của nhà trường thực nghiệm, 

+ Thái độ hợp tác của GV và HS, 

+ Sự phát triển NLST của HS, 

+ Những vấn đề cần bổ sung, chỉnh lí. 

4.2.3.3. Phương pháp đánh giá năng lực sáng tạo của HS 

Để có thể phát triển được các NL thành tố của NLST cho HS, GV cần một quá 

trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện một cách liên tục, có định hướng. Theo đó, GV 

phải có PP kiểm tra, đánh giá, tổng kết và điều chỉnh sao cho phù hợp. Việc đánh 

giá NLST của HS được thực hiện thông qua đánh giá định tính bằng quan sát và 
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đánh giá định lượng dựa vào các kết quả từ hoạt động nhóm của HS nhằm giải 

quyết nhiệm vụ học tập mà GV yêu cầu. 

a. Phương pháp định tính 

Để đánh giá định tính NLST của HS, ngoài việc quan sát, quay phim, chụp ảnh 

và ghi chép theo phiếu quan sát đã được chuẩn bị (xem phụ lục) về hoạt động của GV 

và HS trong mỗi tiết học có sử dụng các tiến trình DH được thiết kế theo định hướng 

phát triển NLST cho HS thì phần nhận xét ở phiếu quan sát được ưu tiên để ghi 

chép về: Tiến trình thực hiện bài giảng, biểu hiện về mặt tinh thần và thái độ trong 

hoạt động học tập của HS, tính tích cực, chủ động, ST và hứng thú của HS khi tham 

gia các hoạt động nhóm, sự tự tin, linh hoạt, ST khi HS phối hợp cùng nhau giải 

quyết nhiệm vụ hoặc thuyết trình trước tập thể. Sau khi tất cả các lớp TN hoàn 

thành xong các tiến trình DH nêu trên, GV sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả 

nhằm đánh giá NLST của HS qua quá trình TNSP. 

Để đánh giá NLST và chất lượng DH sau một quá trình phát triển các NL 

thành tố của NLST thì cần phải kết hợp giữa đánh giá định tính và định lượng. 

b. Phương pháp định lượng 

Để kiểm chứng cho câu hỏi “kết quả học tập của HS trong quá trình DH có 

vận dụng quy trình tổ chức DH theo hướng phát triển NLST cho HS có được cải 

thiện và nâng cao so với việc DH không sử dụng quy trình tổ chức DH đó hay 

không?”, chúng tôi đã sử dụng phương pháp định lượng thông qua công cụ thống kê 

toán học và phần mềm SPSS để xử lí, phân tích kết quả các bài kiểm tra của 244 HS 

ở các lớp TN và 246 HS ở các lớp ĐC. So sánh điểm số của nhóm TN và nhóm ĐC 

để nhận ra sự khác biệt, qua đó có thể khẳng định kết quả học tập của nhóm TN đã 

có sự cải thiện hơn so với nhóm ĐC. Trong đó, công cụ thống kê toán học được sử 

dụng để xử lí, phân tích kết quả các bài kiểm tra, cụ thể các tham số cần được khảo 

sát như sau: 

- Giá trị trung bình cộng X : Là tham số đặc trưng cho sự tập trung của số liệu, 

được tính theo công thức:  
n

Xn

X

k

i

ii
 1  
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(với Xi là điểm số của HS; ni là số HS đạt điểm Xi; n là số HS làm bài kiểm tra) 

- Phương sai: 
1

)( 2

12









n

XXn

S

k

i

ii

 

- Độ lệch chuẩn S cho biết độ phân tán quanh giá trị X  được tính theo công 

thức: 

2

1

( )

1

k

i i

i

n X X

S
n









 , S càng nhỏ tức số liệu càng ít phân tán. 

- Hệ số biến thiên: 100%
S

V
X

  dùng để so sánh mức độ phân tán của các  

số liệu. 

- Sai số tiêu chuẩn: 
S

m
n

  

- Để kiểm chứng xem sự chênh lệch về giá trị X  của hai nhóm TN và ĐC có ý 

nghĩa thống kê hay không thì cần dựa vào đại lượng kiểm định t (kiểm định 

Student), cho bởi công thức: 

.TN ĐC TN ĐC

TN ĐC

n nX X
t

S n n





  với 

   2 21 1

2

TN TN ĐC ĐC

TN ĐC

n S n S
S

n n

  


 
 

Các giả thuyết thống kê: 

+ Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa TNX và ĐCX  là không có ý nghĩa thống kê. 

+ Giả thuyết H1: Sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là có ý nghĩa thống kê. 

Sau khi tính được t, ta so sánh nó với giá trị tới hạn t được tra trong bảng 

Student ứng với mức ý nghĩa  và bậc tự do f = nTN + nĐC – 2: 

- Nếu t ≥ t thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. 

- Nếu t ≤ t thì bác bỏ giả thuyết H1, chấp nhận giả thuyết H0. 

4.2.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 

4.2.4.1. Đánh giá định tính qua quan sát giờ học 

Đánh giá định tính về các hoạt động diễn ra trong quá trình TNSP lần 2 giữa 

các lớp TN và các lớp ĐC. Qua việc tiến hành quan sát, ghi hình, quay phim và ghi 

chép lại các hoạt động của GV, HS ở các lớp TN và ĐC theo tiến trình đã được xây 
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dựng, những nhận định, đánh giá của các GV phối hợp đã được thu thập thông qua 

các phiếu quan sát giờ học. Các phiếu này được trình bày trong phần phụ lục 13 của 

luận án. Mỗi bài dạy học được thực nghiệm qua 6 lớp TN và 6 lớp ĐC, mỗi lớp mời 

02 GV dự giờ và 01 GV trực tiếp giảng dạy. Tổng hợp phiếu quan sát giờ học đã 

cho biết một số nhận xét và số liệu được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.3. Kết quả tổng hợp phiếu quan sát giờ học 

Bài học   Chọn 

 

Câu 

Lớp đối chứng 

(% lựa chọn) 

Lớp thực nghiệm 

(% lựa chọn) 

a b c d a b c d 

Động 

lượng Định 

luật bảo 

toàn động 

lượng 

1 59.3 34.7 5.7 0.3 49.1 39.2 6.3 5.4 

2 45.7 37.6 11.6 5.1 39.2 39 15.3 6.5 

3 71.7 23.2 4.8 0.3 54.6 34.3 11.1 0.0 

4 68.7 25.4 5.7 0.2 40.3 31.6 15.8 12.3 

5 56.6 42.2 0.7 0.5 31.7 39.5 21.8 7.0 

Công - 

Công suất 

1 54.7 28.3 16.9 0.1 45.7 32.3 16.2 5.8 

2 50.0 33.1 11.2 5.7 33.3 33.4 22.1 11.2 

3 67.2 22.2 10.6 0.0 50.0 27.4 16.9 5.7 

4 56.2 26.7 10.9 6.2 33.5 27.2 22.3 17.0 

5 50.1 44.3 5.6 0.0 27.9 33.2 27.5 11.4 

Động năng 

1 70.2 19.3 10.5 0.0 37.7 28.3 27.8 6.2 

2 38.9 33.3 22.2 5.6 27.7 33.4 27.9 11.0 

3 54.3 22.8 16.5 6.4 39.1 28.2 21.4 11.3 

4 57.2 21.6 21.2 0.0 27.8 22.1 22.1 28.0 

5 63.1 26.9 10.0 0.0 22.3 27.4 33.5 16.8 

Thế năng 

1 57.2 21.7 17.1 4.0 28.3 15.9 38.2 17.6 

2 34.2 28.1 21.8 15.9 24.3 16.5 32.5 26.7 

3 67.2 17.1 10.7 5.0 22.4 16.5 33.3 27.8 

4 51.3 10.8 27.2 10.7 17.1 11.3 38.6 33.0 

5 45.2 37.4 10.7 6.7 11.3 15.9 51.3 21.5 
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Cơ năng 

1 52.6 26.9 20.5 0.0 5.8 0.0 49.2 45.0 

2 38.5 22.7 31.6 7.2 0.0 5.8 43.9 50.3 

3 67.2 15.9 11.3 5.6 11.7 0.0 54.8 33.5 

4 62.7 5.8 25.6 5.9 5.9 10.8 39.1 44.2 

5 45.3 27.2 27.5 0.0 0.0 6.1 54.7 39.2 

* Phân tích kết quả tổng hợp phiếu quan sát giờ học bài: Động lượng – Định 

luật bảo toàn động lượng; Cơ năng 

Ở các lớp ĐC: Qua các bài học kết quả cho thấy, qua quá trình TNSP, HS ở 

các lớp ĐC còn lúng túng, chưa tự tin trong việc ST, chưa tích cực, chủ động, nhiệt 

tình tham gia phối hợp cùng nhau trong các hoạt động ST, điều này thể hiện thông 

qua tỉ lệ lựa chọn đáp án a, b ở mức cao, ngược lại, tỉ lệ lựa chọn đáp án c, d là thấp 

và những tỉ lệ này không có nhiều sự thay đổi trong suốt quá trình TNSP, dẫn tới 

mức độ hiệu quả trong việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra là không cao, các tiến 

trình DH đã không góp phần phát triển được NLST cho HS. 

Ở các lớp TN: Qua các bài học kết quả cho thấy, trong giai đoạn đầu của quá 

trình TNSP, HS ở các lớp TN vẫn chưa có sự ST, sự tích cực, chủ động, nhiệt tình 

tham gia phối hợp cùng nhau để giải quyết các nhiệm vụ học tập của HS được GV 

đánh giá chưa cao, sự chênh lệch so với lớp ĐC là không đáng kể. Tuy nhiên, sau 

khi GV áp dụng các biện pháp phát triển NLST và quy trình tổ chức DH nhằm góp 

phần phát triển NLST cho HS thì sự ST, tích cực, chủ động, nhiệt tình tham gia 

phối hợp cùng nhau đã có sự cải thiện dần qua các buổi học, dẫn tới hiệu quả của 

việc ST nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập của các em cũng dần tăng lên, điều 

này thể hiện thông qua tỉ lệ GV chọn phương án a, b giảm xuống còn tỉ lệ chọn 

phương án c, d tăng lên và có sự chênh lệch đáng kể so với lớp ĐC. Theo đó, phần 

lớn GV cho rằng đã có sự phối hợp linh hoạt các biện pháp, PPDH với nhau để đạt 

được hiệu quả cao trong quá trình phát triển NLST cho HS và các tiến trình DH ở 

lớp TN như đã xây dựng đã góp phần phát triển được NLST cho HS. 

* Kết quả tổng hợp phiếu quan sát giờ học bài: Công – Công suất; động năng; 

thế năng. 
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Đối với bài học, HS ở lớp TN được tổ chức học tập theo hình thức hoạt động 

nhóm, còn ở các lớp ĐC, GV tiến hành giảng dạy theo phương pháp thông thường, 

kết quả tổng hợp phiếu quan sát giờ học ở các lớp TN và ĐC như sau: 

Ở các lớp ĐC: Thông qua kết quả thu được, có thể thấy, thái độ của HS khi 

GV tổ chức DH theo các tiến trình DH đã xây dựng vẫn không có nhiều sự thay đổi 

so với buổi học trước, sự ST,  chủ động, nhiệt tình tham gia phối hợp cùng nhau 

giải quyết các nhiệm vụ học tập cũng như hiệu quả của việc ST của HS đã có sự 

thay đổi nhưng tỉ lệ này là không đáng kể. Điều này thể hiện thông qua tỉ lệ lựa 

chọn đáp án a, b vẫn còn cao, đồng thời, tỉ lệ lựa chọn đáp án c, d còn thấp. 

Ở các lớp TN: Qua các tiết học này, có thể nhận thấy HS các lớp TN đã có sự 

ST, tuy nhiên, sự ST vẫn chưa cao, vẫn còn tình trạng thiếu tích cực và trông chờ 

vào bạn. Ngoài những ý kiến đánh giá cao HS các lớp TN thì vẫn có GV đánh giá 

một số HS chưa thật sự ST, chưa đạt kết quả mong muốn khi thực hiện nhiệm vụ, 

hiệu quả chưa cao. Phần lớn GV cho rằng các tiến trình DH như đã xây dựng có góp 

phần phát triển NLST cho HS, tuy nhiên, cần phát triển thêm cho HS NL thực hành 

TNg, hoạt động trải nghiệm, tham gia hoạt động ST, đánh giá hoạt động ST thông 

qua các nhiệm vụ cụ thể. 

Đánh giá tổng quát cả quá trình 

- Ở các lớp TN, sau khi GV áp dụng quy trình tổ chức DH có sử dụng các biện 

pháp nhằm phát triển NLST cho HS thì sự ST, tích cực, chủ động, nhiệt tình tham 

gia các hoạt động nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập đã có sự cải thiện dần qua 

các buổi học. Theo đó, phần lớn GV cho rằng cần phối hợp linh hoạt các biện pháp, 

PPDH với nhau để đạt được hiệu quả cao trong quá trình phát triển NLST cho HS. 

Kế hoạch DH sau khi được chỉnh sửa đã phù hợp hơn với điều kiện thực tế và mục 

tiêu phát triển NLST cho HS. Các bài giảng được chuẩn bị công phu, tiến trình DH 

đã diễn ra suôn sẻ, vừa đảm bảo nội dung bài học vừa đảm bảo được thời lượng mà 

chương trình đã phân phối. Việc thiết kế tiến trình DH ở lớp TN như đã xây dựng 

đã góp phần phát triển được NLST cho HS. 

- Ở các lớp ĐC, HS còn lúng túng, chưa tự tin trong học tập, chưa tích cực, 

chủ động và ST trong học tập. Thái độ của HS khi GV tổ chức DH theo các tiến 
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trình DH đã xây dựng vẫn không có nhiều sự thay đổi qua các buổi học, sự chủ 

động, nhiệt tình, ST cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ học tập có sự thay đổi 

nhưng tỉ lệ này là không đáng kể. 

4.2.4.2. Đánh giá định lượng năng lực sáng tạo của HS 

Các bước đánh giá NLST của HS được thực hiện theo phụ lục 11, việc đánh 

giá cần kết hợp giữa việc tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của HS và GV đánh giá quá 

trình hoạt động của nhóm HS. Để thuận lợi cho việc quan sát và có thể đánh giá 

chính xác NLST của HS, chúng tôi lựa chọn kĩ thuật chia nhóm cùng trình độ, điều 

kiện chia nhóm là các nhóm có cùng trình độ nhận thức trước tác động thông qua kĩ 

thuật chia nhóm cùng trình độ. Do đó, với 4 lớp TN tương ứng sẽ có 4 nhóm đại 

diện (các nhóm được chọn đều là nhóm 1 ở 4 lớp TN), ở mỗi nhóm, chúng tôi quan 

sát, đánh giá 6 HS, tổng số HS được đánh giá là 24 em.  

Cụ thể được trình bày như sau: Sau khi thu thập điểm tự đánh giá và đánh giá 

lẫn nhau của HS các lớp TN thông qua các phiếu tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 

(phụ lục 11), kết quả được xử lý và trình bày trong bảng 4.4: 

Bảng 4.4. Tổng điểm tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 

STT Họ và tên 
Giai 

đoạn 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm đánh giá của các thành 

viên còn lại Tổng 

điểm 
1 2 3 4 5 

HS nhóm 1 - lớp TN 1 

1 TN1.1.1 

Đầu 13 11 12 11 12 12 71 

Giữa 14 12 11 13 11 12 73 

Cuối 14 13 14 13 12 13 79 

2 TN1.1.2 

Đầu 9 6 8 9 9 8 49 

Giữa 10 8 9 10 11 9 57 

Cuối 11 10 11 12 11 12 67 

3 TN1.1.3 

Đầu 13 11 13 13 11 13 74 

Giữa 12 13 13 12 13 13 76 

Cuối 13 13 15 14 14 13 82 

4 TN1.1.4 

Đầu 14 13 13 13 12 12 77 

Giữa 15 14 14 13 13 14 83 

Cuối 15 14 14 13 14 15 85 

5 TN1.1.5 Đầu 8 8 9 8 7 8 48 
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Giữa 9 11 10 10 9 10 59 

Cuối 9 12 11 11 10 11 64 

6 TN1.1.6 

Đầu 5 5 4 6 7 8 35 

Giữa 6 7 6 8 8 9 44 

Cuối 7 9 9 10 10 11 56 

HS nhóm 1 - lớp TN 2 

1 TN1.2.1 

Đầu 8 6 9 8 8 9 48 

Giữa 10 8 11 10 9 10 58 

Cuối 14 14 13 14 13 14 82 

2 TN1.2.2 

Đầu 9 9 7 9 8 10 52 

Giữa 11 11 10 11 11 12 66 

Cuối 13 12 13 13 14 13 78 

3 TN1.2.3 

Đầu 10 9 11 9 8 8 55 

Giữa 11 12 12 10 11 12 68 

Cuối 14 13 15 13 14 13 82 

4 TN1.2.4 

Đầu 12 11 11 12 11 12 69 

Giữa 11 10 10 11 11 12 65 

Cuối 14 13 14 13 14 14 82 

5 TN1.2.5 

Đầu 13 12 13 13 14 13 78 

Giữa 14 13 14 13 15 14 83 

Cuối 14 15 15 15 15 15 89 

6 TN1.2.6 

Đầu 9 11 8 9 12 7 56 

Giữa 11 13 10 11 13 10 68 

Cuối 13 15 11 13 14 11 77 

HS nhóm 1 - lớp TN 3 

1 TN1.3.1 

Đầu 13 11 12 12 13 12 73 

Giữa 14 12 14 13 14 13 80 

Cuối 15 13 15 14 15 14 86 

2 TN1.3.2 

Đầu 7 8 8 7 6 10 46 

Giữa 9 10 10 9 8 12 58 

Cuối 10 10 11 10 9 13 63 

3 TN1.3.3 

Đầu 13 12 11 13 13 11 73 

Giữa 14 12 13 15 14 11 79 

Cuối 13 12 13 15 14 14 81 

4 TN1.3.4 

Đầu 6 5 8 6 7 4 36 

Giữa 9 8 12 8 9 7 53 

Cuối 10 9 11 9 11 8 58 

5 TN1.3.5 
Đầu 10 13 11 12 11 12 69 

Giữa 13 12 13 13 11 10 72 
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Cuối 13 13 12 13 13 13 77 

6 TN1.3.6 

Đầu 8 6 7 8 7 8 44 

Giữa 10 9 8 9 9 11 56 

Cuối 12 9 10 11 11 13 66 

HS nhóm 1 - lớp TN 4 

1 TN1.4.1 

Đầu 6 8 5 8 7 6 40 

Giữa 8 10 7 9 9 8 51 

Cuối 8 11 8 10 10 12 59 

2 TN1.4.2 

Đầu 8 10 11 11 8 9 57 

Giữa 11 12 13 13 11 11 71 

Cuối 11 14 12 13 12 13 75 

3 TN1.4.3 

Đầu 9 13 12 11 12 13 70 

Giữa 13 13 14 14 14 14 82 

Cuối 13 13 14 15 14 14 83 

4 TN1.4.4 

Đầu 11 12 13 14 14 13 77 

Giữa 11 13 13 14 13 13 77 

Cuối 13 14 14 13 13 14 81 

5 TN1.4.5 

Đầu 9 7 7 11 10 10 54 

Giữa 12 10 9 13 12 11 67 

Cuối 12 12 10 13 14 12 73 

6 TN1.4.6 

Đầu 13 12 12 13 12 11 73 

Giữa 14 14 13 14 14 13 82 

Cuối 15 14 13 15 14 13 84 

HS nhóm 1 - lớp TN 5 

1 TN1.5.1 

Đầu 6 7 7 6 7 8 41 

Giữa 10 8 8 9 8 10 53 

Cuối 10 9 8 11 9 10 57 

2 TN1.5.2 

Đầu 11 13 12 12 11 10 69 

Giữa 14 13 14 14 13 12 80 

Cuối 14 15 15 14 13 12 83 

3 TN1.5.3 

Đầu 9 10 9 11 10 9 58 

Giữa 13 12 13 12 14 12 76 

Cuối 14 13 14 13 13 13 80 

4 TN1.5.4 

Đầu 7 8 6 5 7 8 41 

Giữa 8 9 10 7 10 9 53 

Cuối 10 8 11 8 10 11 58 

5 TN1.5.5 

Đầu 11 8 10 11 8 9 57 

Giữa 13 11 12 13 11 11 71 

Cuối 12 11 14 13 12 13 75 
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6 TN1.5.6 

Đầu 12 13 11 12 13 13 74 

Giữa 13 14 12 13 13 13 78 

Cuối 13 13 14 13 14 14 81 

HS nhóm 1 - lớp TN 6 

1 TN1.6.1 

Đầu 9 10 9 10 11 9 58 

Giữa 11 12 11 12 11 12 69 

Cuối 13 14 13 13 13 14 80 

2 TN1.6.2 

Đầu 11 13 12 12 9 11 68 

Giữa 14 13 14 14 13 11 79 

Cuối 14 15 15 14 14 12 84 

3 TN1.6.3 

Đầu 6 6 6 7 7 8 40 

Giữa 8 10 8 8 10 11 55 

Cuối 10 9 11 8 10 12 60 

4 TN1.6.4 

Đầu 8 5 7 9 10 9 48 

Giữa 11 8 11 10 11 11 62 

Cuối 12 10 10 11 12 12 67 

5 TN1.6.5 

Đầu 13 14 13 13 14 13 80 

Giữa 13 15 13 14 14 12 81 

Cuối 13 15 13 14 14 13 82 

6 TN1.6.6 

Đầu 5 8 9 6 7 9 44 

Giữa 8 11 11 9 9 12 60 

Cuối 9 11 11 10 11 10 62 

Dựa vào đó, GV sẽ tính được hệ số góp c (là hệ số đánh giá mức độ đóng góp 

của mỗi thành viên trong nhóm do cá nhân tự đánh giá và các thành viên khác trong 

nhóm đánh giá), cụ thể được trình bày trong bảng 4.5: 

Bảng 4.5. Kết quả điểm hệ số góp của mỗi HS 

STT Họ và tên 

Điểm hệ số góp c 

Giai đoạn 

đầu 

Giai đoạn 

giữa 

Giai đoạn 

cuối 

HS nhóm 1 - lớp TN 1 

1 TN1.1.1 0.79 0.81 0.88 

2 TN1.1.2 0.54 0.63 0.74 

3 TN1.1.3 0.82 0.84 0.91 

4 TN1.1.4 0.86 0.92 0.94 

5 TN1.1.5 0.53 0.66 0.71 

6 TN1.1.6 0.39 0.49 0.62 
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STT Họ và tên 

Điểm hệ số góp c 

Giai đoạn 

đầu 

Giai đoạn 

giữa 

Giai đoạn 

cuối 

HS nhóm 1 - lớp TN 2 

1 TN1.2.1 0.53 0.64 0.91 

2 TN1.2.2 0.58 0.73 0.87 

3 TN1.2.3 0.61 0.76 0.91 

4 TN1.2.4 0.77 0.72 0.91 

5 TN1.2.5 0.87 0.92 0.99 

6 TN1.2.6 0.62 0.76 0.86 

HS nhóm 1 - lớp TN 3 

1 TN1.3.1 0.81 0.89 0.96 

2 TN1.3.2 0.51 0.64 0.70 

3 TN1.3.3 0.81 0.88 0.90 

4 TN1.3.4 0.40 0.59 0.64 

5 TN1.3.5 0.77 0.80 0.86 

6 TN1.3.6 0.49 0.62 0.73 

HS nhóm 1 - lớp TN 4 

1 TN1.4.1 0.44 0.57 0.66 

2 TN1.4.2 0.63 0.79 0.83 

3 TN1.4.3 0.78 0.91 0.92 

4 TN1.4.4 0.86 0.86 0.90 

5 TN1.4.5 0.60 0.74 0.81 

6 TN1.4.6 0.81 0.91 0.93 

HS nhóm 1 - lớp TN 5 

1 TN1.5.1 0.46 0.59 0.63 

2 TN1.5.2 0.77 0.89 0.92 

3 TN1.5.3 0.64 0.84 0.89 

4 TN1.5.4 0.46 0.59 0.64 

5 TN1.5.5 0.63 0.79 0.83 

6 TN1.5.6 0.82 0.87 0.90 

HS nhóm 1 - lớp TN 6 

1 TN1.6.1 0.64 0.77 0.89 

2 TN1.6.2 0.76 0.88 0.93 

3 TN1.6.3 0.44 0.61 0.67 

4 TN1.6.4 0.53 0.69 0.74 

5 TN1.6.5 0.89 0.90 0.91 

6 TN1.6.6 0.49 0.67 0.69 
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Dựa vào bộ tiêu chí đánh giá NLST, đồng thời, thông qua việc quan sát trực 

tiếp, theo dõi qua video quay lại tiết dạy, theo dõi quá trình hoạt động hoặc bảng 

báo cáo cũng như sản phẩm hoạt động nhóm. GV có thể đánh giá được quá trình 

hoạt động của các nhóm, tổng điểm GV đánh giá nhóm cụ thể như sau: 

Bảng 4.6. Tổng điểm giáo viên đánh giá nhóm 

Nhóm 
Giai 

đoạn 

Tiêu chí 
Tổng 

điểm 

GV 

đánh giá 

nhóm 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Nhóm 1 - 

lớp TN 1 

Đầu 2 3 2 3 2 2 2 2 18 

Giữa 2 3 4 3 3 3 3 3 24 

Cuối 3 4 4 4 4 3 3 4 29 

Nhóm 1 - 

lớp TN 2 

Đầu 3 2 2 3 3 3 2 3 21 

Giữa 3 2 2 3 4 3 3 4 24 

Cuối 3 3 4 4 3 3 4 3 27 

Nhóm 1 - 

lớp TN 3 

Đầu 2 3 2 2 2 3 2 2 18 

Giữa 3 3 3 3 2 4 3 3 24 

Cuối 4 3 3 4 3 4 4 3 28 

Nhóm 1 - 

lớp TN 4 

Đầu 2 3 2 3 2 2 2 2 18 

Giữa 3 3 2 3 3 2 3 3 22 

Cuối 3 4 3 4 3 3 4 4 28 

Nhóm 1 - 

lớp TN 5 

Đầu 2 2 2 3 2 3 2 2 18 

Giữa 3 3 3 3 2 3 4 3 24 

Cuối 3 3 4 4 3 4 4 4 29 

Nhóm 1 - 

lớp TN 6 

Đầu 2 2 2 2 3 2 2 3 19 

Giữa 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

Cuối 4 3 3 3 4 3 4 4 28 

Cuối cùng dựa vào hệ số góp c và tổng điểm đánh giá nhóm ở trên, GV sẽ tính 

được điểm NLST và xếp loại NLST của mỗi cá nhân (phụ lục 12), kết quả được 

trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.7. Kết quả đánh giá NLST của mỗi cá nhân 

STT Họ và tên 

Giai đoạn đánh giá   

Giai 

đoạn 

đầu 

Xếp 

loại 

Giai 

đoạn 

giữa 

Xếp 

loại 

Giai 

đoạn 

cuối 

Xếp 

loại 

HS nhóm 1 - lớp TN 1 

1 TN1.1.1 1.8 Th 2.4 TB 3.2 C 

2 TN1.1.2 1.2 Th 1.9 Th 2.7 K 

3 TN1.1.3 1.9 Th 2.5 K 3.3 C 

4 TN1.1.4 1.9 TB 2.8 K 3.4 C 

5 TN1.1.5 1.2 Th 2.0 TB 2.6 K 

6 TN1.6.6 0.9 Th 1.5 Th 2.3 TB 

HS nhóm 1 - lớp TN 2 

1 TN1.2.1 1.4 Th 1.9 Th 3.1 K 

2 TN1.2.2 1.5 Th 2.2 TB 2.9 K 

3 TN1.2.3 1.6 Th 2.3 TB 3.1 K 

4 TN1.2.4 2.0 TB 2.2 TB 3.1 K 

5 TN1.2.5 2.3 TB 2.8 K 3.3 C 

6 TN1.2.6 1.6 Th 2.3 TB 2.9 K 

HS nhóm 1 - lớp TN 3 

1 TN1.3.1 1.8 Th 2.7 K 3.3 C 

2 TN1.3.2 1.2 Th 1.9 Th 2.5 K 

3 TN1.3.3 1.8 Th 2.6 K 3.2 C 

4 TN1.3.4 0.9 Th 1.8 Th 2.3 TB 

5 TN1.3.5 1.7 Th 2.4 TB 3.0 K 

6 TN1.3.6 1.1 Th 1.9 Th 2.6 K 

HS nhóm 1 - lớp TN 4 

1 TN1.4.1 1.0 Th 1.6 Th 2.3 TB 

2 TN1.4.2 1.4 Th 2.2 TB 2.9 K 

3 TN1.4.3 1.8 Th 2.5 K 3.2 C 

4 TN1.4.4 1.9 Th 2.4 TB 3.2 C 

5 TN1.4.5 1.4 Th 2.0 TB 2.8 K 

6 TN1.4.6 1.8 Th 2.5 K 3.3 C 

HS nhóm 1 - lớp TN 5 

1 TN1.5.1 1.0 Th 1.8 Th 2.3 TB 

2 TN1.5.2 1.7 Th 2.7 K 3.3 C 

3 TN1.5.3 1.5 Th 2.5 K 3.2 C 

4 TN1.5.4 1.0 Th 1.8 Th 2.3 TB 

5 TN1.5.5 1.4 Th 2.4 TB 3.0 K 
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STT Họ và tên 

Giai đoạn đánh giá   

Giai 

đoạn 

đầu 

Xếp 

loại 

Giai 

đoạn 

giữa 

Xếp 

loại 

Giai 

đoạn 

cuối 

Xếp 

loại 

6 TN1.5.6 1.9 Th 2.6 K 3.3 C 

HS nhóm 1 - lớp TN 6 

1 TN1.6.1 1.5 Th 2.2 TB 3.1 K 

2 TN1.6.2 1.8 Th 2.5 K 3.3 C 

3 TN1.6.3 1.1 Th 1.8 Th 2.3 TB 

4 TN1.6.4 1.3 Th 2.0 TB 2.6 K 

5 TN1.6.5 2.1 TB 2.6 K 3.2 C 

6 TN1.6.6 1.2 Th 1.9 Th 2.4 TB 

Với quy ước: Th là mức thấp; TB là mức trung bình; K là mức khá; C là mức cao 

Thông qua kết quả thống kê điểm NLST của 4 nhóm trong bảng 4.7, có thể 

nhận thấy mặc dù quá trình hình thành và phát triển NLST ở mỗi HS là khác nhau, 

tuy nhiên, điểm số NLST của mỗi HS đều có xu hướng tăng dần qua ba lần đánh 

giá, cụ thể như sau: 

* Đối với nhóm 1 lớp TN 1 

Biểu đồ 4.1. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 1 qua ba giai đoạn đánh giá 
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 * Đối với nhóm 1 lớp TN 2 

Biểu đồ 4.2. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 2 qua ba giai đoạn đánh giá 

 

* Đối với nhóm 1 lớp TN 3 

Biểu đồ 4.3. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 3 qua ba giai đoạn đánh giá 
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* Đối với nhóm 1 lớp TN 4 

Biểu đồ 4.4. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 4 qua ba giai đoạn đánh giá 

 

* Đối với nhóm 1 lớp TN 5 

Biểu đồ 4.5. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 5 qua ba giai đoạn đánh giá 
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* Đối với nhóm 1 lớp TN 6 

Biểu đồ 4.6. Điểm NLST của HS nhóm 1 lớp TN 6 qua ba giai đoạn đánh giá 

 

- Trong giai đoạn đầu, hầu như HS có số điểm tương ứng với NLST ở mức độ 

thấp. Thông qua điểm NLST của các thành viên có thể thấy, ở giai đoạn đầu của 

quá trình TNSP điểm NLST của các em còn thấp. HS vẫn còn lúng túng trong việc 

đề xuất giả thuyết khoa học, phương án thí nghiệm, đồng thời, việc đưa ra các ý 

kiến đóng góp nhằm giải quyết mâu thuẫn cũng như thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa 

đạt hiệu quả cao.  

- Ở giai đoạn giữa, trong quá trình áp dụng các phương pháp nhằm bỗi dưỡng 

NLST cho HS, NLST của HS đã dần được nâng cao, điều đó thể hiện qua điểm 

NLST của 6 thành viên trong nhóm đã có sự cải thiện nhất định. Các HS có điểm 

NLST ở mức độ thấp ở giai đoạn đầu đã tăng dần lên. 

- Ở giai đoạn cuối, HS tỏ ra tích cực hơn trong học tập mặc dù vẫn còn một số 

điểm hạn chế nhất định như lắng nghe phản hồi còn chưa đầy đủ, chính xác, thực 

hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn chậm. Điều đó được phản ánh thông qua điểm 

NLST của các em đã có những sự cải thiện đáng kể. Các em trước đây chưa hiểu rõ 

ý nghĩa của việc phát triển NLST, sau quá trình học tập có áp dụng các phương 

pháp phát triển NLST, các em hiểu được tầm quan trọng của việc ST sẽ giúp đạt 

hiệu quả cao hơn trong học tập, NLST của bản thân cũng sẽ dần được nâng lên.  
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Kết quả đánh giá NLST ở trên cho thấy khi vận dụng quy trình tổ chức DH 

theo định hướng phát triển NLST cho HS sẽ tác động một cách tích cực đến việc 

phát triển NLST cho HS, các em sôi nổi hơn trong việc tham gia các hoạt động xây 

dựng bài, chủ động trong việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, mạnh dạn hơn trong 

giao tiếp, hợp tác cùng thầy cô và bạn bè một cách ST nhằm chiếm lĩnh tri thức, qua 

đó, NLST của HS sẽ dần được hình thành và phát triển. 

4.2.4.3. Đánh giá kết quả học tập của HS 

Trước khi tiến hành dạy TN, chúng tôi đã tiến hành cho cả hai nhóm TN và 

ĐC cùng làm một bài kiểm tra đầu vào giống nhau với thời gian như nhau để đánh 

giá trình độ và mức độ ST của HS. Sau khi dạy xong các bài TN, cả hai nhóm TN 

và ĐC đều được làm các bài kiểm tra đầu ra tương tự bài kiểm tra đầu vào với độ 

khó tương đương. Các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, kết quả của các 

bài kiểm tra sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS để kiểm chứng hiệu quả của các 

biện pháp đề tài đưa ra. 

a. Khảo sát chất lượng đầu vào của HS trước khi thực nghiệm 

Trước khi tiến hành TNSP vòng hai, các HS đều được khảo sát chất lượng đầu 

vào nhằm đánh giá kết quả học tập của HS với cùng một lượng kiến thức thông qua 

bài kiểm tra 45 phút chương 3 “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” (phụ lục 8). 

Kết quả bài kiểm tra đầu vào của hai lớp được phân tích và đánh giá bởi các bảng 

và biểu đồ như sau: 

Bảng 4.8. Bảng thống kê số HS đạt điểm Xi của bài kiểm tra đầu vào 

              

Nhóm 

  

Số lượng 

HS 

 

Số bài kiểm tra đạt điểm Xi 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 TN 244 0 0 2 5 18 28 58 65 39 24 5 

ĐC 246 0 0 3 7 17 27 59 62 41 23 7 
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Bảng 4.9. Bảng phân phối tần suất % HS đạt điểm Xi bài kiểm tra đầu vào 

             

 
Nhóm 

  

Số % HS đạt điểm Xi 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 0 0 0,82 2,05 7,38 11,48 23,77 26,64 15,98 9,84 2,05 

 

ĐC 0 0 1,22 2,85 6,91 10,98 23,98 25,20 16,67 9,35 2,85 

         Biểu đồ 4.7. Phân phối tần suất HS đạt điểm Xi của bài kiểm tra đầu vào 

             

  

 

 
 

          

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Bảng 4.10. Bảng phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra đầu vào 

         

 
Nhóm 

  

Số % HS đạt điểm Xi trở xuống 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 0 0 0,82 2,87 10,25 21,72 45,49 72,13 88,11 97,95 100 

 

ĐC 0 0 1,22 4,07 10,98 21,95 45,93 71,14 87,80 97,15 100 
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 Biểu đồ 4.8. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra đầu vào 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Bảng 4.11. Bảng tổng hợp các tham số thống kê bài kiểm tra 45 phút đầu vào 

        
Nhóm 

  

Các tham số thống kê 

n X  S
2
 S F V (%) t 

TN 244 6,607 2,49 1,58 
1,09 

23,87 
0,06 

ĐC 246 6,598 2,71 1,65 24,94 

Điểm số của các nhóm TN và ĐC về kết quả học tập lúc đầu là tương đồng 

nhau, đồ thị phân phối tần suất lũy tích của hai nhóm gần như trùng khít lên nhau. 

Tuy nhiên, để kiểm chứng sự chênh lệch về giá trị X của hai nhóm TN và ĐC có 

xảy ra một cách ngẫu nhiên hay không thì phải dựa vào đại lượng kiểm định t (kiểm 

định Student): Vận dụng các công thức nêu trên sẽ tính được F = 1,09, theo bảng 

phân phối F ta có F  = 1,24, vậy F < F . Tra bảng phân phối Student với mức ý 

nghĩa  = 0.05 (khoảng tin cậy 95%) ta có t = 1,96, vậy t < t . 

Từ kết quả trên ta thấy t < t  nên giả thuyết H1 bị bác bỏ và ta chấp nhận giả 

thuyết H0. Trên cơ sở này có thể kết luận kết quả học tập của HS ở hai lớp TN và 

ĐC trước khi thực nghiệm là như nhau. 

Tóm lại, thông qua bài kiểm tra chất lượng học tập của các nhóm TN và ĐC 

có thể thấy sự chênh lệch điểm số là không nhiều, sự khác biệt về điểm số trung 
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bình giữa hai nhóm là không có ý nghĩa. Do đó, khi có sự khác biệt về điểm số giữa 

hai nhóm sau khi tiến hành TN thì nguyên nhân chính là do sự tác động của các 

biện pháp DH theo hướng phát triển NLST cho HS. 

b. Đánh giá định lượng thông qua các bài kiểm tra bằng phương pháp thống kê 

Trong quá trình thực nghiệm sư phạm vòng hai, chúng tôi đã tiến hành thu 

thập số liệu từ hai bài kiểm tra 15 phút và 45 phút. Bài kiểm tra 15 phút được tiến 

hành ngay sau khi học xong bài “Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng” và 

bài kiểm tra 45 phút được tiến hành sau khi học xong bài “Cơ năng” của HS. Các 

bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, kết quả của các bài kiểm tra sẽ được xử 

lý bằng phần mềm SPSS để xử lý số liệu thu được. 

 Bài kiểm tra 15 phút     

Đối với bài kiểm tra 15 phút, chúng tôi đã tiến hành thu thập số liệu và xử lý 

thống kê, kết quả được trình bày trong bảng 4.12 

 

Bảng 4.12. Thống kê điểm số bài kiểm tra 15 phút 

               

Trường Nhóm Lớp 

Số 

lượng 

HS 

Điểm số 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nguyễn 

Trãi 

TN 

10A2 40 0 0 0 0 1 0 2 12 12 9 4 

10A4 41 0 0 0 0 2 2 4 9 13 8 3 

10A7 42 0 0 0 0 1 2 8 11 10 7 3 

ĐC 

10A3 40 0 0 0 1 1 5 8 7 8 8 2 

10A5 43 0 0 0 1 1 4 14 10 8 4 1 

10A6 40 0 0 0 1 3 3 14 8 6 4 1 

Thực 

hành 

SP 

TN 

10A2 40 0 0 0 0 1 4 7 9 10 6 3 

10A5 40 0 0 0 0 0 2 3 11 14 7 3 

10A6 41 0 0 0 0 0 2 2 13 16 5 3 

ĐC 

10A3 41 0 0 0 1 2 5 12 13 5 2 1 

10A4 41 0 0 1 2 2 5 10 10 8 3 0 

10A7 41 0 0 0 2 2 8 8 10 6 3 2 
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Bảng 4.13. Phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra 15 phút 

 
Nhóm 

SL 

HS 

Xi (Điểm số) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 244 0 0 0 0 5 12 26 65 75 42 19 

 

ĐC 246 0 0 1 8 11 30 66 58 41 24 7 

Bảng 4.14. Phân phối theo học lực của HS ở bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
SL 

HS 

Số % HS 

Kém (0 - 2)  Yếu (3 - 4) TB (5 - 6) Khá (7 - 8) Giỏi (9 - 10) 

TN 244 0 2,05 15,57 57,38 25 

ĐC 246 0,41 7,72 39,02 40,24 12,60 

Bảng 4.15. Phân phối tần suất % HS đạt điểm Xi bài kiểm tra 15 phút 

 

Nhóm Số % HS đạt điểm Xi 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
TN 0 0 0,00 0,00 2,05 4,92 10,66 26,64 30,74 17,21 7,79 

 
ĐC 0 0 0,41 3,25 4,47 12,20 26,83 23,58 16,67 9,76 2,85 

        Biểu đồ 4.9. Phân phối tần suất HS đạt điểm Xi của bài kiểm tra 15 phút 
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Bảng 4.16. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 15 phút 

 

            

Nhóm 

  

  Số % HS đạt điểm Xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0 0 0,00 0,00 2,05 6,97 17,62 44,26 75,00 92,21 100 

ĐC 0 0 0,41 3,66 8,13 20,33 47,15 70,73 87,40 97,15 100 

                Biểu đồ 4.10. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 15 phút 

 

  

 

         

  

 

 
 

         

            

            

            

            

            

            

            

               

         Nhận xét: Đường biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm TN luôn nằm 

bên phải so với đường biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm ĐC, chứng tỏ 

kết quả học tập của nhóm TN cao hơn so với nhóm ĐC. 

Bảng 4.17. Bảng tổng hợp các tham số thống kê của bài kiểm tra 15 phút 

        
Nhóm 

  

Các tham số thống kê 

n X  S
2
 S F V (%) t 

TN 244 7,62 1,81 1,34 
1,37 

17,65 
7,32 

ĐC 246 6,65 2,48 1,58 23,69 

Với nTN = 244 và nĐC = 246 theo bảng phân phối F ta có Fα = 1,24. Vậy F > Fα 

nên sự khác biệt về phương sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta sẽ kiểm chứng sự 

khác nhau của hai trung bình cộng có phương sai khác nhau. 

+ Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa TNX và ĐCX  là không có ý nghĩa thống kê. 

+ Giả thuyết H1: Sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là có ý nghĩa thống kê. 
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Đại lượng kiểm định t = 7,32, với giá trị  = 0,05 ta có t = 1,96. Do đó, t ≥ t 

thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vậy sự khác biệt điểm trung bình 

của hai lớp TN và ĐC là có ý nghĩa. NLST của lớp TN tốt hơn NLST của lớp ĐC. 

 Bài kiểm tra 45 phút   

Đối với bài kiểm tra 45 phút, chúng tôi đã tiến hành thu thập số liệu và xử lý 

thống kê, kết quả được trình bày trong bảng 4.18. 

 

       Bảng 4.18. Thống kê điểm số bài kiểm tra 45 phút 

Trường Nhóm Lớp 

Số 

lượng 

HS 

Điểm số Xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nguyễn 

Trãi 

TN 

10A2 40 0 0 0 0 0 1 7 9 12 8 3 

10A4 41 0 0 0 0 1 2 9 10 10 7 2 

10A7 42 0 0 0 0 1 4 6 9 11 8 3 

ĐC 

10A3 40 0 0 0 1 2 4 9 10 9 5 0 

10A5 43 0 0 0 2 1 4 11 9 11 4 1 

10A6 40 0 0 0 0 2 4 9 9 11 4 1 

Thực 

hành 

SP 

TN 

10A2 40 0 0 0 0 1 3 8 7 11 7 3 

10A5 40 0 0 0 0 1 2 6 8 12 9 2 

10A6 41 0 0 0 0 0 2 8 8 12 9 2 

ĐC 

10A3 41 0 0 0 1 1 4 9 12 8 5 1 

10A4 41 0 0 0 1 7 7 8 6 7 4 1 

10A7 41 0 0 0 2 3 4 8 11 8 4 1 

Bảng 4.19. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra 45 phút 

              

 Nhóm 

Số 

lượng 

HS 

Điểm số Xi 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 244 0 0 0 0 4 14 44 51 68 48 15 

 

ĐC 246 0 0 0 7 16 27 54 57 54 26 5 
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Bảng 4.20. Phân phối theo học lực của HS ở bài kiểm tra 45 phút 

          

Nhóm 

Số 

lượng 

HS 

% số HS 

   

Kém (0-2) Yếu (3-4) TB (5-6) Khá (7-8) Giỏi (9-10) 

   TN 244 0 1,64 23,77 48,77 25,82 

   ĐC 246 0 9,35 32,93 45,12 12,60 

   
Bảng 4.21. Phân phối tần suất % HS đạt điểm Xi ở bài kiểm tra 45 phút 

             

 

Nhóm 

  

Số % HS đạt điểm Xi 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 0 0 0 0,00 1,64 5,74 18,03 20,90 27,87 19,67 6,15 

 

ĐC 0 0 0 2,85 6,50 10,98 21,95 23,17 21,95 10,57 2,03 

       Biểu đồ 4.11. Phân phối tần suất HS đạt điểm Xi của bài kiểm tra 45 phút 

             

  

 

 
 

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             Bảng 4.22.  Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 45 phút 

             

 

Nhóm % số HS đạt điểm Xi trở xuống 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TN 0 0 0 0,00 1,64 7,38 25,41 46,31 74,18 93,85 100 

 

ĐC 0 0 0 2,85 9,35 20,33 42,28 65,45 87,40 97,97 100 
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                   Biểu đồ 4.12. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 45 phút 

            

  

 

 
 

         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 Nhận xét đồ thị: Đường biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm TN 

luôn nằm bên phải so với đường biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm ĐC, 

điều này chứng tỏ kết quả học tập của nhóm TN cao hơn so với kết quả học tập của 

nhóm ĐC. 

        Bảng 4.23. Tổng hợp các tham số thống kê của bài kiểm tra 45 phút 

        Nhóm 

  

Các tham số thống kê 

n X  S
2
 S F V (%) t 

TN 244 7,51 1,92 1,39 
1,28 

18,45 
5,74 

ĐC 246 6,74 2,47 1,57 23,30 

 Với nTN = 244 và nĐC = 246 theo bảng phân phối F ta có Fα = 1,24. Vậy F > 

Fα nên sự khác biệt về phương sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta sẽ kiểm chứng sự 

khác nhau của hai trung bình cộng có phương sai khác nhau. 

+ Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa TNX và ĐCX  là không có ý nghĩa thống kê. 

+ Giả thuyết H1: Sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là có ý nghĩa thống kê. 
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Đại lượng kiểm định t = 5,74, với giá trị  = 0,05 ta có t = 1,96. Do đó, t ≥ t 

thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vậy sự khác biệt điểm trung bình 

của hai lớp TN và ĐC là có ý nghĩa. NLST của lớp TN tốt hơn NLST của lớp ĐC. 

 Tổng hợp hai bài kiểm tra  

Sau khi tổng hợp hai bài kiểm tra 15 phút và 45 phút, luận án đã thu được 

những bảng số liệu sau: 

              Bảng 4.24. Phân phối tần suất tổng hợp của 2 bài kiểm tra 

             
Nhóm Số HS 

Điểm số Xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 488 0 0 0 0 9 26 70 116 143 90 34 

ĐC 492 0 0 1 15 27 57 120 115 95 50 12 

Bảng 4.25. Bảng phân phối theo học lực của HS 

 

 

Nhóm 

  

Số HS 

Số % HS 

Kém (0-2) Yếu (3-4) TB (5-6) Khá (7-8) Giỏi (9-10) 

TN 488 0 1,84 19,67 53,07 25,41 

ĐC 492 0,20 8,54 35,98 42,68 12,60 

                      Bảng 4.26. Bảng phân phối tần suất % HS đạt điểm Xi  

 

Nhóm 

  

Số % HS đạt điểm Xi 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 TN 0 0 0,00 0,00 1,84 5,33 14,34 23,77 29,30 18,44 6,97 

 ĐC 0 0 0,20 3,05 5,49 11,59 24,39 23,37 19,31 10,16 2,44 
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 Biểu đồ 4.13. Đồ thị phân phối tần suất HS đạt điểm Xi 

   

 

        

   

 

 
 

         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             Bảng 4.27. Phân phối tần suất lũy tích % HS đạt điểm Xi trở xuống 

             Nhóm 

  

Số % HS đạt điểm Xi trở xuống 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 TN 0 0 0,00 0,00 1,84 7,17 21,52 45,29 74,59 93,03 100 

 ĐC 0 0 0,20 3,25 8,74 20,33 44,72 68,09 87,40 97,56 100 

 
Biểu đồ 4.14. Đồ thị phân phối tần suất lũy tích HS đạt điểm Xi 
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Bảng 4.28. Bảng tổng hợp các tham số thống kê của 2 bài kiểm tra 

        
Nhóm 

  

Các tham số thống kê 

n X  S
2
 S F V (%) t 

TN 488 7,57 1,8643 1,37 
1,33 

18,05 
9,23 

ĐC 492 6,70 2,47 1,57 23,48 
 

Với nTN = 488 và nĐC = 492 theo bảng phân phối F ta có Fα = 1,16. Vậy F > Fα 

nên sự khác biệt về phương sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta sẽ kiểm chứng sự 

khác nhau của hai trung bình cộng có phương sai khác nhau. 

+ Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là không có ý nghĩa thống kê. 

+ Giả thuyết H1: Sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là có ý nghĩa thống kê. 

Đại lượng kiểm định t = 9,23, với giá trị  = 0,05 ta có t = 1,96. Do đó, t ≥ t 

thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vậy sự khác biệt điểm trung bình 

của hai lớp TN và ĐC là có ý nghĩa. NLST của lớp TN tốt hơn NLST của lớp ĐC. 

Như vậy, TNSP đã cho kết quả như mong đợi. NLST của lớp TN tốt hơn 

NLST của lớp ĐC với mức ý nghĩa  = 0,05 kiểm định hai phía. 

4.3. Kết luận chƣơng 4 

Trong quá trình TNSP, cùng những hoạt động cụ thể như quan sát, đánh giá 

tiến trình DH, phỏng vấn, ghi nhận ý kiến của GV cũng như HS, kết hợp với việc 

thu thập các số liệu và xử lý thống kê, có thể rút ra được một số kết luận như sau: 

1. Qua quá trình TNSP, bằng việc phân tích và xử lí các kết quả nhận được về 

mặt định tính và định lượng, đã có cơ sở để khẳng định giả thuyết khoa học đưa ra 

ban đầu là đúng đắn.  

2. Khi sử dụng quy trình DH theo hướng phát triển NLST cho HS như đề xuất 

thì HS tích cực tham gia các hoạt động xây dựng bài, chủ động trong việc giải quyết 

các nhiệm vụ đặt ra, mạnh dạn nêu ý kiến, hợp tác cùng thầy cô và bạn bè, phát huy 

được sở trường cá nhân, từ đó HS tự chiếm lĩnh tri thức.  

3. Kết quả đánh giá NLST cho thấy điểm NLST đầu ra của HS các lớp TN cao 

hơn điểm đầu vào, do đó, khi vận dụng quy trình tổ chức DH theo định hướng phát 
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triển NLST cho HS như trong NC đã đề cập ở trên sẽ tác động một cách tích cực 

đến việc bồi dưỡng và phát triển NLST cho HS.  

4. Qua quá trình đánh giá định lượng và kiểm định giả thuyết thống kê cho 

thấy điểm trung bình của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, số lượng HS khá, giỏi của 

nhóm TN cao hơn nhóm ĐC; số HS yếu, kém của nhóm TN thấp hơn số HS yếu, 

kém của nhóm ĐC.  

5. Những kết quả trên cho phép khẳng định: “Nếu đề xuất được các biện pháp 

bồi dưỡng theo hướng phát triển NLST cho HS và tổ chức hoạt động dạy học theo 

các biện pháp đã đề xuất thì sẽ nâng cao NLST cho HS, góp phần nâng cao chất 

lượng học tập chương “Các định luật bảo toàn” vật lí lớp 10 THPT. Điều này có 

nghĩa là giả thuyết khoa học mà đề tài đặt ra là đúng đắn, kết quả NC của đề tài 

hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tế giảng dạy vật lí ở các trường THPT hiện nay. 
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KẾT LUẬN  

 

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ NC và kết quả thực nghiệm của đề tài, có thể 

kết luận một số vấn đề cơ bản sau:  

1. Luận án đã làm rõ những cơ sở lý luận về NLST của HS trong học tập môn 

vật lí, bao gồm: 

- NLST của HS trong học tập môn vật lí là thuộc tính cá nhân được hình thành 

và phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người 

huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lí như hứng 

thú, niềm tin, ý chí… để thực hiện thành công các nhiệm vụ một cách khoa học, ST.  

- NLST của HS được bộc lộ ra bên ngoài thông qua những hành động nhằm 

giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, vì thế để đánh giá NLST cần phải cho HS tham gia 

các hoạt động và xây dụng được các công cụ đánh giá với các tiêu chí cụ thể. Với 

những đặc điểm như vậy, NLST được chia thành các NL thành tố, bao gồm: Đề 

xuất được các ý tưởng mới; Đề xuất được các phương án kiểm chứng; Vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn; Đánh giá và tự đánh giá kết quả đạt được.. Trong 

mỗi thành tố NL được chia ra theo các biểu hiện hành vi, cụ thể có 8 chỉ số hành vi 

tương ứng với 8 tiêu chí đánh giá, mỗi tiêu chí đánh giá được phân làm 4 mức độ từ 

thấp lên cao. 

2. Qua việc điều tra thực trạng cho thấy, phần lớn GV và HS đều nhận thức 

được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc bồi dưỡng NLST trong DH vật 

lí. Tuy nhiên, nhiều GV và HS lại chưa có được khái niệm đầy đủ về NLST của HS, 

GV chưa có được những biện pháp phù hợp để bồi dưỡng NLST cho HS. Ngoài ra, 

nội dung chương trình hiện nay nặng về lý thuyết, kiểm tra đánh giá chưa chú trọng 

đến việc bồi dưỡng NL cho người học là những nguyên nhân chính dẫn đến việc 

DH theo định hướng bồi dưỡng NLST cho HS chưa thật sự có hiệu quả. 

3. Đề tài đã đề xuất được 4 biện pháp để bồi dưỡng NLST cho HS trong dạy 

học vật lí, đó là: Dạy học dự án; Dạy học phát hiện và GQVĐ; Tổ chức và lôi cuốn 

HS tham gia các hoạt động trải nghiệm để tìm kiếm, phát hiện, kiến tạo tri thức vật 
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lí theo hướng phát triển NLST cho HS; Thiết kế và sử dụng hệ thống các BTST gắn 

với thực tiễn đời sống, truyền cảm hứng cho HS vận dụng ST vào thực tiễn. 

4. Đề tài đã xây dựng được quy trình bồi dưỡng NLST cho HS trong dạy học 

vật lí gồm ba giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Chuẩn bị bài học. 

Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện tiến trình dạy học. 

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả, điều chỉnh và rút kinh nghiệm. 

5. Dựa trên những cơ sở lý thuyết đã được xây dựng ở chương 2 và được NC 

vận dụng vào trong chương 3, các tiến trình DH cụ thể của chương “Các định luật 

bảo toàn” vật lí 10 THPT đã được thiết kế. Trong đó, 2 tiến trình DH được trình bày 

ở chương III và các tiến trình DH còn lại được trình bày ở phần phụ lục.  

6. Đề tài đã tiến hành TNSP để kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết 

khoa học và tính khả thi của đề tài.  

- Kết quả đánh giá NLST cho thấy điểm NLST đầu ra của HS các lớp TN cao 

hơn điểm đầu vào, điều đó cho thấy khi vận dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng 

NLST cho HS như trong NC đã đề cập ở trên sẽ tác động một cách tích cực đến 

việc bồi dưỡng và nâng cao NLST cho HS.  

- Qua quá trình đánh giá định lượng và kiểm định giả thuyết thống kê cho thấy 

điểm trung bình của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, số lượng HS khá, giỏi của nhóm 

TN cao hơn nhóm ĐC, số HS yếu, kém của nhóm TN thấp hơn số HS yếu, kém của 

nhóm ĐC.  

- Các số liệu phân tích được cho thấy giả thuyết khoa học mà đề tài đã đưa ra 

là hoàn toàn đúng đắn, phương pháp tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng NLST cho 

HS trong DH môn vật lí ở trường THPT mà đề tài đề xuất là hoàn toàn khả thi. 

7. Những kết quả trên cho phép khẳng định: “Nếu đề xuất được các biện pháp 

bồi dưỡng NLST và tổ chức hoạt động dạy học theo các biện pháp đã đề xuất thì sẽ 

nâng cao NLST cho HS, góp phần nâng cao chất lượng học tập chương “Các định 

luật bảo toàn” vật lí lớp 10 THPT. Điều này có nghĩa là giả thuyết khoa học mà đề 

tài đặt ra là đúng đắn, kết quả NC của đề tài hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tế 

giảng dạy vật lí ở các trường THPT hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1 

BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HS (Dành cho GV) 

Trường THPT ..............................................................................................  

Ngày … tháng … năm … 

Họ tên HS được đánh giá: Lớp ……… 

Tên GV: ...................................................…. 

TT Biểu hiện của HS Đồng ý 

1 Phát hiện được vấn đề trong tình huống cụ thể.  

2 HS nêu được những câu hỏi thắc mắc trong quá trình học tập, khi 

HS giải quyết các câu hỏi thắc mắc có thể tìm ra kiến thức chưa 

được đề cập đến trong SGK, tài liệu mà HS đang sử dụng. 

 

3 Trong quá trình học tập, HS nêu được các vấn đề phát sinh liên 

quan đến kiến thức đang học, sau khi HS giải quyết, GV tổng kết 

và đưa ra kiến thức mới chưa có trong bài giảng hay SGK trước 

đó. 

 

4 Biết diễn đạt bài tập/nhiệm vụ theo những cách khác nhau sao 

cho có lợi cho vấn đề cần giải quyết. 

 

5 Biết dự đoán về phương hướng giải quyết bài tập/nhiệm vụ và có 

ý thức kiểm tra những điều mình dự đoán. 

 

6 Làm bài tập, luyện tập, thực hành không lệ thuộc, rập khuôn theo 

PP hướng dẫn của SGK, các tài liệu và GV, chưa phải là PP tối 

ưu nhưng được GV chấp nhận. 

 

7 Lựa chọn được một trong các PP giải toán đã được GV giới thiệu 

phù hợp với việc giải quyết một bài tập/nhiệm vụ cụ thể. 

 

8 HS cải tiến cách thực hiện trên thao tác mẫu của GV, được GV 

đánh giá tốt. 

 

9 HS phát hiện những tình huống phát sinh trong thực hành, luyện 

tập, tìm cách xử lý hiệu quả, được GV khuyến khích khen ngợi. 

 

10 HS nêu vấn đề, chủ động giải quyết, rút ra được kiến thức mới,  



PL2 
 

TT Biểu hiện của HS Đồng ý 

được GV chọn lọc, bổ sung vào nội dung học. 

11 HS nêu và thực hiện được phương án giải quyết bài tập/nhiệm vụ 

có nhiều điểm khác so với GV và các HS khác, kết quả đạt được 

vượt trội so với yêu cầu của GV, được GV chọn để trình bày 

mẫu. 

 

12 Khi GV nêu tình huống có vấn đề, HS chủ động giải quyết và tự 

rút ra kết luận. 

 

13 Biết giải bài tập theo nhiều cách, tìm ra cách làm, cách giải quyết 

mới ngắn gọn hơn. 

 

14 Biết tự tìm ra vấn đề, tự phân tích, tự giải quyết đúng đối với 

những bài tập mới, vấn đề mới. 

 

15 Đề xuất được nhiều phương án khác nhau cùng giải quyết cho 

một vấn đề. 

 

16 Lập được kế hoạch và đề xuất cách thực hiện kế hoạch nhanh, 

khoa học, hiệu quả. 

 

17 Lựa chọn và sử dụng hiểu quả các kiến thức, kĩ năng toán học, 

các nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện,… để tạo 

ra sản phẩm mới. 

 

18 Thu thập, xử lý thông tin hiệu quả, khoa học, sáng tạo.  

19 Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm mới trong hoạt động học 

tập. 

 

20 Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng toán học đã biết để đề xuất 

phương án giải quyết bài tập/nhiệm vụ gắn với thực tiễn. 

 

21 Báo cáo kết quả cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu theo 

cách hiểu riêng, độc đáo. 

 

22 Tranh luận, phản bác và bảo vệ ý kiến của cá nhân hoặc nhóm.  

23 Đánh giá và tự đánh giá kết quả hoặc sản phẩm của một hoạt 

động học tập của cá nhân và nhóm. 
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PHỤ LỤC 2  

PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HS 

TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƢỜNG THPT 

Để cung cấp các thông tin về thực trạng dạy học Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực sáng tạo của HS trung học phổ thông. Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết ý 

kiến về các vấn đề sau. Xin trân trọng cảm ơn. 

Phần A: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ tên giáo viên: …………………………………………… 

Tên trường: ………………………………… Tỉnh (thành phố): …………… 

Số năm đã công tác: ……………………………………………. 

Phần B: THỰC TRẠNG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

I. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

Theo Thầy/Cô thì những biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của năng lực sáng 

tạo trong học tập môn Vật lí của HS ở trường THPT? Đánh dấu x vào những ô 

thích hợp. 

TT Nội dung 
Nhận 

xét 

1.1 Biết giải bài tập và thực hiện các vấn đề theo mẫu mà GV đưa ra.  

1.2 Biết dự đoán phương hướng giải quyết bài tập/nhiệm vụ; có ý 

thức kiểm tra lại những điều mình đã dự đoán. 

 

1.3 Biết nhận ra được những thiếu sót, sai lầm ở những lập luận 

không chính xác. 

 

1.4 Biết giải bài tập theo nhiều cách khác nhau; biết tìm ra cách làm, 

cách giải quyết mới ngắn gọn hơn. 

 

1.5 Biết tự tìm ra vấn đề, biết tự phân tích, tự giải quyết đúng với 

những bài tập mới, những vấn đề mới. 

 

1.6 Biết tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (sách, báo, internet, tivi, …) 
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TT Nội dung 
Nhận 

xét 

1.7 Biết phân tích, đánh giá vấn đề, biết đề ra giả thuyết, kiểm tra và 

lựa chọn phương án đúng. 

 

1.8 Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã biết vào thực tế nhằm 

đề xuất được các phương án giải quyết bài tập/nhiệm vụ thực tiễn. 

 

1.9 Biết kết hợp các thao tác tư duy và các phương pháp phán đoán, 

từ đó đưa ra được những kết luận ngắn gọn chính xác nhất. 

 

1.10 Biết phát hiện vấn đề mấu chốt, tìm ra được ẩn ý trong những câu 

hỏi, bài tập hoặc vấn đề cụ thể. 

 

1.11 Biết biện hộ, tranh luận để bảo vệ hay phản bác một vấn đề.  

1.12 Mạnh dạn đề xuất cái mới không theo đường mòn hay những qui 

tắc đã có. 

 

1.13 Có khả năng nghi vấn và đặt câu hỏi.  

II. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

Trong quá trình dạy học Vật lí, Thầy/Cô đã triển khai các hoạt động và hình 

thức tổ chức dạy học nào sau đây? Đánh dấu x vào ô thích hợp với 1 là mức độ 

ít thường xuyên nhất, 5 là mức độ thường xuyên nhất. 

TT Hoạt động/ Hình thức tổ chức dạy học 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

2.1 Quan tâm thích đáng đến việc tạo động cơ, nhu cầu, 

hứng thú cho HS trong quá trình dạy học. 

     

2.2 Tạo điều kiện cho HS hợp tác, tranh luận nhằm tìm ra 

cách giải quyết bài toán. 

     

2.3 Khuyến khích, tạo điều kiện để HS giải bài toán theo 

nhiều cách khác nhau. 

     

2.4 Tạo điều kiện để HS tự trình bày lời giải và nêu ra ý 

kiến của mình. 

     

2.5 Sử dụng phương tiện trực quan vạch ra sai lầm của HS.      
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TT Hoạt động/ Hình thức tổ chức dạy học 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

2.6 Tạo điều kiện để HS phát hiện quy trình giải một dạng 

bài tập. 

     

2.7 Tạo điều kiện để HS tự lực giải bài tập.      

2.8 Yêu cầu HS vận dụng kiến thức Vật lí để giải quyết các 

bài tập thực tiễn. 

     

2.9 Trong quá trình truyền thụ tri thức luôn tạo cho HS thói 

quen nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ khác 

nhau. 

     

2.10 Đưa ra những lời giải có sai lầm để HS phát hiện và sửa 

chữa sai lầm đó. 

     

2.11 Khuyến khích HS tự làm đồ dùng học tập liên quan đến 

nội dung bài học. 

     

2.12 Tổ chức cho HS thực hiện các bài tập lớn, các dự án 

theo nhóm liên quan đến nội dung của một 

chương/phần đã học. 

     

2.13 Hình thức khác (xin nêu cụ thể):………………………..      

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Theo Thầy/Cô, biện pháp nào trong các biện pháp sau khi đánh giá kết quả 

học tập của HS có thể phát huy được năng lực sáng tạo cho HS? Đánh dấu x vào 

ô thích hợp với 1 là mức độ ít sáng tạo nhất, 5 là mức độ sáng tạo cao nhất. 

TT Biện pháp 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

3.1 Sử dụng các bài tập nhằm tái hiện kiến thức trong SGK.      

3.2 Sử dụng các bài toán thực tiễn.      

3.3 Sử dụng các câu hỏi mở.      

3.4 Sử dụng các bài tập có nhiều cách giải.      

3.5 Thưởng điểm cho HS có ý tưởng sáng tạo, có cách giải      
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TT Biện pháp 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

độc đáo, đơn giản. 

3.6 Biện pháp khác (xin nêu cụ thể):………………………...      

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô! 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

CỦA HS TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƢỜNG THPT 

(Phiếu dành cho HS) 

Để cung cấp các thông tin về thực trạng dạy học Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực sáng tạo của HS trung học phổ thông, em vui lòng cho biết ý kiến của 

mình về các vấn đề dưới đây. Cảm ơn em! 

Phần A: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: 

Năm học 2019 – 2020, học lớp: …………. Trường: ..……………………………… 

Quận (Huyện):…………………..Tỉnh (Thành phố):……………………………….. 

Phần B: THỰC TRẠNG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

I. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NĂNG LỰC SÁNG TẠO 

Trong các biểu hiện năng lực sáng tạo dưới đây, em tự đánh giá mình đạt được 

ở mức độ nào? Đánh dấu x vào ô thích hợp với 1 là mức độ thấp nhất, 5 là mức độ 

cao nhất. 

TT Biểu hiện 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1.1 Biết dự đoán phương hướng giải quyết bài tập và kiểm 

tra lại những điều mình dự đoán. 

     

1.2 Biết giải bài tập theo nhiều cách khác nhau, tìm ra cách 

làm, cách giải quyết mới ngắn gọn hơn. 

     

1.3 Biết tự tìm ra vấn đề, tự phân tích, giải quyết đúng với 

những bài tập mới, vấn đề mới. 

     

1.4 Biết tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (sách, báo, internet, tivi, …). 

     

1.5 Biết vận dụng kiến thức kĩ năng đã biết vào thực tế từ đó 

đề xuất phương án giải quyết bài tập thực tiễn. 
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TT Biểu hiện 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1.6 Biết kết hợp các thao tác tư duy và các phương pháp 

phán đoán, đưa ra kết luận chính xác ngắn gọn nhất. 

     

1.7 Mạnh dạn đề xuất cái mới không theo đường mòn và 

những quy tắc đã có. 

     

1.8 Có khả năng nghi vấn và đặt câu hỏi.      

II. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Trong quá trình học Vật lí, em được thực hiện những hoạt động học tập nào sau 

đây? Đánh dấu x vào ô thích hợp với 1 là mức độ ít thường xuyên nhất, 5 là mức độ 

thường xuyên nhất. 

TT Hoạt động học tập 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

2.1 Hợp tác, tranh luận với các bạn để tìm ra cách giải quyết 

bài toán. 

     

2.2 Giải bài toán theo nhiều cách khác nhau.      

2.3 Phát hiện quy trình giải một dạng bài tập.      

2.4 Vận dụng kiến thức vật lí để giải quyết các bài toán thực 

tiễn. 

     

2.5 Liên tưởng và huy động những kiến thức liên quan nhằm 

phát hiện hướng giải bài tập. 

     

2.6 Nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau 

trong quá trình tiếp thu tri thức. 

     

2.7 Tự xây dựng các câu hỏi, bài tập bắt nguồn từ các bài tập 

trong sách giáo khoa. 

     

2.8 Thực hiện các bài tập lớn, các dự án theo nhóm liên 

quan đến nội dung của một chương/ phần đã học. 

     

Xin cảm ơn sự hợp tác của em! 
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PHỤ LỤC 4 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG 

Bảng 1: Mức độ nhận thức của GV về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng 

năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học vật lí 

Mức độ Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Rất quan trọng 20 32,2 

Quan trọng 40 64,6 

Bình thường 2 3,2 

Ít quan trọng 0 0 

Không quan trọng 0 0 

Bảng 2. Các biểu hiện NLST trong học tập vật lí (dành cho GV) 

Nội dung Kết quả (%) 

Biết giải bài tập và thực hiện các vấn đề theo mẫu mà GV đưa ra. 75,47 

Biết nhận ra được những thiếu sót, sai lầm ở những lập luận không 

chính xác. 

32,25 

Biết giải bài tập theo nhiều cách khác nhau; biết tìm ra cách làm, 

cách giải quyết mới ngắn gọn hơn. 

11,05 

Biết tự tìm ra vấn đề, biết tự phân tích, tự giải quyết đúng với những 

bài tập mới, những vấn đề mới. 

36,28 

Biết tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (sách, báo, internet, tivi, …) 

37,76 

Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã biết vào thực tế nhằm đề 

xuất được các phương án giải quyết bài tập hay nhiệm vụ thực tiễn. 

24,01 

Biết phát hiện vấn đề mấu chốt, tìm ra được ẩn ý trong những câu 

hỏi, bài tập hoặc vấn đề cụ thể. 

36,89 

Biết tranh luận để bảo vệ hay phản bác một vấn đề. 41,06 

Mạnh dạn đề xuất cái mới không theo đường mòn hay những qui 

tắc đã có. 

17,27 
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Bảng 3. Các biểu hiện NLST trong học tập vật lí (dành cho HS) 

Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH 
TB Mức độ (%) 

 1 2 3 4 5 

Biết dự đoán phương hướng giải 

quyết bài tập và kiểm tra lại những 

điều mình dự đoán. 

2,71 8,65 33,65 38,80 16,35 2,55 

Biết giải bài tập theo nhiều cách 

khác nhau, tìm ra cách làm, cách giải 

quyết mới ngắn gọn hơn. 

2,43 13,68 43,33 31,67 9,28 2,04 

Biết tự tìm ra vấn đề, tự phân tích, 

giải quyết đúng với những bài tập 

mới, vấn đề mới. 

2,48 15,84 37,27 32,12 12,73 2,04 

Biết tìm kiếm, khai thác, xử lý 

thông tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (sách, báo, internet, 

tivi, …). 

3,01 8,18 27,06 31,10 22,94 10,71 

Biết vận dụng kiến thức kĩ năng 

đã biết vào thực tế từ đó đề xuất 

phương án giải quyết bài tập thực 

tiễn. 

2,77 6,12 34,20 41,31 13,80 4,57 

Biết kết hợp các thao tác tư duy 

và các phương pháp phán đoán, đưa 

ra kết luận chính xác ngắn gọn nhất. 

2,48 11,20 41,82 36,24 9,71 1,02 

Mạnh dạn đề xuất cái mới không 

theo đường mòn và những quy tắc đã 

có. 

2,25 18,90 45,43 28,04 6,61 1,02 

Có khả năng nghi vấn và đặt câu 

hỏi. 

2,68 13,78 31,61 32,67 16,35 5,59 

 

 



PL11 
 

Bảng 4. Các kết quả hoạt động và hình thức tổ chức DH trong học tập vật lí  

(dành cho GV) 

Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

Quan tâm nhiều đến việc tạo động 

cơ, nhu cầu, hứng thú cho HS trong 

quá trình DH. 

4,34 1,12 1,83 11,67 33,03 52,35 

Tạo điều kiện cho HS hợp tác, 

tranh luận nhằm tìm ra cách giải 

quyết bài toán. 

4,11 2,86 4,90 20,69 21,00 50,55 

Khuyến khích, tạo điều kiện để 

HS giải bài toán theo nhiều cách 

khác nhau. 

4,13 2,70 4,30 21,45 20,55 51,00 

Tạo điều kiện để HS tự trình bày 

lời giải và nêu ý kiến của mình. 

4,37 0,00 1,83 12,79 32,03 53,35 

Tạo điều kiện để HS phát hiện 

quy trình giải một dạng bài tập. 

3,96 5,50 0,40 17,38 46,41 30,31 

Yêu cầu HS vận dụng kiến thức 

Vật lí để giải quyết các bài tập thực 

tiễn. 

3,66 5,72 1,04 37,21 33,48 22,55 

Trong quá trình truyền thụ tri 

thức luôn tạo cho HS thói quen nhìn 

nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ 

khác nhau. 

3,86 1,10 6,80 25,72 37,79 28,59 

Khuyến khích HS tự làm đồ dùng 

học tập liên quan đến nội dung bài 

học. 

3,33 9,48 16,52 24,00 31,17 18,83 

Tổ chức cho HS thực hiện các bài 

tập lớn, các dự án theo nhóm liên 

3,05 14,79 17,10 27,45 29,31 11,34 
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Hoạt động/ Hình thức tổ chức DH TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

quan đến nội dung của một 

chương/phần đã học. 

Bảng 5. Các kết quả hoạt động học tập trong học tập vật lí (dành cho HS) 

Hoạt động học tập TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

Hợp tác, tranh luận với các bạn để 

tìm ra cách giải quyết bài toán. 

3,38 4,08 15,80 33,18 31,61 15,33 

Giải bài toán theo nhiều cách 

khác nhau. 

2,57 9,69 40,33 36,71 10,20 3,06 

Phát hiện quy trình giải một dạng 

bài tập. 

2,65 10,48 34,68 37,55 13,62 3,69 

Vận dụng kiến thức vật lí để giải 

quyết các bài toán thực tiễn. 

2,74 11,73 28,08 39,78 15,52 4,89 

Liên tưởng và huy động những 

kiến thức liên quan nhằm phát hiện 

hướng giải bài tập. 

2,86 7,65 27,53 41,86 16,64 6,32 

Nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều 

góc độ khác nhau trong quá trình tiếp 

thu tri thức. 

2,7 6,43 37,78 36,71 16,13 2,55 

Tự xây dựng các câu hỏi, bài tập 

bắt nguồn từ các bài tập trong sách 

giáo khoa. 

2,54 13,48 36,78 35,67 10,50 3,57 

Thực hiện các bài tập lớn, các dự 

án theo nhóm liên quan đến nội dung 

của một chương/ phần đã học. 

2,33 21,96 42,84 19,90 10,73 4,57 
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Bảng 6. Các kết quả biện pháp phát triển NLST trong học tập vật lí (dành cho GV) 

Biện pháp TB 
Mức độ (%) 

1 2 3 4 5 

Sử dụng các bài tập nhằm tái hiện 

kiến thức trong SGK. 

3,19 20,49  11,93  26,00  11,41  30,17  

Sử dụng các bài toán thực tiễn. 3,91 0,86  5,31  26,00  37,79  30,03  

Sử dụng các câu hỏi mở. 3,79 6,17  10,34  17,10  30,90  35,48  

Sử dụng các bài tập có nhiều cách 

giải. 

4,07 3,45  2,72  14,79  41,24  37,79  

Thưởng điểm cho HS có ý tưởng 

sáng tạo, có cách giải độc đáo, đơn 

giản. 

4,12 3,59  5,17  12,21  33,48  45,55  
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PHỤ LỤC 5 

HỆ THỐNG BÀI TẬP SÁNG TẠO 

Bài 1: Một hòn đá khối lượng m chuyển động cùng với tàu hỏa với vận tốc v1. Hỏi 

đá sẽ có động năng là bao nhiêu đối với trái đất nếu ném nó theo phương chuyển 

động của đoàn tàu với vận tốc v2 đối với đoàn tàu. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

 Lưu ý khi giải 

Do ở trên tàu hòn đá có động năng 
2

1

2

mv
đối với Trái đất. Sau đó ném với vận 

tốc v2 hòn đá lại có động năng 
2

2

2

mv
đối với đoàn tàu. Do vậy, năng lượng đối với 

trái đất bằng 
2 2

1 2

2 2

mv mv
 . 

Mặt khác, vận tốc của hòn đá khi ném đối với trái đất bằng v1 + v2. 

Do vậy động năng của nó sẽ là: 

2 2 2

1 2 1 2
1 2

( )

2 2 2

m v v mv mv
mv v


    

Giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? 

 Trả lời: 

Theo định nghĩa động năng của vật đối với hệ qui chiếu đã cho thì bằng 
2

2

mv
, 

ở đây v là vận tốc của vật trong hệ qui chiếu đó. 

Trong cách giải như trên đã phạm phải sai lầm: Động năng của một vật đối với 

một hệ tọa độ tuyệt đối không phải bằng tổng các động năng của chuyển động 

tương đối và chuyển động kéo theo. Nói một cách khác, trong cách giải trên đã giả 

sử một cách không tường minh rằng động năng của vật thay đổi ở cùng mức độ với 

vận tốc chuyển động. Nhưng giữa năng lượng và vận tốc có một sự phụ thuộc phi 

tuyến tính. 
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Bài 2: Một người muốn xác định khối lượng của một chiếc xuồng mà anh ta đang ở 

đó. Hỏi người đó sẽ làm như thế nào nếu trong tay chỉ có một chiếc thước dây và 

biết số cân nặng của chính mình. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV3, 

HV6, HV7 và HV8 

Một người đứng yên trên mũi xuồng cố định. Tổng động lượng của người và 

thuyền khi đó bằng 0. Khi người đó đi từ mũi thuyền đến cuối thuyền, theo định 

luật bảo toàn động lượng, ta có : 

1 1 2 2 0m v m v     (1) 

Trong đó: m1, m2 lần lượt là khối lượng của người và thuyền 

                      v1, v2 lần lượt là vận tốc của người và thuyền 

Nhân hai vế phương trình (1) với thời gian t cần thiết để người đó đi từ mũi 

đến cuối thuyền, ta được: 

1 1 2 2 0m v t m v t   hay 1 1 2 2 0m s m s   

Suy ra: 1
2 1

2

s
m m

s
   

Dấu “-” có nghĩa là xuồng dịch chuyển ngược chiều với người, do đó có thể 

bỏ qua. Vậy ta có thể viết: 1
2 1

2

s
m m

s
  (2) 

Với s1, s2 là độ dịch chuyển của người và xuồng đối với mặt nước cố định. 

Người dịch chuyển đối với xuồng một khoảng cách l theo công thức: 

1 2l s s      (3) 

Từ (2) và (3) ta được: 2
2 1

2

l s
m m

s


  

Do đó, khi đo chiều dài của xuồng và quãng đường mà nó đi được, ta có thể 

tính được khối lượng của xuồng vì khối lượng của người đã biết. 

Bài 3: Cho hai viên bi kim loại cùng kích thước, một viên đã biết khối lượng, một 

giá treo, mẫu băng keo hai mặt, thước đo góc và thước đo chiều dài, hai sợi dây 

không giãn như nhau. Hãy xác định khối lượng viên bi còn lại? 
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Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV3, 

HV4, HV6, HV7 và HV8 

Dựa vào va chạm của hai con lắc đơn, dựa vào định luật bảo toàn động lượng 

ta có thể tính được khối lượng của viên bi thứ 2 chưa biết (m2) với phương pháp sử 

dụng bài toán va chạm. 

Dự đoán va chạm mềm, áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 

1 1 1 2 2( )m v m m v     (1) 

Các nhóm tính toán đưa ra kết quả: 

1 1 2 1
2 1

2 2

( )
1

m v v v
m m

v v

 
   

 
 (2) 

Trong biểu thức (2) cần xác định các giá trị v1 và v2. 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của bi 1 từ độ cao kéo 

lên về vị trí cân bằng. Đồng thời áp dụng định lí bảo toàn cơ năng cho chuyển động 

của 2 bi, (m1+ m2) từ vị trí cao nhất sau va chạm về vị trí cân bằng. 

Ta có: 1 12 (1 cos )v gl    

     2 22 (1 cos )v gl    

Khối lượng của viên bi 2: 

1

2 1
2

sin
2 1

sin
2

m m





 
 

  
 
 

  (3) 

m1 đã biết, chúng ta dùng thước đo góc 1 và 2 thay vào (3) để xác định khối 

lượng m2. 

Các nhóm lắp ráp thiết bị, tiến hành làm thí nghiệm rút ra kết quả. 

Bài 4: Hai quả bóng khối lượng m1 = 50g, m2 = 75g 

ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông 

tay, quả bóng I lăn được 3,6m thì dừng. Hỏi quả 

bóng II lăn được quãng đường bao nhiêu? Biết hệ 

số ma sát lăn giữa bóng và mặt sàn là như nhau cho cả hai bóng. 
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Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

Khi ép sát hai quả bóng vào nhau thì hai quả bóng bị biến dạng làm xuất hiện 

lực đàn hồi giữa chúng. Sau khi buống tay thì hai quả bóng tương tác với nhau bởi 

lực đàn hồi. Sau thời gian rất ngắn tương tác thì chúng rời nhau và thu vận tốc ban 

đầu lần lượt là 1v và 2v . 

Hai quả bóng đặt trên mặt phẳng ngang nên trọng lực của chúng và phản lực 

của mặt phẳng ngang cân bằng nhau, hệ hai quả bóng là kín trong quá trình tương 

tác với nhau. 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 1 1 2 2 0m v m v   

Suy ra: 1v và 2v ngược hướng với nhau nên về độ lớn: 

2 1

1 2

v m

v m
      (1) 

Sau khi buông tay, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều theo hai hướng 

ngược nhau dưới tác dụng của lực ma sát. Gọi  là hệ số ma sát lăn giữa bóng và 

mặt sàn. 

Chọn chiều dương riêng cho mỗi quả bóng là chiều chuyển động của nó. Gia 

tốc của mỗi quả bóng là: 

1 1
1

1 1

msF m g
a g

m m





     

2 2
2

2 2

msF m g
a g

m m





     

1 2a a g     

Gọi s1, s2 lần lượt là quãng đường mỗi quả bóng đi được sau khi buông tay. 

Ta có:  
2 2

1 1
1

12 2

v v
s

a g


   

   
2 2

2 2
2

22 2

v v
s

a g
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2

2 2

2

1 1

s v

s v
     (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 
2 2 2

2 1 1
2 12 2 2

1 2 2

50
.3,6 1,6

75

s m m
s s m

s m m
      

Vậy sau khi buông tay quả bóng II lăn được quãng đường 1,6m. 

Bài 5: Con lắc thử đạn là một bao cát có khối lượng M, trình bày phương án thí 

nghiệm sử dụng con lắc thử đạn này để đo vận tốc của viên đạn có khối lượng m. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV3, 

HV4, HV6, HV7 và HV8 

Phân tích đề: 

Va chạm giữa viên đạn và con lắc là loại va chạm mềm. 

Vì thời gian xảy ra tương tác giữa viên đạn với bao cát rất ngắn nên có thể 

xem động lượng của hệ được bảo toàn. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ ngay 

trước và sau khi viên đạn găm vào bao cát, ta có: 

'( )mv m M v        

'm M
v v

m


       (1) 

Khi ta bắn viên đạn vào bao cát theo phương nằm ngang, thì đầu đạn sẽ cắm 

vào cát và nâng hộp cát lên theo một cung tròn làm cho hộp cát bị lệch ra khỏi 

phương thẳng đứng 1 góc α0. 

Xác định vấn đề: tìm mối liên hệ giữa góc lệch cực đại con lắc và vận tốc viên 

đạn trước va chạm. 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, ta có thể tính được vận tốc sau va chạm 

v’ theo góc lệch α0, từ đó tìm được mối liên hệ giữa góc lệch cực đại con lắc và vận 

tốc viên đạn trước va chạm. 

Ta có: 

'2

0

1
( ) (1 cos ) ( )

2
mm M gl m M v     
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'

02 (1 cos )v gl        (2) 

Với: m là khối lượng của viên đạn 

    M là khối lượng của bao cát 

        α0 là góc lệch cực đại của dây treo 

        g là gia tốc trọng trường 

             l là chiều dài dây treo 

Từ (1) và (2) ta có: 

02 (1 cos )
m M

v gl
m




     (*) 

Đề xuất phương án làm thí nghiệm: 

Ta bắn viên đạn theo phương ngang đến va chạm vào bao cát. 

Từ công thức (*) ta cần đo khối lượng m của viên đạn, M của bao cát, chiều 

dài dây treo và góc lệch cực đại α0. 

Ta xác định được góc α0 bằng thước đo độ. Đo được chiều dài l của con lắc 

bằng thước thẳng. Dùng cân đo khối lượng của bao cát và viên đạn. Thay vào công 

thức (*) ta tính được vận tốc của viên đạn. 

Bài 6: Hai tên lửa giống nhau, một cái đang chuyển động còn cái kia đứng yên, 

được cho động cơ hoạt động trong một thời gian ngắn. Trong thời gian đó, chúng 

phụt ra khối lượng khí đốt như nhau (nhỏ so với khối lượng tên lửa) với vận tốc 

tương đối so với tên lửa như nhau. Động năng ban đầu của tên lửa chuyển động là 

K, sau khi động cơ hoạt động thì tăng thêm 4%. Tìm động năng của tên lửa còn lại? 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

Ta có: 
2

2Mv
K   => vMvK    => 

v

v

Mv

vMv

K

K 






22

2
 

+ Đối với tên lửa đang chuyển động:   04,0


K

K
    => 02,0



v

v
 

Gọi v, v1, u lần lượt là vận tốc của tên lửa trước khi phụt khí, vận tốc của tên 

lửa sau khi phụt khí, vận tốc của khí so với tên lửa. 
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M và m lần lượt là khối lượng của tên lửa và khí. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: vmMMvuvm )()( 1   

 =>  u
M

m
vvv  1

   => 02,0


v

u

M

m

v

v
 

+ Đối với tên lửa đang đứng yên: 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 2Mvmu   => u
M

m
v 2

 

 Ta có: 2
2

2

2

22

2
2

1

22
u

M

m
u

M

mMMv
K        => 4

2

2

2

2

2

2 10.4 






 


v

v

v

u

M

m

K

K
 

           => KK 4

2 10.4   

Bài 7: Một quả cầu nhỏ lăn trên mặt phẳng nghiêng, α = 30
0
, vA = 0, AB = 1,6m, g 

= 10m/s
2
. Bỏ qua ảnh hưởng do ma sát. 

c. Tính vận tốc quả cầu tại B. 

d. Tới B, quả cầu rơi trong không khí. Tính vận tốc quả cầu khi sắp chạm đất, biết 

B ở cách mặt đất h = 0,45m. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các 

HV1, HV2, HV3, HV4, HV5, HV6, HV7 và HV8 

a. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho 2 vị trí A và 

B. 

Tại A: năng lượng tồn tại dưới dạng thế năng trọng 

trường WA = mgho 

Tại B: năng lượng tồn tại dưới dạng động năng 
21

W
2

B

đ Bmv  

Theo định luật bảo toàn cơ năng thì: WA = WB 

2 2 sinB ov gh gl    

Cách 2: Sử dụng định lí động năng. 

1
W Wđ

B

đ

A

PA   

(Với P1 = P.sinα = mg.sinα, 
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W 0đ

A   ,
21

W
2

B

đ Bmv ,  

1P
A = mgl.sinα) 

b. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho 2 điểm B và C. 

Tại B: năng lượng tồn tại dưới dạng thế năng trọng trường mgh và động năng 

21

2
Bmv  

Tại C: năng lượng tồn tại dưới dạng động năng 
21

2
Cmv  

Theo định luật bảo toàn cơ năng thì: WB = WC 

2 2C Bv v gh   

Cách 2: Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho cả quá trình từ A đến C. 

Tại A: năng lượng tồn tại dưới dạng thế năng trọng trường mg(h + h0) 

Tại C: năng lượng tồn tại dưới dạng động năng 
21

2
Cmv  

Theo định luật bảo toàn cơ năng thì: WA = WC 

02 ( )Cv g h h   

2 ( sin )Cv g l h   

Bài 8: Vật khối lượng m1 = 5kg, trượt không ma sát theo 

một mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng 060  , từ độ cao 

h = 1,8m rơi vào một xe cát khối lượng m2 = 45kg đang 

đứng yên (như hình vẽ). Tìm vận tốc xe sau đó. Bỏ qua 

ma sát giữa xe và mặt đường. Biết mặt cát rất chân mặt 

phẳng nghiêng.  

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV3, HV5, 

HV6, HV7 và HV8 
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Chọn hệ khảo sát: xe cát + vật. Bỏ qua ma sát 

giữa xe và mặt đường nên ngoại lực theo phương 

ngang cân bằng, suy ra tổng động lượng của hệ theo 

phương ngang được bảo toàn.  

Vận tốc của vật m1 ngay trước khi rơi vào xe 

cát là: 

1 2 2.10.1,8 6 /v gh m s    

( 1v  nghiêng góc 060   so với phương ngang) 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng (theo phương ngang): 

1 1 cos ( )m v M m v    

0

1 1

1
30.

cos 5.6.cos60 2 0,3 /
5 45 50

m v
v m s

m M


    

 
 

Vậy vận tốc của xe sau khi vật rơi vào xe là 0,3m/s 

Bài 9: Thuyền dài l = 4m, khối lượng M = 160kg, đậu trên mặt nước. Hai người 

khối lượng m1 = 50kg, m2 = 40kg đứng ở hai đầu thuyền. Hỏi khi họ đổi chỗ cho 

nhau thì thuyền dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV3, 

HV4, HV5, HV6, HV7 và HV8 

Chọn hệ khảo sát: “Thuyền và hai người” 

Có nhiều phương án để hai người đổi chỗ cho nhau. Phương án đơn giản nhất 

là hai người chuyển động đều với cùng độ lớn vận tốc so với thuyền nhưng theo hai 

hướng ngược nhau. Hai người khởi hành cùng thời điểm và đến hai đầu thuyền 

cùng lúc, tức là thời gian chuyển động bằng nhau.  

Gọi v0 là độ lớn vận tốc của mỗi người đối với thuyền; 

 v  là vận tốc của thuyền đối với bờ; 

 1v  và 2v lần lượt là vận tốc của hai người đối với bờ. 

Chọn chiều dương theo chiều chuyển động của người thứ nhất.  
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Ta có: 1 0v v v   

      2 0v v v    

Bỏ qua lực cản của nước, hệ là kín theo phương ngang. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng (theo phương ngang) ta được: 

1 1 2 2 1 0 2 00 ( ) ( ) 0m v m v Mv m v v m v v Mv           

1 2 0 0 0

1 2

( ) ( 50 40)
0

50 40 160 25

m m v v v
v

m m M

    
    

   
 

Như vậy thuyền chuyển động ngược chiều dương, tức là ngược chiều chuyển 

động của người thứ nhất. Về độ lớn ta có: 0

25

v
v    (1) 

Gọi t là khoảng thời gian chuyển động của mỗi người 

 s là quãng đường thuyền đã đi được  

Ta có: 
0

s l
t

v v
 

0

s
v v

l
       (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 
4

0,16
25 25

l
s m    

Vậy thuyền dịch chuyển ngược chiều chuyển động của người thứ nhất một 

đoạn 0,16m. 

Bài 10: Hòn đá m = 0,5kg buộc vào một dây dài l = 0,5m quay trong mặt phẳng 

thẳng đứng. Biết lực căng của dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là T = 45N. Biết tại 

vị trí vận tốc hòn đá có phương thẳng đứng hướng lên thì dây đứt. Hỏi hòn đá sẽ lên 

tới độ cao bao nhiêu khi dây đứt (tính từ nơi dây bắt đầu đứt)? 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

Các lực tác dụng vào vật là trọng lực P và lực căng dây T . 

Gọi 0v là vận tốc của vật tại vị trí cân bằng. 

Theo định luật II Niu-tơn ta có: P T ma   (1) 

Chiếu (1) xuống phương bán kính với chiều dương 

hướng về điểm treo O, ta được: 
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2

0
ht

v
T mg ma m

l
    

2

0

( )l T mg
v

m


       (2) 

Giả sử tại B dây đứt.  

Gọi v là vận tốc của vật lúc đứt dây. 

Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

2 2

0W W
2 2

A B

mv mv
mgl     

2 2

0 2v v gl         (3) 

Độ cao cực đại mà vật lên được sau khi dây đứt (tính từ nơi dây đứt): 

2

2

v
H

g
        (4) 

Từ (1), (2) và (3) ta có: 
( ) 0,5(45 0,5.10)

0,5 1,5
2 2.0,5.10

l T mg
H l m

mg

 
      

Vậy hòn đá sẽ lên tới độ cao H = 1,5m. 

Bài 11: Vật m = 100g rơi tự do từ độ cao h lên một lò xo nhẹ, 

độ cứng k = 80N/m. Biết lực nén cực đại của lò xo lên sàn là N 

= 10N, chiều dài lò xo khi tự do là l = 20cm (như hình vẽ).  

Tính h. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV5, 

HV6, HV7 và HV8 

Tại vị trí cân bằng O, lò xo bị nén đoạn x0, với: 

0 0

mg
mg kx x

k
      (1) 

Gọi M là vị trí ban đầu (khi lò xo không biến 

dạng) của đầu trên lò xo; 

N là vị trí thấp nhất (khi lò xo bị nén tối đa) của 

đầu trên lò xo. 

Chọn trục tọa độ Ox như hình vẽ. 
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Lực nén của lò xo lên sàn đạt giá trị cực đại khi lò xo bị nén nhiều nhất, tức là 

khi vật ở vị trí N. 

Ta có: 
N

l
k

   

Theo định luật bảo toàn cơ năng (gốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng O): 

W WM N  

2 2 21 1 1

2 2 2
M M Nkx mv kx     (2) 

Với 
0M

mg
x x

k
     

 2 2 ( )Mv g h l   

0N

N mg N mg
x l x

k k k


       

Thay vào (2) ta được: 

2 2
1 1 1

. .2 ( )
2 2 2

mg N mg
k m g h l k

k k

   
     

   
 

2 20,1.10 (10 0,1.10)
0,2 0,7 70

2 2 2.80 2.0,1.10.80

mg N mg
h l m cm

k mgk

  
         

 
 

Vậy độ cao của vật khi bắt đầu rơi là h = 70cm. 

Bài 12: Một lò xo bị nén giữa hai khối hộp m1 và m2 

như hình vẽ (lò xo không gắn liền với hai vật). Nếu giữ 

chặt m1 và buông m2 thì m2 sẽ bị đẩy đi với vận tốc v. 

Tìm vận tốc của m2 nếu cả hai vật đều được buông cho chuyển động cùng lúc. Bỏ 

qua ma sát. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

Gọi x là độ nén của lò xo khi giữ chặt cả hai vật. 

Giữ chặt m1 và buông nhẹ m2. 

Theo định luật bảo toàn cơ năng (gốc thế năng khi lò xo không biến dạng): 
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2
2 2 2 2

2

1 1

2 2

m v
kx m v x

k
     (1) 

Buông nhẹ cùng lúc cả hai vật. 

Gọi v1, v2 lần lượt là vận tốc của hai vật m1 và m2 ngay sau khi buông tay. 

Theo định luật bảo toàn động lượng, về độ lớn ta có: 

2 2
1 1 2 2 1

1

m v
m v m v v

m
     (2) 

Theo định luật bảo toàn cơ năng (gốc thế năng khi lò xo không biến dạng): 

2 2 2

1 1 2 2

1 1 1

2 2 2
kx m v m v   

2 2 2

1 1 2 2kx m v m v      (3) 

Thay (1), (2) vào (3) ta được: 

2
2

22 2 2
1 2 2

1

m v m v
k m m v

k m

 
  

 
 

2
2 1 1
2 2

1 2 1 2

m v m
v v

m m m m
  

 
 

Vậy vận tốc của m2 khi cả hai vật đều được buông cho chuyển động cùng lúc 

là: 1
2

1 2

m
v v

m m



 

Bài 13: Một thiết bị gồm một mặt phẳng nghiêng 

nối với một vòng xiếc như hình vẽ. Mặt phẳng 

nghiêng có phương tiếp tuyến với vòng xiếc tại 

điểm A, vòng xiếc có bán kính R, bề mặt của mặt 

nghiêng và vòng xiếc đều có ma sát không đáng 

kể. Toàn bộ thiết bị được gắn cố định trên một xe, xe có thể trượt không ma sát trên 

mặt bàn nằm ngang, tổng khối lượng của hệ “mặt nghiêng + vòng xiếc + xe” là M. 

Ban đầu xe đang đứng yên thì từ điểm C trên mặt nghiêng, ở độ cao h so với đáy 

của vòng xiếc, người ta thả một vật nhỏ có khối lượng m với tốc độ ban đầu bằng 

không. Gia tốc trọng trường là g. Độ cao h phải thỏa điều kiện gì để vật có thể đi hết 

bề mặt vòng xiếc?  

Hướng dẫn giải 
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Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV5, HV6, 

HV7 và HV8 

Chọn gốc thế năng tại O. Khi vật đến B, vật và xe có độ lớn vận tốc v1 và v2 

theo phương nằm ngang Ox. 

Do ngoại lực có phương thẳng đứng động lượng theo Ox được bảo toàn. Ta 

có: 

1 2 2 10x x x x

m
mv Mv v v

M
       (1) 

Theo định luật bảo toàn cơ năng, ta có: 

2 2

1 2

1 1
.2

2 2
x xmgh mg R mv Mv     (2) 

Từ (1) và (2) ta tìm được tốc độ của vật là: 

1 1

2 ( 2 )

1
x

g h R
v v

m

M


 



 

Xét trong hệ quy chiếu không quán tính gắn với xe, chuyển động của vật là 

chuyển động tròn. Tại thời điểm vật ở B, tất cả các lực tác dụng lên xe có phương 

thẳng đứng nên gia tốc của nó nhất thời bằng không, lực quán tính tác dụng lên vật 

tại thời điểm đó bằng không. 

Theo định luật II Niu-tơn ta có: 

2 2

12 12
ht

v v
N mg ma m N m g

R R

 
      

 
 

Ta có: 12 1 2 11x x x

m
v v v v

M

 
    

 
 

2 2 1 1
h m

N mg
R M

   
       

   
 

Để vật không rời khỏi vòng xiếc thì tại B phải có: N > 0 

1
2

2 1

h R
m

M
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Bài 14: Hai lăng trụ đồng chất A, B có khối lượng m1, m2 

như hình vẽ. Khi B trượt từ đỉnh đến chân lăng trụ A thì A 

dời chỗ một khoảng bao nhiêu? Biết a, b. Bỏ qua ma sát.  

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các 

HV1, HV2, HV3, HV4, HV5, HV6, HV7 và HV8 

Chọn hệ khảo sát: “Hai lăng trụ”. Bỏ qua ma sát nên ngoại lực cân bằng theo 

phương ngang và hệ khảo sát là hệ kín theo phương ngang. Gọi v1 và v2 lần lượt là 

độ lớn vận tốc của hai lăng trụ m1 và m2. 

Theo phương ngang động lực được bảo toàn nên: 

1 1 2 2m v m v  hay 1 2

2 1

v m

v m
    (1) 

Gọi s1 và s2 lần lượt là quãng đường hai lăng trụ 

đã đi được theo phương ngang; t là thời gian chuyển 

động của hai lăng trụ, ta có: 

1 1
1 1 2 2

2 2

;
s v

s v t s v t
s v

     

   (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 1 2 1
2 1

2 1 2

s m m
s s

s m m
    (3) 

Mặt khác: 1 2s s a b      (4) 

Thay (3) vào (4) ta được: 1 2
1 1 1

2 1 2

( )m m a b
s s a b s

m m m


    


 

Vậy khi B trượt từ đỉnh đến chân lăng trụ A thì A dời chỗ một khoảng là: 

2
1

1 2

( )m a b
s

m m





 

Bài 15: Một cái thùng m = 90kg chuyển động thẳng 

đều trên sàn nhờ lực đẩy F1 = 300N, 0

1 30   và lực 

kéo F2 = 300N, 0

2 45   như hình vẽ. 

a. Tính công của từng lực tác dụng lên thùng trên quãng đường 20m. 

b. Tính hệ số ma sát giữa thùng và sàn. 
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Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV5, 

HV6, HV7 và HV8 

a. Công của từng lực tác dụng lên thùng. Các lực 

tác dụng vào thùng: P , Q , msF , 1F , 2F  như hình 

vẽ 

Trọng lực P  và phản lực Q  có phương 

vuông góc với phương chuyển động của thùng nên 

không sinh công: 0P QA A   

Công của lực đẩy 1F : 
1

0

1 1.cos 300.20.cos30 3000 3 5200FA F s J     

Công của lực đẩy 2F : 
1

0

2 2.cos 300.20.cos45 3000 2 4240FA F s J     

Công của lực ma sát msF : Vì thùng chuyển động theo phương ngang nên hợp 

lực theo phương ngang bằng 0. Suy ra, tổng công của các lực theo phương ngang 

cũng bằng 0. 

1 2 1 2
0 ( ) (5200 4240) 9440

ms msF F F F F FA A A A A A J             

b. Hệ số ma sát   giữa thùng và sàn: 

Vì thùng chuyển động đều nên: 1 2 0msP Q F F F      (*) 

Chiếu (*) lên phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên ta được: 

1 1 2 2sin sin 0P Q F F       

1 1 2 2sin sinQ mg F F      

Công của lực ma sát: 1 1 2 2. ( sin sin )ms msA F s mg F F s         

0 0

1 1 2 2

9440

( sin sin ) (90.10 300.sin 30 300sin 45 ).20

msA

mg F F s


 


  

     
 

9440
0,56

1 2
(90.10 300. 300. ).20

2 2




  

  

 

Vậy hệ số ma sát giữa thùng và sàn là 0,56   

Bài 16: Một trực thăng có khối lượng m = 5 tấn.  
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a. Trực thăng bay lên đều, lên cao 1km trong thời gian 50s. Bỏ qua sức cản của 

không khí. Tính công suất của động cơ. 

b. Trực thăng bay lên nhanh dần đều không vận 

tốc đầu, lên cao 1250m trong 50s. Sức cản của 

không khí bằng 0,1 trọng lượng trực thăng. Tính 

công suất trung bình và công suất cực đại của động 

cơ trong thời gian trên. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV5, 

HV6, HV7 và HV8 

a. Khi trực thăng lên đều 

Công của động cơ: 
65000.10.1000 50.10A Fs mgh J     

Công suất của động cơ: 

6
650.10

10 W 1 W
50

A
M

t
   

 

Vậy khi trực thăng lên đều, công suất của động cơ là P = 1MW 

b. Khi trực thăng lên nhanh dần đều 

Gia tốc của trực thăng: Từ 
2

2

2 2

2 2.1250
1 /

2 50

at h
h a m s

t
      

Theo định luật II Niu – tơn, ta có: C CF mg F ma F mg F ma      
 

30,1 (1,1 ) 5000.(1,1.10 1) 60.10F mg mg ma m g a N          

Công của động cơ: 
3 660.10 .1250 75.10A Fs J    

Công suất trung bình của động cơ: 
6

675.10
1,5.10 W 1,5 W

50

A
M

t
     

Vận tốc cực đại của trực thăng: max 1.50 50 /v at m s    

Công suất cực đại của động cơ: 3 6

max max 60.10 .50 3.10 W 3Fv MW      

(Có thể tính công suất trung bình của động cơ theo công thức: 

max. .
2

v
F v F  ) 
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Vậy khi trực thăng lên nhanh dần đều, công suất trung bình của động cơ là 

1,5 WM ; công suất cực đại của động cơ là max 3MW   

Bài 17: Viên đạn khối lượng m = 60g bay ra khỏi nòng súng với vận tốc 600m/s. 

Biết nòng súng dài 0,8m. 

a. Tính động năng viên đạn khi rời nòng súng, lực đẩy trung bình của thuốc súng và 

công suất trung bình của mỗi lần bắn. 

b. Sau đó viên đạn xuyên qua tấm gỗ dày 30cm, vận tốc giảm còn 10m/s. Coi động 

năng đạn trước khi đâm vào gỗ là không đổi. Tính lực cản trung bình của gỗ. 

c. Đạn ra khỏi tấm gỗ ở độ cao h = 15m. Tính vận tốc đạn khi chạm đất. Bỏ qua lực 

cản của không khí. 

d. Sau khi chạm đất, đạn lún sâu vào đất 10cm. Tính lực cản trung bình của đất. Bỏ 

qua tác dụng của trọng lực so với lực cản. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV3, 

HV5, HV6, HV7 và HV8 

Chọn chiều dương theo chiều chuyển động của viên đạn. 

Gọi v1 là vận tốc của viên đạn khi ra khỏi nòng súng. Ta có v1 = 600m/s > 0. 

a. Đạn chuyển động trong nòng súng 

Khi đạn chuyển động trong nòng súng thì trọng lực nhỏ hơn rất nhiều so với 

nội lực là lực đẩy của thuốc súng nên bỏ qua trọng lực. Suy ra chỉ có lực đẩy của 

thuốc súng sinh công. 

Gọi F1 là lực đẩy của thuốc súng; s1 là chiều dài của nòng súng. Động năng 

của đạn khi rời nòng súng: 

2 2

1 0,06.600
W 10800 10,8

2 2
đ

mv
J kJ     

Theo định lí động năng: 
1

2 2

1 1
1W 0

2 2
đF

mv mv
A       

Lực đẩy trung bình của thuốc súng: 

1

2 2

1
1 1

1 1

0,06.600
13500

2 2.0,8

FA mv
F F N

s s
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Nếu coi chuyển động của viên đạn trong nòng súng là chuyển động biến đổi 

đều thì: 

Vận tốc trung bình của đạn: 0 1 0 600
300 /

2 2

v v
v m s

 
    

Công suất trung bình của mỗi lần bắn: 1 1.F v   

1 13500.300 4050000W 4050 Wk     

Vậy động năng viên đạn khi rời nòng súng là 10,8kJ, lực đẩy trung bình của 

thuốc súng và công suất trung bình của mỗi lần bắn là 13500N và 4050kW. 

b. Đạn xuyên qua tấm ván 

Gọi F2 là lực cản của gỗ; s2 là bề dày tấm ván; v2 là vận tốc của viên đạn khi ra 

khỏi tấm ván (v2 = 10m/s > 0). Bỏ qua trọng lực của viên đạn (rất nhỏ so với lực 

cản của gỗ) nên chỉ có lực cản của gỗ sinh công. 

Theo định lí động năng: 
2

2 2 2 2

2 1 2 1
2

( )
W

2 2 2
đF

mv mv m v v
A


      

Lực cản trung bình của gỗ:  

2

2 2 2 2

2 1
2

2 2

( ) 0,06.(10 600 )
35990

2 2.0,3

FA m v v
F N

s s

 
      

Vậy lực cản trung bình của gỗ có độ lớn bằng 35990N (dấu “-” chỉ lực cản 

ngược chiều dương, tức là ngược chiều chuyển động của viên đạn). 

c. Đạn bay trong không khí 

Gọi v3 là vận tốc của viên đạn khi chạm đất. Vì viên đạn chuyển động trong 

không khí chỉ dưới tác dụng của trọng lực là lực thế nên cơ năng bảo toàn. 

Theo định luật bảo toàn cơ năng (gốc thế năng tại mặt đất), ta có: 

22
2 232

3 2 2 10 2.10.15 20 /
2 2

mvmv
mgh v v gh m s         

Vậy vận tốc đạn khi chạm đất là 3 20 /v m s  

d. Đạn xuyên vào đất và dừng lại 

Gọi v3 là vận tốc của đạn khi dừng lại trong đất (v3 = 0); s3 là quãng đường 

đạn xuyên vào đất. Bỏ qua trọng lực của viên đạn (rất nhỏ so với lực cản của đất) 

nên chỉ có lực cản của đất sinh công. 
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Theo định lí động năng: 
3

2 2

3 3
3W 0

2 2
đF

mv mv
A        

Lực cản trung bình của đất: 3

2 2

3
3

3 3

0,06.20
120

2 2.0,1

FA mv
F N

s s
        

Vậy lực cản trung bình của đất có độ lớn bằng 120N (dấu “-” chỉ lực cản 

ngược chiều dương, tức là ngược chiều chuyển động của viên đạn). 

Bài 18: Hai vật có khối lượng tổng cộng m1 + m2 = 3kg được nối 

bằng dây qua một ròng rọc nhẹ (hình vẽ). Buông cho các vật 

chuyển động, sau khi đi được quãng đường s = 1,2m mỗi vật có 

vận tốc v = 2m/s. Bỏ qua ma sát. Dùng định luật bảo toàn cơ 

năng, tính m1 và m2. Cho g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 

và HV8 

Giả sử m1 > m2, suy ra P1 > P2. Sau khi buông nhẹ, vật m1 đi xuống và m2 đi 

lên cùng quãng đường s. 

Chọn gốc thế năng riêng cho mỗi vật tại vị trí ban đầu (khi 

buông tay). Chọn chiều dương là chiều chuyển động của các vật. 

Khi đó: v1 = v2 = v > 0. 

Các lực tác dụng vào hệ 2 vật là trọng lực 1P  và 2P  có 

phương, chiều như hình vẽ. 

Cơ năng ban đầu của hệ: W = W1 + W2 = 0  (1) 

Cơ năng sau của hệ:  

' ' ' 2 2

1 2 1 1 2 2

1 1
W W W

2 2
m gs m v m gs m v        (2) 

' 2

1 2 1 2

1
W ( ) ( )

2
gs m m m m v       

Vì hệ hai vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực (lực thế) nên cơ 

năng của hệ hai vật được bảo toàn: W = W
’
  (3) 
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Thay (1), (2) vào (3) ta được: 

2

1 2
1 2

( )

2

m m v
m m

gs


   

2

1 2

3.2
0,5

2.10.1,2
m m kg        (4) 

Mặt khác: m1 + m2 = 3kg    (5) 

1 21,75 ; 1,25m kg m kg    

Vậy khối lượng của hai vật là 1 1,75m kg và 2 1,25m kg  

Bài 19: Quả cầu khối lượng M = 1kg treo ở đầu một dây mảnh nhẹ chiều dài l = 

1,5m. Một quả cầu m = 20g bay ngang đến đập vào M với v = 50 m/s. Coi va chạm 

là đàn hồi xuyên tâm. Tính góc lệch cực đại của dây treo M. 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV6, HV7 và 

HV8 

Gọi v1 và v2 lần lượt là vận tốc của quả cầu m và 

M ngay sau va chạm. 

Chọn chiều dương theo chiều của vận tốc v .  

Theo phương ngang, động lượng được bảo toàn 

nên: 

mv = mv1 + Mv2    (1) 

Vì va chạm là đàn hồi xuyên tâm nên động năng bảo toàn: 

2 22

1 2

2 2 2

v vv
m m M      (2) 

Từ (1) suy ra: 1 2

M
v v v

m
     (3) 

Từ (2) suy ra: 
2 2 2

1 2

M
v v v

m
     (4) 

Chia theo vế (4) cho (3) ta được:  

v + v1 = v2     (5) 

Giải hệ (3) và (5)ta được: 
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1 2

( ) 2
;

m M v mv
v v

m M m M


 

 
   (6) 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật M tại 2 vị trí A và B (gốc thế năng 

trọng lực tại vị trí cân bằng A): 

2

2 (1 cos )
2

v
M Mgh Mgl     

22

2 1 2
cos 1 1 .

2 2

v mv

gl gl m M


 
      

 
 (7) 

2

01 2.0,02.50
cos 1 . 0,87 29,5

2.10.1,5 0,02 1
 

 
      

 
 

Vậy góc lệch cực đại của dây treo là 029,5   

Bài 20: Một viên đạn khối lượng m1 = 1kg bay với vận tốc v1 = 100 m/s đến cắm 

vào một toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1000kg đang chuyển động với vận tốc v2 

= 10 m/s. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong hai trường hợp: 

a. Xe và đạn chuyển động cùng chiều 

b. Xe và đạn chuyển động ngược chiều 

Hướng dẫn giải 

Thông qua bài tập này, học sinh sẽ được bồi dưỡng các HV1, HV2, HV5, 

HV6, HV7 và HV8 

Gọi v  là vận tốc của hệ (đạn + xe cát) sau va chạm 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang cho hệ (các vectơ 

vận tốc 1v  của đạn và 2v của xe trước va chạm cùng phương): 

1 1 2 2 1 2( )m v m v m m v    

1 1 2 2

1 2

m v m v
v

m m


 


      (1) 

Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm: 

2 2 2

0 1 1 2 2 1 2

1 1 1
W W ( )

2 2 2
đ đQ m v m v m m v        (2) 

Thay (1) vào (2) ta được: 
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2

2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 2

1 2

1 1 1
( ).

2 2 2

m v m v
Q m v m v m m

m m

 
     

 
 

2
2 2 1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

( )1 1 1

2 2 2

m v m v
Q m v m v

m m


   


   (3) 

a. Xe và đạn chuyển động cùng chiều: Chọn chiều 

dương theo chiều chuyển động của đạn trước va chạm 

(hình vẽ). 

Ta có: v1 = 100 m/s; v2 = 10 m/s 

Thay số vào (3) ta được: 

2
2 21 1 1 (1.100 1000.10)

.1.100 .1000.10 4046
2 2 2 1 1000

Q J


   


 

Vậy nhiệt lượng tỏa ra khi va chạm là Q = 4046J 

b. Xe và đạn chuyển động ngược chiều: Chọn chiều 

dương theo chiều chuyển động của đạn trước va chạm 

(hình vẽ). 

Ta có: v1 = 100 m/s; v2 = - 10 m/s 

Thay số vào (3) ta được: 

2
2 21 1 1 [1.100 1000.( 10)]

.1.100 .1000.( 10) 6044
2 2 2 1 1000

Q J
 

    


 

Vậy nhiệt lượng tỏa ra khi va chạm là Q = 6044J 
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PHỤ LỤC 6 

GIÁO ÁN DẠY HỌC BÀI CƠ NĂNG 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Biết cách xây dựng định luật bảo toàn cơ năng cho các trường hợp cụ thể: vật 

rơi tự do dưới tác dụng của trọng lực; chuyển động của con lắc lò xo dưới tác dụng 

của lực đàn hồi. Từ đó tổng quát hóa định luật cho các trường hợp khí lực tác dụng 

là lực thế. 

Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường, 

chuyển động của vật dưới tác dụng lực đàn hồi của lò xo. 

Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng cho cả hai trường hợp trên. 

2. Kĩ năng 

Dự đoán được cơ năng của vật bảo toàn cho các trường hợp NC trong bài học. 

Biết đề xuất và tiến hành được các phương án thí nghiệm kiểm tra hệ quả suy 

ra từ biểu thức định luật. 

Biết vận dụng định luật bảo toàn cơ năng vào thực tiễn đời sống. 

Hợp tác, thảo luận, tranh luận, phản hồi, ghi chép, … 

3. Năng lực sáng tạo 

Đề xuất được câu hỏi NC từ các quan niệm ban đầu về cơ năng. 

(Biểu hiện mã hành vi 1 mưc 4: HV1.M4) 

Đề xuất giả thiết NC và các phương án thí nghiệm khác nhau để kiểm nghiệm 

lí thuyết. 

(Biểu hiện mã hành vi 2 mưc 3: HV2.M3, mã hành vi 3 mức 3: HV3.M3) 

Tiến hành thí nghiệm theo các cách khác nhau phù hợp với năng lực của 

nhóm. 

(Biểu hiện mã hành vi 4 mưc 4: HV4.M4) 

Trình bày kết quả của nhóm theo ngôn ngữ khoa học đa dạng, phong phú. 

Tranh luận bảo vệ quan điểm của mình/ nhóm mình và đánh giá góp ý cho kết 

quả của nhóm khác. 



PL38 
 

Khái quát hóa tìm ra kiến thức mới, tự đánh giá được kiến thức mới bằng cách 

đối chiếu với các biểu tượng ban đầu. 

(Biểu hiện mã hành vi 7 mưc 4: HV4.M4, mã hành vi 8 mức 4: HV8.M4) 

B. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP DẠY 

Phương pháp dạy chủ yếu: Phát hiện và GQVĐ 

Các phương pháp và kĩ thuật dạy phối hợp: Phát hiện và giải quyết vấn đề, 

hợp tác nhóm, sử dụng thí nghiệm. 

C. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của GV 

Các con lắc lò xo, con lắc đơn 

Bảng phụ, phiếu học tập, các video thí nghiệm định luật bảo toàn cơ năng. 

2. Chuẩn bị của HS 

Ôn lại kiến thức cũ về động năng, thế năng. 

Kĩ năng thực hành thí nghiệm. 

Tư liệu để thu thập và xử lí thông tin. 

D.  THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

Từ pha 1 đến pha 5 là một tiến trình liên tục, kế tiếp nhau giúp HS xây dựng 

kiến thức mới, qua đó phát triển NLST cho HS. 

Hoạt động 1: Tình huống nảy sinh vấn đề cần giải quyết 

Đây là tình huống do GV chủ động nêu ra nhằm mục đích dẫn nhập vào bài 

học. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
Biểu hiện của 

NLST 

  Hãy nhắc lại biểu thức tính 

động năng, thế năng (trọng 

trường, đàn hồi); độ biến thiên 

động năng, thế năng. 

  Lắng nghe câu hỏi, trả lời câu 

hỏi. 

HV1.M4 

HV2.M3 

  Giới thiệu một con lắc đơn 

chuyển động dưới tác dụng của 
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trọng lực. Yêu cầu HS nhận xét 

về vận tốc và độ cao của vật 

trong quá trình chuyển động.  

  Trong quá trình chuyển động, 

vận tốc và độ cao của vật luôn 

biến đổi. 

HV2.M3 

  Thả một viên bi rơi tự do (hoặc 

ném viên bi lên thẳng đứng). 

Yêu cầu HS quan sát và nhận xét 

về sự biến đổi của động năng, 

thế năng trong 2 trường hợp trên. 

  Khi thả bi rơi tự do thì động 

năng tăng, thế năng trọng 

trường giảm. 

  Khi ném bi lên thẳng đứng thì 

động năng giảm, thế năng trọng 

trường tăng. 

 

HV2.M3 

  Vậy giữa động năng và thế 

năng có mối liên hệ nào không? 

Nếu có thì mối liên hệ này được 

biểu diễn như thế nào?  

  Ghi nhớ và viết câu hỏi vào 

giấy, suy nghĩ, tìm lời giải đáp. 

 

HV1.M4 

HV2.M3 

Hoạt động 2: Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

Làm bộc lộ quan điểm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của HS là pha 

quan trọng, đặc trưng của phương pháp GQVĐ.  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
Biểu hiện của 

NLST 

Xây dựng các biểu tƣợng ban 

đầu: 

  Qua các tình huống trên ta nhận 

thấy khi động năng tăng thì thế 

năng giảm và ngược lại. Các em 

hãy tìm hiểu xem tổng của chúng 

sẽ như thế nào? 

  Tại sao vận tốc và độ cao của 

vật lại thay đổi? 

  Hãy suy đoán mối liên hệ giữa 

 

 

  Dựa vào các kiến thức đã được 

học về động năng và thế năng, 

cá nhân HS suy nghĩ về câu hỏi 

của GV, từ đó rút ra các hiểu 

biết, dự đoán về tổng động năng 

và thế năng. 

  Thảo luận với nhóm, thống 

nhất dự đoán với nhóm. 

  

Tự do đề xuất 

các biểu 

tượng ban 

đầu. 

HV1.M4 

HV2.M3 
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động năng và thế năng trong các 

trường hợp trên? 

 Yêu cầu các nhóm HS hoạt 

động. 

 Quan sát, hỗ trợ HS, gợi ý. 

 Tổ chức thảo luận. 

  HS có thể trình bày quan niệm 

ban đầu bằng lời nói (thông qua 

phát biểu cá nhân), bằng hình 

ảnh minh họa hay sơ đồ hình 

vẽ, bằng cách viết, … 

  Ghi kết quả của nhóm. 

  Thảo luận toàn lớp: So sánh và 

phân loại các nhóm ý kiến ban 

đầu. 

  Tổng hợp các phương án của 

các nhóm đưa ra. 

  Dự đoán mối liên hệ của các 

đại lượng (sẽ được trình bày ở 

phần sản phẩm của HS). 

HV2.M3 

Đề xuất câu hỏi nghiên cứu: 

- Từ những quan niệm ban đầu 

của HS, GV giúp HS đề xuất các 

câu hỏi nghiên cứu phù hợp với 

nội dung bài học. 

- GV cẩn thận chọn lựa những 

quan niệm ban đầu khác biệt 

trong lớp để HS có thể so sánh, 

đề xuất các câu hỏi NC phù hợp 

với nội dung bài học. 

 

 

- GV tổng hợp lại các câu hỏi 

NC của HS, giúp HS chọn lựa 

được câu hỏi NC phù hợp với 

năng lực, chuẩn kiến thức kĩ 

năng và HS có thể tiến hành NC 

 

  HS thảo luận để đề xuất các 

câu hỏi nghiên cứu của mỗi 

nhóm. 

 

  Trình bày kết quả của nhóm 

trước lớp. Các nhóm khác lắng 

nghe và bổ sung, hoàn thiện. 

  Dưới sự định hướng của GV, 

HS thảo luận đưa ra câu hỏi 

nghiên cứu và ghi kết quả theo 

cá nhân và nhóm. 

 

 

 

 

 

  Tự do đề 

xuất các câu 

hỏi nghiên 

cứu không sợ 

sai. 

HV1.M4 

HV2.M3 
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được để tìm ra kiến thức mới. 

- GV cho ý kiến giúp HS hoàn 

thiện hệ thông câu hỏi NC của 

mình. 

 

  Nhóm các câu hỏi nghiên cứu 

(sẽ được trình bày ở phần sản 

phẩm của HS). 

 

HV7.M4 

Hoạt động 3: Giải quyết vấn đề 

Từ các câu hỏi NC đề xuất, GV gợi mở và yêu cấu HS đề xuất các giả thuyết 

NC. Đây là một việc làm mới lạ và khó đối với HS, do đó HS có thể đề xuất các giả 

thuyết khác nhau. GV hướng dẫn HS thảo luận đánh giá và chọn lựa các giả thuyết 

NC trên cơ sở dự đoán của HS. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
Biểu hiện của 

NLST 

  GV hướng dẫn HS thảo luận 

đánh giá và chọn giả thuyết NC 

dựa trên các câu hỏi của HS. 

 

 

  GV giới thiệu các dụng cụ đã 

chuẩn bị để HS nắm sơ lược về 

các dụng cụ. 

 

 

  GV bổ sung một số lưu ý về an 

toàn thí nghiệm, một số điểm 

cần lưu ý để thí nghiệm thành 

công, hiệu quả. 

  Từ các câu hỏi đặt ra, các 

nhóm HS thảo luận và đề xuất 

các giả thuyết NC và thiết kế 

phương án thí nghiệm kiểm 

chứng kết quả. 

  Mỗi nhóm HS nêu các hướng 

thực hiện thí nghiệm và trình 

bày trước lớp về ý tưởng của 

nhóm mình. 

 

  Cả lớp thảo luận để đưa ra giả 

thuyết NC, đề xuất phương án 

thí nghiệm và ghi vào phiếu đề 

xuất thí nghiệm (trình bày ở 

phần sản phẩm của HS). 

 Đề xuất được 

các giả thuyết 

NC. 

HV2.M3 

 

 Đề xuất được 

các phương án 

để trả lời cho 

các câu hỏi  

NC. 

HV3.M3 

Hoạt động 4: Tiến hành thực nghiệm NC và rút ra kết luận 

Hoạt động của GV Hoạt động của GV 
Biểu hiện của 

NLST 
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  GV lưu ý HS kĩ thuật thí 

nghiệm, thành công, hiệu quả. 

  Lưu ý HS về an toàn khi thực 

hiện thí nghiệm. 

 

  HS nhận dụng cụ và tiến hành 

thí nghiệm theo nhóm. 

  Mỗi nhóm HS thảo luận, trình 

bày kết quả vào phiếu báo cáo 

thí nghiệm. 

  Biết sử dụng 

dụng cụ để 

tiến hành thí 

nghiệm kiểm 

chứng. 

HV4.M4 

  Thu thập, 

phân tích, xử 

lí kết quả theo 

cách riêng. 

Rút ra được 

kiến thức mới 

theo cách hiểu 

của mình. 

HV7.M4 

Hoạt động 5: Vận dụng và mở rộng kiến thức (HV8.M4) 

Các nhóm làm việc hợp tác đưa ra câu trả lời GQVĐ. 

HS vận dụng kiến thức, GV theo dõi và hỗ trợ HS. 

E. Sản phẩm của HS qua các pha của quá trình dạy học theo phƣơng pháp 

phát hiện và GQVĐ của HS  

Sản phẩm của pha 2:  

Xây dựng biểu tƣợng ban đầu: 

HS dự đoán khi con lắc đơn hay viên bi chuyển động rơi tự do thì phải có lực 

tác dụng lên vật. 

Khi vật di chuyển được quãng đường nào đó thì lực đã thực hiện được công. 

Công này được tính thông qua độ biến thiên động năng (định lí động năng). 

Công này được tính thông qua độ biến thiên thế năng (định lí thế năng). 

Như vậy độ biến thiên động năng sẽ bằng độ biến thiên thế năng. 
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Nếu gọi cơ năng là tổng của động năng và thế năng thì cơ năng sẽ được bảo 

toàn. 

HS đề xuất câu hỏi NC: 

Làm thế nào để tìm được mối liên hệ giữa động năng và thế năng? 

Làm cách nào để kiểm nghiệm được mối liên hệ này?  

Có thể thiết lập những thí nghiệm cụ thể nào để kiểm tra nhận định trên? 

Sản phẩm của pha 3: Đề xuất giả thiết và phƣơng án thực nghiệm  

Câu hỏi NC Giả thuyết NC Phƣơng án thực nghiệm 

  Làm cách nào để có thể 

kiểm chứng kết quả thu 

được? 

  Giả thuyết 1: Dùng một 

máng nghiêng có rãnh, 

đỉnh máng có độ cao h1 so 

với đất, chân máng có 

đoạn nằm ngang cách mặt 

đất độ cao h2. 

 

 

   

Giả thuyết 2: Sử dụng cần 

rung điện. 

 

 

 

 

 

 

  Giả thuyết 3: Sử dụng 

quả nặng m, hai lò xo 

mềm kéo quả nặng sang 

hai bên theo phương nằm 

  Phương án 1: Thả vật m 

trượt từ đỉnh A trên máng 

nghiêng. Đến chân máng 

B, vật chuyển động theo 

phương ngang và rơi 

xuống đất ở vị trí C cách 

B đoạn S. Ta cần kiểm 

chứng hệ thức: S
2 

= 4h2(h1 

- h2) 

  Phương án 2: Thả cho 

vật rơi và kéo theo băng 

giấy chạy qua máy ghi 

đường đi. Máy sẽ ghi 

những đoạn đường vật rơi 

được s trong khoảng thời 

gian t . Từ đó sẽ tính 

được vận tốc tại chân B. 

  Phương án 3: Kéo m ra 

khỏi VTCB 0 một đoạn 

rồi thả nhẹ. 
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ngang. 

Sản phẩm của pha 4: Một số cách tiến hành thí nghiệm của HS dƣới sự 

trợ giúp của GV 

Phƣơng án 1: Thả vật m trượt từ đỉnh A trên máng nghiêng. Đến chân máng 

B, vật chuyển động theo phương ngang và rơi xuống đất ở vị trí C cách B đoạn S. 

Khi đến chân máng (điểm B) vật chuyển động với vận tốc VB. Theo định luật bảo 

toàn cơ năng thì: WA = WB. Tại A chỉ có thế năng mgh1. Tại B có cả thế năng mgh2 

và động năng 21

2
BmV . Do đó: 

mgh1 = mgh2 + 21

2
BmV  

Trong đó, vận tốc tại B là: 
22

B

g
V S

h
  nên 

2
2

22
B

S g
V

h
    

(với v = s/t trong đó h2 = 1/2gt
2
) 

Ta cần kiểm chứng hệ thức: S
2 
= 4h2(h1 - h2) 

Phƣơng án 2: Buộc quả nặng m vào đầu băng giấy bằng một sợi chỉ rồi luồn 

băng giấy qua con lăn. Cắm điện cho cần rung hoạt động, buông tay cho quả cân rơi 

tự do. Khi rơi, quả nặng sẽ kéo theo băng giấy chạy qua máy ghi đường đi (cần 

rung). Máy ghi sẽ ghi nhận những quãng đường đi được sau những khoảng thời 

gian như nhau t = 0,01s. Gọi chấm đầu tiên của băng giấy là A, vị trí chấm sau là B 

thì AB = h chính là quãng đường vật rơi ta xét. Gọi C là chấm tiếp theo B thì BC 

chính là quãng đường vật rơi trong thời gian t . Vì t  rất nhỏ nên vận tốc trung 

bình trên BC cũng chính là vận tốc tức thời tại B: 
B

BC
V

t



 

Phƣơng án 3: Kéo quả nặng m lệch khỏi vị trí cân bằng O theo phương ngang 

tới điểm A rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đến B thì m đổi chiều. Như vậy A, B 

chính là 2 biên. Tại A, B thì động năng bằng 0 (vì vận tốc = 0) còn thế năng cực đại 

(vì lò xo dãn nhiều nhất). Đo biên độ OA và OB sẽ tính được thế năng tại A và B. 

Đây cũng chính là cơ năng toàn phần tại hai điểm đó. 

Sản phẩm của pha 5: HS báo cáo kết quả thực nghiệm, rút ra kiến thức mới. 
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PHỤ LỤC 7 

DỰ ÁN: THIẾT KẾ XE CƠ NĂNG 

a. Mục tiêu của dự án “Xe cơ năng” 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được khái niệm động năng, viết được biểu thức động năng. 

+ Nắm được khái niệm thế năng trọng trường, viết được công thức tính thế 

năng trọng trường. 

+ Nắm được định luật bảo toàn cơ năng để giải quyết bài toán chuyển động 

của một vật. 

+ Nắm được nguyên lý hoạt động của xe cơ năng. Nêu được ứng dụng của xe 

cơ năng trong thực tiễn đời sống. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng đọc tài liệu, lập dàn ý cho dự án. 

+ Kĩ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau. 

+ Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trước đám đông, kĩ năng 

thuyết trình. 

- Về thái độ: 

+ Say mê nghiên cứu thực hiện dự án, có tinh thần học hỏi, cầu tiến; 

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể cao; 

+ Tích cực hoạt động nhóm, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến; 

+ Tích cực trong quá trình thực hiện và trình bày sản phẩm; 

+ Khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

- Về phát triển NLST: Bồi dưỡng được các HV1, HV2, HV3, HV4, HV5, 

HV6, HV7, HV8. 

b. Bộ câu hỏi hướng dẫn 

Câu hỏi khái quát: Liệu chúng ta có thể sử dụng năng lượng tự nhiên để phục 

vụ cho nhu cầu công việc, vui chơi giải trí không? Năng lượng tự nhiên liệu có vô 

tận không? 
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Câu hỏi bài học: Có những dạng năng lượng nào em biết? Các năng lượng này 

được sinh ra khi nào? Theo em, xe cơ năng hoạt động được dựa trên nguyên lý nào? 

Câu hỏi nội dung:  

- Nêu khái niệm động năng? Động năng của một vật biến thiên khi nào? 

- Nêu khái niệm thế năng trọng trường? Thế năng trọng trường thay đổi khi 

nào? 

- Nêu khái niệm cơ năng? Cơ năng được bảo toàn trong trường hợp nào? 

- Vì sao xe cơ năng có thể dễ dàng chở hàng hóa đi được vài chục mét trong 

kho mà không cần dùng đến động cơ? 

c. Tình huống gợi vấn đề 

Hiện nay, việc bốc dỡ hàng hóa trong phạm vi khoảng cách không xa đang tốn 

nhiều nhân công, giá thành chi phí cao. Khi dùng dây chuyền trong bốc dỡ thì tính 

linh động kém, luôn tốn năng lượng vận hành cả khi nâng và hạ tải, giá thành chi 

phí cao. Khi dùng máy nâng thủy lực cần cung cấp năng lượng cả khi nâng và hạ 

tải, không thể tự vận hành được. Việc chế tạo xe cơ năng (xe tự hành) sẽ giúp việc 

nâng và hạ tải có tính linh động cao trong phạm vi không gian hẹp (phân xưởng), 

giá thành rẻ hơn. Vận dụng các kiến thức đã học, các em hãy thiết kế và chế tạo xe 

cơ năng để đáp ứng việc bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa trong không gian hẹp được 

thuận lợi hơn. 

Trong quá trình thực hiện dự án, GV cung cấp cho HS các nguồn hỗ trợ cần 

thiết gồm: 

- Nguồn hỗ trợ kiến thức:  

+ Nguồn sách tham khảo Steam, sách chuyên khảo về vật lí THPT, … 

+ Một số website: khoahocvui.com; wikipedia.org; thuvienvatly.com. 

- Nguồn hỗ trợ thực hiện dự án: 

+ Mẫu kế hoạch thực hiện dự án;  

+ Mẫu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; mẫu phiếu phân 

tích và tổng hợp dữ liệu; mẫu phiếu trình bày kết quả thu được; mẫu phiếu tiêu chí 

đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch thực hiện 
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- Hoạt động của GV: 

+ Phân lớp ra thành 04 nhóm nhỏ một cách hợp lí (sự đồng đều về tỉ lệ nam, 

nữ, học lực). Hai nhóm tham gia dự án “tàu lượn siêu tốc”, hai nhóm còn lại tham 

gia dự án “xe cơ năng”. Yêu cầu các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, 

báo cáo viên. 

+ Yêu cầu các nhóm thảo luận để đưa ra ý tưởng thực hiện dự án, lên kế hoạch 

thưc hiện dự án. 

+ Giới thiệu và cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc thiết kế, chế tạo dự án; 

hướng dẫn HS cách xây dựng và thực hiện dự án. 

- Hoạt động của HS: 

+ Tiến hành bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, báo cáo viên. 

+ Đưa ra ý tưởng thực hiện dự án, lên kế hoạch thưc hiện dự án. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm: 

TT Công việc Thời gian 

(ngày) 

Tên thành viên 

1 Tìm hiểu về động năng, thế năng trọng 

trường, cơ năng và các kiến thức liên quan. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

2 Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lí hoạt động 

của xe cơ năng. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

3 Tìm kiếm thông tin, các thông số kĩ thuật về 

xe cơ năng hiện nay. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

4 Lập bản thiết kế và thiết kế mô hình xe cơ 

năng. 

5 1: …………….. 

2: …………….. 

5 Tìm hiểu về ứng dụng của xe cơ năng trong 

thực tiễn đời sống. 

3 1: …………….. 

2: …………….. 

6 Lập báo cáo, trình chiếu báo cáo giới thiệu 

sản phẩm của nhóm. 

5 1: …………….. 

2: …………….. 

Giáo viên gợi mở, tạo môi trường học tập thuận lợi để HS thảo luận và hỗ trợ 

lẫn nhau nhằm phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của các em. HS sử dụng 
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các công cụ thích hợp: phiếu học tập, tranh ảnh minh họa, sơ đồ, … để lập kế hoạch 

thực hiện dự án. 

Giai đoạn 3: Thực hiện dự án 

HS thực hiện công việc theo kế hoach và nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhóm và 

của từng cá nhân để thực hiện dự án. Cụ thể theo các bước sau: 

Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lí thuyết. 

Bước 2: Thảo luận, đưa ra phương án thiết kế. 

Bước 3: Thảo luận, lựa chọn phương án tối ưu nhất sao cho xe có thể vận hành 

dễ dàng và hiệu quả. 

Bước 4: Xây dựng mô hình với phương án thiết kế đã chọn, cho mô hình vận 

hành để kiểm tra tính hợp lí của phương án. 

Bước 5: Tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý hợp lí của GV và các nhóm khác 

để hoàn thiện mô hình. 

Giáo viên hướng dẫn HS thiết kế mô hình xe cơ năng, quan sát, đôn đốc, nhắc 

nhở các nhóm thực hiện đúng tiến độ. Tổ chức các buổi thảo luận, báo cáo bước đầu 

về sản phẩm để các nhóm trao đổi, góp ý lẫn nhau để kịp thời khắc phục những 

thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

Giai đoạn 4: Giới thiệu sản phẩm 

- Giáo viên xin phép nhà trường, kết hợp với các thành viên khác trong tổ bộ 

môn tổ chức buổi Semina cho các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình. Các 

thầy cô đóng vai trò là giám khảo theo dõi các nhóm trình bày sản phẩm của mình. 

- Đại diện các nhóm lên giới thiệu và công bố sản phẩm của nhóm mình trong 

thời gian cho phép. Thư kí ghi chép cẩn thận những nhận xét, đánh giá của GV và 

các nhóm khác. Báo cáo phải nêu bật được các ý sau: Cấu tạo của xe cơ năng; 

nguyên tắc hoạt động của xe cơ năng dựa vào định luật bảo toàn năng lượng; ứng 

dụng của xe cơ năng trong thực tiễn đời sống. 

Giai đoạn 5: Tổng kết - Đánh giá sản phẩm 

- Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

- Giáo viên đánh giá mô hình có phù hợp hay không? Đánh giá về độ an toàn 

và tính thẩm mĩ của mô hình. 



PL49 
 

- Giáo viên đánh giá chất lượng, nội dung báo cáo về: tính logic nội dung báo 

cáo, cách trình bày, cách giới thiệu sản phẩm, công tác chuẩn bị… 

- Giáo viên tổng kết cho điểm các nhóm, cá nhân; khen thưởng các nhóm, cá 

nhân xuất sắc đồng thời phê bình những cá nhân, nhóm chưa tốt. Nhấn mạnh tính 

sáng tạo của các nhóm trong suốt quá trình thực hiện. 

- Giáo viên tổng kết đánh giá dự án và kết thúc buổi học. 

BÁO CÁO CHI TIẾT DỰ ÁN XE CƠ NĂNG 

I. TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN 

Dự án nhằm thiết kế và phát triển một loại xe tự hành (xe cơ năng), sử dụng 

vận chuyển hàng hóa khi bốc dỡ trong không gian hẹp. 

Xe hoạt động không tốn nhiên liệu khi dỡ hàng, khi nâng hàng với hiệu suất 

và tính linh động cao, giá thành rẻ. 

Xe phát huy ưu điểm khi hạ tải với tải trọng lớn. Khi nâng tải phù hợp với tải 

trọng nhẹ. 

Sự chuyển hóa từ thế năng trọng trường sang động năng và ngược lại là cơ sở 

khoa học để thiết kế loại xe này. 

II. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 

1. Nhược điểm cách thức bốc dỡ hàng hòa chủ yếu dùng thường dùng ngày nay 

Thực tế bốc dỡ thường vận chuyển hàng trong phạm vị khoảng cách không xa. 

 

Hình 1:  Ảnh bốc dỡ hàng khi xe tải cập bến 

Tốn nhiều nhân công, nhân công lao động vất vả, giá thành chi trả lớn.  
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Hình 2: Ảnh dùng dây truyền trong bốc dỡ hàng của công ty thức ăn gia súc 

Khi dùng dây truyền trong bốc dỡ tính linh động rất kém, luôn tốn năng lượng 

vận hành cả khi hạ và nâng tải, giá thành chi phí rất cao. 

 

Hình 3: Dùng xe nâng trong bốc dỡ, vận chuyển hàng 

Máy nâng thủy lực cần cung cấp năng lượng cả khi nâng và hạ tải, giá thành 

chi phí rất cao, không thể tự hành. 

2. Mục đích cứu của đề tài 

Chế tạo xe tự hành để nâng và hạ tải có tính linh động cao trong phạm vi 

không gian hẹp, giá thành rẻ. 

Không tốn năng lượng khi hạ tải. 

Khi nâng tải đạt hiệu suất cao. 

Dễ vận hành. 

3. Mô hình xe 

a.  Cấu tạo 

 Trục chính sinh công 



PL51 
 

                       

Hình chiếu trục đo vẽ trên phần mềm                    Hình cắt ¼    Hình chiếu đứng 

                    Autocad 

Hình 4: Trục chính 

Trên trục có rãnh xoắn. Trong rãnh xoắn có rãnh chạy bi, dưới cùng là bánh 

răng khi trục chính quay thì bánh răng quay theo. 

 Đai dẫn động 

 

Hình 5: Hình vẽ đai ốc 

Trên đai dẫn động có rãnh xoắn ăn khớp với rãnh xoắn trên trục chính. Trên 

rãnh xoắn cũng có rãnh chạy bi. Khi ghép với nhau bi sẽ nằm trên mỗi rãnh một nửa 

để giảm ma sát. 

 Bi 

Nhằm giảm ma sát khi hai rãnh xoắn (một trên trục chính, một trên đai dẫn 

động) chuyển động tương đối với nhau. 

 Giá đặt tải 

Được gắn cố định với đai dẫn động 
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Giá đặt tải chỉ chuyển động tịnh tiến lên xuống nhờ giá dẫn tải. 

 Giá dẫn tải 

Thực chất chỉ thanh sắt cố định bốn góc để giữ cho giá đặt tải chuyển động 

tịnh tiến. 

 Bộ khóa tải 

Giúp cho giá dẫn tải ở vị trí xác định khi khóa. Khi mở khóa thì giá đặt tải có 

thể chuyển động lên hoặc xuống. 

 Bộ biến tốc 

 

Hình 6: Sơ đồ bánh răng truyền lực 

 Nhiệm vụ quan trong nhất của bộ là biến đổi từ chuyển động quay thẳng đứng 

sang chuyển động quay theo phương ngang. Trong đó kết hợp với biến đổi tốc độ 

truyền. 

 2

1

N
I

N
   (với N1, N2 là số răng trên bánh răng quay theo trục nằm ngang và số 

răng trên bánh răng quay theo trục thẳng đứng). 

 Bánh xe chuyển động 

Là hệ thống gồm bốn bánh trong đó có hai bánh chủ động, hai bánh bị động. 

 Động cơ điện nâng tải 

Là động cơ điện được chọn gắn với trục chính. Khi động cơ chuyển động kéo 

trục chính quay để nâng tải. 

b. Nguyên tắc hoạt động khi hạ tải 

Trước khi đặt tải ta tiến hành khóa giá đặt tải ở độ cao thích hợp, sau đó đặt 

tải.  
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Khi xếp tải xong ta định hướng chuyển động cho xe bằng thanh ray hoặc thực 

hiện đồng tốc cho các bánh xe để xe chuyển động thẳng. 

Khi mở khóa, trọng lực của tải p hướng xuống được phân tích thành hai 

thành phần. Thành phần 1p kéo ổ bi đỡ tải theo chuyển động quay trên rãnh xoắn. 

Thành phần 2p vuông góc với mặt phẳng rãnh xoắn tạo mômen quay cho trục 

chính sinh công. 

Nhờ giá dẫn tải làm thanh dẫn không cho giá đặt tải có chuyển động quay mà 

chỉ chuyển động tịnh tiến theo phương thẳng đứng nên toàn bộ thế năng sẽ được 

chuyển hóa thành động năng làm quay trục chính. 

Khi trục chính quay, nhở bộ bánh răng biến tốc truyền chuyển động của trục 

chính sang chuyển động của trục bánh xe làm quay bánh xe. 

Khi vận hành xe vừa thực hiện hạ tải và vừa tự hành theo hướng định trước 

giúp ta có thể vận tải hàng hóa từ nơi cần hạ tải đến nơi cần dỡ đặt hàng hóa. 

NỘI DUNG DỰ ÁN 

I. CƠ SỞ KHOA HỌC 

1. Dùng các rãnh xoắn có đặt các ổ bi để giảm ma sát 

a. Tính toán bước xoắn khi thiết kế 

 

Hình 7: Phân tích lực trên mặt phẳng nghiêng 

Phản lực: N = Ph.cosα 

Lực ma sát lăn của bi trên rãnh xoắn: Fms1 = N.µ = µ.Ph.cosα 

Với: µ là hệ số ma sát lăn của bi trên rãnh xoắn khoảng 0,0015  

Ph là trọng lượng của khối lượng hàng cần hạ tải. 

α là góc nghiêng của rãnh xoắn. 
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Lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường: Fms2 = Nt.µ’ = µ’.Pt .cosα’ 

Với: Pt là trọng lượng của cả xe và tải. 

α’ là góc tạo bởi mặt phẳng chuyển động của xe với mặt phẳng ngang ở đây ta 

xét α’ = 0. Xe chuyển động trên mặt phẳng ngang. 

Fc = η.P1 

Fc là lực do ma sát ở bộ biến tốc khi truyến lực. 

Ở đây ta sử dùng η là hiệu suất truyền năng lượng cho hiệu suất truyền lực. 

P1 là thành trọng lượng của tải song song với mặt phẳng rãnh xoắn. 

Fhl  = P1 – (Fms1 + Fms2 + Fc ) = mg.sin α – (µ .P . cosα + µ’.Pt . cosα’ + η.P1) 

Vậy theo định luật II Newton ta có: 

=> a = (mg.sin α – (µ.P.cosα + µ’.Pt.cosα’ + η.P1)) / ( m)  (1) 

b. Dùng phần mềm Excel vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào góc 

α: (Khi coi khối lượng của xe rất nhỏ so với khối lượng hàng lấy hệ số ma sát lăn 

của bi là 0,0015). 

α(độ) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

α(rad) 0.175 0.262 0.349 0.436 0.524 0.611 0.698 0.785 0.873 

a(m/s
2
) 1.691 2.527 3.345 4.137 4.897 5.62 6.301 6.933 7.513 

 

α(độ) 55 60 65 70 75 80 85 90 

α (rad) 0.96 1.047 1.134 1.222 1.309 1.396 1.484 1.571 

a(m/s
2
) 8.036 8.497 8.894 9.223 9.482 9.668 9.781 9.82 

 

Bảng biểu giá trị khảo sát giá trị gia tốc theo góc nghiêng của mặt phẳng 

nghiêng so với phương thẳng đứng 
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Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a theo góc α. Ta nhận thấy khi 

góc α tăng thì gia tốc tăng. Nhưng khi α càng lớn thì thời gian chuyển động trên 

rãnh xoắn càng ít dẫn đến thời gian chuyển động của xe khi có tác dụng lực ít.  

Trên đồ thị ta cũng thấy khi góc α nhỏ, nếu α tăng thì a tăng nhanh khi α lớn 

thì a tăng chậm. 

Để có gia tốc lớn và thời gian tác dụng lực lâu dựa vào đồ thị ta thấy nên chọn 

góc α trong khoảng 45
0
 ÷ 50

0
. 

Vậy ta lựa chọn góc α = 45
0
 để làm góc nghiêng của rãnh xoắn. 

3. Tính độ dài bước xoắn 

Với d là đường kính trục, α là góc xoắn 

Công thức tính bước xoắn . . tanS d    (2) 

4. Tính độ dài rãnh xoắn (quãng đường hành trình của ổ bi) 

Gọi d1 là đường kính ngoài trụ 

Gọi d2 là đường kính trong trụ (bên trong rãnh xoắn) 

∆s là độ rộng rãnh 

α là góc nghiêng của rãnh xoắn 

Ta có: 

- Độ sâu rãnh xoắn: ∆d = d1 – d2 

- Tính độ dài rãnh xoắn (quãng đường hành trình của ổ bi)  

.
* :

sin

sin

C h C h
S

ss 



 


  (2) 

Với h là chiều cao trụ 

C là chu vi đường trong tiết diện trụ 
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∆s là độ rộng rãnh xoắn. 

Độ dài rãnh xoắn ứng với một bước xoắn: 
*

1

.

cos

d
S




  

Hiệu suất truyền đối với bộ biến tốc ma sát cạnh 

 

Hình 8: Bộ biến tốc ma sát cạnh 

Hiệu suất truyền: 

- Hiệu suất truyền η = 0,96 ÷ 0,98- đối với bộ truyền độ chính xác cao, với các 

đĩa ma sát lăn làm việc ngâm trong bể dầy, lắp trên ổ lăn. 

- Hiệu suất truyền η = 0,85 ÷ 0,92 đối với bộ truyền độ chính xác không cao 

với một đĩa là thép hoặc gang, đĩa còn lại là chất dẻo. 

- Hiệu suất truyền η = 0,8 ÷ 0,85 đối với bộ truyền không chính xác khi có 

hiện tượng trượt hình học lớp trên vùng tiếp xúc.  

5. Dựa vào định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng chuyển hóa từ thế năng 

sang động năng khi tự hành để tiết kiệm năng lượng 

Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng khi độ cao của vật giảm 

từ độ cao h1 xuống độ cao h2 thì xe tự hành có năng lượng: 

E = m.g.∆h (với m là khối lượng tải) 

Do hiệu suất truyền năng lượng này còn: E’ = m.g.∆h.98% nên 

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có quãng đường tự hành của xe khi 

ta hạ độ cao ∆h là: 

*
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Áp dụng với các số liệu chọn phù hợp với thực tế để đánh giá tính hữu dụng 

của xe: 

 mh = 100kg ; mx = 10 kg 

g = 9,8 m /s
2
  ; ∆h = 2 m 

µ’ = 0,0015 ; µ = 0,04 

n.S
* 
= ∆h/sin 45

0
  

Ta tính được s ≈ 45 m 

Với khoảng cách 45m cũng thường là khoảng cách dỡ hàng rất thường gặp 

trong thực tế. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

1. Giải pháp chính xe đạt được 

- Với tải trọng quá lớn chỉ thực hiện hạ tải vì với tải trọng lớn khi nâng nên sử 

dụng phương pháp nâng thủy lực. 

- Với tải trọng nhẹ vừa có thể nâng và hạ tải. Khi hạ tải không cần cung cấp 

năng lượng. 

- Xe có thể tự hành theo chu trình xác định 

- Qua khảo sát với hệ số ma sát lăn của một số loại xe vận tải cho thấy xe làm 

việc tốt trên mặt phẳng nhẵn (nền xưởng, văn phòng gạch hoặc bê tông) hoặc trên 

những thanh ray dẫn đường, có thể tự hành quãng đường đủ lớn khi bốc dỡ hàng 

hóa. 

- Dự án đã thiết kế được mô hình xe tự hành phát huy tác dụng cao trong việc 

hạ tải. 

2. Đề suất mở rộng 

- Đây là mô hình dễ chế tạo với lượng lớn có thể dùng trong khâu bôc dỡ hàng 

khi vận tải. 

- Có thể dùng trong văn phòng, nhà xưởng khi thực hiện vận chuyển những đồ 

vật trong phạm vi không quá rộng. 

- Có thế làm mô hình học tập và vui chơi. 
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PHỤ LỤC 8 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ  

“TÊN LỬA THÂN THIỆN” 

A. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức  

- Nắm vững, hiểu sâu các kiến thức về: động lượng, động lượng của hệ vật, hệ 

kín, bảo toàn động lượng, chuyển động bằng phản lực.  

- Trình bày được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của tên lửa nước. 

- Nắm rõ phạm vi áp dụng định luật bảo toàn động lượng. 

2. Kĩ năng  

- Vận dụng các định luật bảo toàn động lượng để giải thích các hiện tượng và 

thiết kế dự án hoạt động trải nghiệm.  

- Đề xuất phương án, thiết kế, chế tạo sản phẩm dự án.  

- Kĩ năng tiến hành thực nghiệm và giải quyết các vấn đề phức tạp.  

- Có kĩ năng trình bày báo cáo, bảo vệ các ý kiến, các luận điểm, kĩ năng thực 

hành nhóm.  

3. Năng lực sáng tạo  

- Đề xuất được câu hỏi NC từ các quan niệm ban đầu về động lượng. 

(Biểu hiện của mã hành vi 1 mức 4: HV1.M4) 

- Đề xuất giả thuyết NC và các phương án khác nhau để kiểm nghiệm hệ quả. 

(Biểu hiện của mã hành vi 2 mức 3: HV2.M3, mã hành vi 3 mức 3: HV3.M3) 

- Trình bày kết quả của nhóm theo ngôn ngữ khoa học đa dạng, phong phú. 

- Tranh luận bảo vệ quan điểm của mình/ nhóm mình và đánh giá góp ý cho 

kết quả của nhóm khác. 

- Vận dụng kiến thức để ứng dụng vào thực tiễn đời sống. 

(Biểu hiện của mã hành vi 7 mức 4: HV7.M4) 

B. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM  

Giai đoạn 1: Hướng dẫn HS xây dựng ý tưởng dự án, quyết định chủ đề  
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- Trên lớp GV cho HS xem một số hình ảnh, mô hình ứng dụng kỹ thuật của 

vật lí dựa vào kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”.  

- GV đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết, tên lửa ngày nay đóng vai trò cực kì 

quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không cũng như trong quân sự. Liệu 

chúng ta có thể chế tạo được một loại tên lửa đơn giản với những nguyên liệu sẵn 

có không? Nếu được thì làm bằng cách nào? 

- HS thảo luận đề xuất các ý tưởng (đề xuất các giả thuyết) giải quyết vấn đề 

mà GV nêu ra. Các ý tưởng tự do nêu ra khác nhau.  

- GV định hướng ý tưởng của HS vào hoạt động trải nghiệm dự án chế tạo tên 

lửa nước để tiến hành vì các ứng dụng kĩ thuật trên khá gần gũi với đời sống thực 

tiễn. Sau đó cho các em đặt tên dự án hoạt động trải nghiệm: “Tên lửa thân thiện”. 

Để thực hiện dự án trải nghiệm trên thì cần có các hoạt động dạy - học của cả GV 

và HS. 

 Hoạt động của giáo viên.  

-  GV tìm những vấn đề liên quan đến bài học về ứng dụng kĩ thuật của 

chương “Các định luật bảo toàn”, GV cần nắm rõ và lựa chọn ra những ứng dụng kĩ 

thuật phù hợp mà có thể triển khai hoạt động trải nghiệm cho HS. 

- GV cung cấp bộ câu hỏi định hướng giúp HS dễ lựa chọn chủ đề đúng với 

nội dụng ứng dụng kĩ thuật.  

- GV sử dụng công nghệ thông tin như máy chiếu, máy tính, mô hình,…. để 

chiếu một số hình ảnh dự án trải nghiệm (tên lửa, động cơ phản lực, xe cơ năng, tàu 

lượn siêu tốc) cho HS tham khảo.  

 Hoạt động của HS.  

- Trao đổi, thảo luận nhóm để thống nhất trả lời bộ câu hỏi định hướng của 

GV.  

- HS quan sát hình ảnh trên máy chiếu mà GV đưa ra, thảo luận để thống nhất 

đưa ra ý tưởng dự án.  

 Xác định mục tiêu của hoạt động trải nghiệm.  

Để phát huy tính ST của HS, trong bước này GV cho HS hoạt động theo 

hình thức nhóm để trao đổi, thảo luận và hỗ trợ nhau. Các phương tiện hỗ trợ cho 
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bước này có thể dùng máy chiếu, phiếu học tập dưới sự hướng dẫn của GV, các em 

sẽ tư duy, nhận thức được những vấn đề liên quan đến kiến thức và những ứng dụng 

thực tiễn của kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” mà các em đang tìm hiểu. 

Hoạt động trải nghiệm: Tên lửa thân thiện  

d. Mục tiêu của hoạt động trải nghiệm “Tên lửa thân thiện” 

- Về kiến thức: 

+ Hiểu rõ khái niệm động lượng, hệ kín. 

+ Hiểu rõ nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. 

+ Hiểu rõ định luật bảo toàn động lượng để giải quyết bài toán chuyển động 

của một vật. 

+ Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của tên lửa. Nêu được ứng dụng của tên lửa 

trong thực tiễn đời sống. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng đọc tài liệu, lập dàn ý cho hoạt động trải nghiệm. 

+ Kĩ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau. 

+ Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trước đám đông, kĩ năng 

thuyết trình. 

- Về thái độ: 

+ Say mê nghiên cứu thực hiện dự án, có tinh thần học hỏi, cầu tiến; 

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể cao; 

+ Tích cực hoạt động nhóm, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến; 

+ Tích cực trong quá trình thực hiện và trình bày sản phẩm; 

+ Khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

e. Bộ câu hỏi hướng dẫn 

Câu hỏi khái quát: Liệu chúng ta có thể chinh phục được vũ trụ không? Nếu 

được thì dựa vào đâu? 

Câu hỏi bài học: Chúng ta có thể đến được các hành tinh xa xôi bằng cách 

nào? 

Câu hỏi nội dung:  
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- Nêu khái niệm động lượng? Nêu biểu thức tính động lượng? 

- Nêu khái niệm hệ kín? Nêu biểu thưc định luật bảo toàn động lượng? Nêu 

điều kiện áp dụng? 

- Nêu một số ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng? 

f. Tình huống gợi vấn đề 

Ngày nay, các tên lửa mà con người chế tạo có vai trò rất quan trọng trong 

quân sự và trong ngành công nghiệp hàng không. Các cuộc trình diễn phóng tên lửa 

mà chúng ta được xem trên các phương tiện truyền thông rất hấp dẫn. Với vai trò là 

một thành viên của đội trình diễn, em hãy cùng đội của mình chế tạo “Tên lửa thân 

thiện” hay còn gọi là tên lửa nước từ các nguyên liệu sẵn có. 

Trong quá trình HS thực hiện hoạt động trải nghiệm, GV cung cấp cho HS các 

nguồn hỗ trợ cần thiết gồm: 

- Nguồn hỗ trợ kiến thức:  

+ Nguồn sách tham khảo Steam, sách chuyên khảo về vật lí THPT, … 

+ Một số website: khoahocvui.com; wikipedia.org; thuvienvatly.com. 

- Nguồn hỗ trợ thực hiện hoạt động trải nghiệm: 

+ Mẫu kế hoạch thực hiện hoạt động;  

+ Mẫu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; mẫu phiếu phân 

tích và tổng hợp dữ liệu; mẫu phiếu trình bày kết quả thu được; mẫu phiếu tiêu chí 

đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch thực hiện 

- Hoạt động của GV: 

+ Phân lớp ra thành 04 nhóm nhỏ một cách hợp lí (sự đồng đều về tỉ lệ nam, 

nữ, học lực). Yêu cầu các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, báo cáo 

viên. 

+ Yêu cầu các nhóm thảo luận để đưa ra ý tưởng thực hiện hoạt động trải 

nghiệm, lên kế hoạch thực hiện hoạt động trải nghiệm. 

 + Giới thiệu và cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc thiết kế, chế tạo dự án; 

hướng dẫn HS cách xây dựng và thực hiện dự án. 

- Hoạt động của HS: 
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+ Tiến hành bầu nhóm trưởng, thư kí, kĩ thuật viên, báo cáo viên. 

+ Đưa ra ý tưởng thực hiện hoạt động, lên kế hoạch thưc hiện hoạt động trải 

nghiệm. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm: 

TT Công việc 
Thời gian 

(ngày) 
Tên thành viên 

1 
Tìm hiểu về động lượng, định luật bảo toàn 

động lượng và các kiến thức liên quan. 
3 

1: …………….. 

2: …………….. 

2 
Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lí hoạt động 

của tên lửa. 
3 

1: …………….. 

2: …………….. 

3 
Tìm hiểu bộ phận và nguyên liệu chế tạo tên 

lửa thân thiện (thân, dàn phóng, đuôi). 
3 

1: …………….. 

2: …………….. 

4 
Lập bản thiết kế và thiết kế mô hình tên lửa 

thân thiện. 
5 

1: …………….. 

2: …………….. 

5 
Tìm hiểu về ứng dụng của tên lửa trong thực 

tiễn đời sống. 
3 

1: …………….. 

2: …………….. 

6 
Lập báo cáo, trình chiếu báo cáo giới thiệu 

sản phẩm của nhóm. 
3 

1: …………….. 

2: …………….. 

GV gợi mở, tạo môi trường học tập thuận lợi để HS thảo luận và hỗ trợ lẫn 

nhau nhằm phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của các em. HS sử dụng các 

công cụ thích hợp: phiếu học tập, tranh ảnh minh họa, sơ đồ, … để lập kế hoạch 

thực hiện dự án hoạt động tải nghiệm. 

Giai đoạn 3: Thực hiện dự án hoạt động trải nghiệm 

HS thực hiện công việc theo kế hoach và nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhóm và 

của từng cá nhân để thực hiện dự án hoạt động trải nghiệm. Cụ thể theo các bước 

sau: 

Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lí thuyết. 

Bước 2: Thảo luận, đưa ra phương án thiết kế. 
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Bước 3: Thảo luận, lựa chọn phương án tối ưu nhất sao cho tên lửa bay nhanh 

và bay cao. 

Bước 4: Xây dựng mô hình với phương án thiết kế đã chọn, cho mô hình vận 

hành để kiểm tra tính hợp lí của phương án. 

Bước 5: Tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý hợp lí của GV và các nhóm khác 

để hoàn thiện mô hình. 

GV hướng dẫn HS thiết kế mô hình tên lửa thân thiện, quan sát, đôn đốc, nhắc 

nhở các nhóm thực hiện đúng tiến độ. Tổ chức các buổi thảo luận, báo cáo bước đầu 

về sản phẩm để các nhóm trao đổi, góp ý lẫn nhau để kịp thời khắc phục những 

thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

Giai đoạn 4: Giới thiệu và trình diễn sản phẩm 

- GV xin phép nhà trường, kết hợp với các thành viên khác trong tổ bộ môn tổ 

chức buổi Semina cho các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình. Các thầy cô 

đóng vai trò là giám khảo theo dõi các nhóm trình bày sản phẩm của mình. 

- Đại diện các nhóm lên công bố và trình diễn sản phẩm của nhóm mình trong 

thời gian cho phép.  

Giai đoạn 5: Tổng kết - Đánh giá sản phẩm 

- GV tổ chức cho các nhóm đánh giá và tự đánh giá sản phẩm. 

- GV đánh giá mô hình có phù hợp hay không? Đánh giá về độ an toàn và tính 

thẩm mĩ của mô hình. 

- GV đánh giá chất lượng, nội dung báo cáo về: tính logic nội dung báo cáo, 

cách trình bày, cách giới thiệu sản phẩm, công tác chuẩn bị… 

- GV đánh giá quá trình trình diễn của các nhóm. 

- GV tổng kết cho điểm các nhóm, cá nhân; khen thưởng các nhóm, cá nhân 

xuất sắc đồng thời phê bình những cá nhân, nhóm chưa tốt. Nhấn mạnh tính ST của 

các nhóm trong suốt quá trình thực hiện. 

- GV tổng kết đánh giá quá trình hoạt động trải nghiệm và kết thúc buổi học. 
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PHỤ LỤC 8 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẦU VÀO 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Điều kiện cân bằng của một vật chụi tác dụng của ba lực không song song 

là: 

A. Ba lực phải đồng phẳng.                                           

B. Ba lực phải đồng quy. 

C. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.   

D. Cả ba điều kiện trên. 

Câu 2: Một chất điểm chịu tác dụng 3 lực. Chất điểm sẽ cân bằng khi 

A. Ba lực đồng qui    B. Ba lực đồng phẳng 

C. Tổng ba lực bằng 0   D. Tổng ba lực là một lực không đổi 

Câu 3: Ba lực cùng độ lớn bằng 10 N, trong đó hai lực 1F  và 2F  tạo thành một góc 

60
0
 và lực 3F  tao thành một góc vuông với mặt phẳng chứa hai lực 1F  và 2F . Hợp 

lực của 3 lực đó có độ lớn bằng: 

A. 15 N                         B. 30 N                         

C. 25 N                      D. 20 N 

Câu 4: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho 

trường hợp vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay 

theo chiều kim đồng hồ và lực F2 làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

A. 021


MM     B. F1d2 = F2d1   

C. 
1

2

2

1

d

d

F

F
      D. 21 MM


  

Câu 5: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 40N. Chiếc bị 

buộc ở đầu gậy cách vai 70cm, tay người giữ ở đầu kia cách vai 35cm. Bỏ qua trọng 

lượng của gậy, hỏi lực giữ gậy của tay và vai người sẽ chịu một lực bằng bao nhiêu? 

A. 80N và 100N    B. 80N và 120N  

C. 20N và 120N    D. 20N và 60N 
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Câu 6: Một tấm ván nặng 18N được bắt qua một bể nước. Trọng tâm của tấm ván 

cách điểm tựa A 1,2m và cách điểm tựa B là 0,6m. Lực mà tấm ván tác dụng lên 

điểm tựa A là: 

A.16N               B.12N          

C.8N              D.6N 

Câu 7: Chọn câu trả lời SAI 

A. Một vật cân bằng phiếm định là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng 

lực tác dụng lên nó giữ nó ở vị trí cân bằng mới. 

B. Vật có trọng tâm càng thấp thì càng kém bền vững. 

C. Cân bằng phiếm định có trọng tâm ở một vị trí xác định hay ở một độ cao không 

đổi. 

D. Trái bóng đặt trên bàn có cân bằng phiếm định. 

Câu 8: Một viên bi nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt đất, dạng cân bằng của 

viên bi khi đó là: 

A. Cân bằng không bền. 

B. Cân bằng bền. 

C. Cân bằng phiếm định. 

D. Lúc đầu cân bằng bền, sau đó trở thành cân bằng phiếm định. 

Câu 9: Hai lực của một ngẩu lực có độ lớn F = 5N. Cánh tay đòn của ngẩu lực  

D = 20cm. Momen của ngẫu lực là: 

A. 1N.      C. 2N 

B. 0,5 N     D. 

100N 

Câu 10: Hai vật có cùng khối lượng 5 kg được 

buộc vào 1 lực kế có độ chỉ tính ra Newton bằng 

2 sợi dây nhẹ không co dãn vắt qua 2 ròng rọc 

trơn như hình vẽ. Độ chỉ của lực kế sẽ là: 

A. Bằng 0         B. 49N      

C. 98N              D. 147N 

 

 

  
 

  

lực kế 
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 PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Một người gánh 2 thúng, thúng gạo nặng 300N, thúng ngô nặng 200N. Đòn 

gánh dài 1,5m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai 

chịu một lực là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. 

Câu 2: Một vật có m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của lực nằm 

ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 25,0t . Hãy tính: 

a. Gia tốc của vật? 

b. Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba? 

c. Quãng đường mà vật đi được trong ba giây đầu? 

HƢỚNG DẪN CHẤM 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐA D C D C B A B B A B 

 PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Hƣớng dẫn Thang điểm 

1 

(3đ) 

 Gọi d1 là khoảng cách từ thúng gạo đến vai, với lực P1 

 Gọi d2 là khoảng cách từ thúng ngô đến vai, với lực P2 

 Ta có: d1 + d2 = 1,5 nên d2 = 1,5 – d1 

 Mà: P1.d1 = P2.d2 

300d1 = ( 1,5 – d1).200 

 d1 = 0,6m   d2 = 0,9m 

 F = P1 + P2 = 500N 

0,25 

0,25 

0,50 

0,50 

0,75 

0,75 

0,50 

2 

(4,5đ) 

 Vật chịu tác dụng các lực:


F , 


P , 


N , 


msF  

  Theo định luật II Newton ta có:  

  m


a  = 


F +


P +


N +


msF  

  Chiếu lên các trục Ox và Oy ta có: 

   ma = F – Fms = F – N         (1) 

   0 = - P + N => N = P = mg    (2) 

0,75 

 

 

0,75 

 

0,75 

0,75 
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Câu Hƣớng dẫn Thang điểm 

  a) Gia tốc của vật: 

  Từ (1) và (2) suy ra:  

  a =
40

10.40.25,0200.. 




m

gmF 
 = 2,5 (m/s

2
) 

  b) Vận tốc của vật cuối giây thứ 3: 

  Ta có: v = vo + at = 0 + 2,5.3 = 7,5 (m/s) 

  c) Đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây: 

  Ta có s = vot + 
2

1
at

2
 = 

2

1
.2,5.3

3
 = 11,25 (m) 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

 

0,50 
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PHỤ LỤC 9 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một khẩu súng có khối lượng 1,2 kg đang đứng yên, bắn ra một viên đạn có 

khối lượng 200 g với vận tốc có độ lớn 300 m/s. Khẩu súng giật lùi với vận tốc có 

độ lớn? 

A. 60 m/s  B. 2,5.10
2
 m/s C. 4,0.10

2
 m/s D. 6,0.10

2
 m/s 

Câu 2: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 

50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s? 

A. 2,5 W  B. 25 W  C. 2,5.10
2
 W  D. 2,5.10

3
 W 

Câu 3: Một vật khối lượng m được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so 

với mặt đất. Gọi g là gia tốc trọng trường. Động lượng của vật ngay trước khi chạm 

mặt đất có độ lớn bằng? 

A. 2mgh  B. m gh   C. 2m gh   D. 2mgh  

Câu 4: Xe A có khối lượng 500 kg chạy với vận tốc 60 km/h. Xe B có khối lượng 

2000 kg chạy với vận tốc 30 km/h. Động năng của xe A có giá trị? 

A. Gia tốc của vật tăng gấp đôi.  B. Động lượng của vật tăng gấp đôi.  

C. Thế năng của vật tăng gấp đôi.  D. Động năng của vật tăng gấp đôi. 

Câu 5: Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì? 

A. Bằng nửa động năng của xe B.  B. Bằng động năng của xe B.  

C. Gấp đôi động năng của xe B.  D. Gấp bốn động năng của xe B. 

 PHẦN TỰ LUẬN 

Một xe có khối lượng m = 2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm ngang với 

vận tốc không đổi v = 6 km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,2  , lấy g 

= 10 m/s
2
. 

a. Tính lực kéo của động cơ? 

b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30
o
 so với phương 

ngang, bỏ qua ma sát. Biết vận tốc tại chân C là 72 km/h. Tìm chiều dài dốc BC? 
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c. Tại C xe tiếp tục chuyển động trên đoạn đường nằm ngang CD và đi thêm được 

200m thì dừng lại. Tìm hệ số ma sát trên đoạn CD? 

HƢỚNG DẪN CHẤM 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 

ĐA A C C B B 

 PHẦN TỰ LUẬN 

Hƣớng dẫn Thang điểm 

a. Vì xe chuyển đông với vận tốc không đổi là 6km/h nên ta có: 

3
. . 0,2.2.10 .10 4000

k ms
F f m g N     

b. Theo định lý biến thiên động năng, Ta có: 

2 2
1 1

.

2 2
c B P N

mv m v A A    

  Do 0
N

A    

  Nên 2 2
1 1

.

2 2
c B P

mv m v A   

  Trong đó: . . .sin
P

A m g BC   

2 2
1 1

.

2 2
c B

mv m v  . . .sinm g BC   

  Suy ra: 


 
 

2 2 2 2

20 1,6
39,7

12. .sin
2.10.

2

c B
v v

BC m

g

 

c. Gia tốc trên đoạn CD. 

  Ta có: 


       

2 2

2 2 220
2. . 1 /

2. 2.200

C

D C

v

v v aCD a m s

CD

 

  Mặt khác:  


        
1

. . . . 0,1

10
ms

a
f m a m g m a

g

 

 

2,00 

 

 

0,50 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,25 

 

1,00 

 

 

 

1,00 

 

1,00 
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PHỤ LỤC 10 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu 

kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l ( l < 0) thì thế năng đàn hồi 

bằng bao nhiêu? 

A.  
21

2
k l    B.  

1

2
k l    C.  

1

2
k l    D.  

21

2
k l   

Câu 2: Một vật đang nằm yên có thể có? 

A. Động năng B. Vận tốc  C. Động lượng D. Thế năng 

Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? 

A. HP   B. W   C. J.s   D. Nm/s 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Động năng của một vật không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.    

B. Động năng là một đại lượng vô hướng.    

C. Động năng luôn là một số dương.    

D. Động năng là một dạng của năng lượng. 

Câu 5: Bạn Việt có khối lượng 40 kg đang chạy với vận tốc có độ lớn bằng 8,0 m/s 

thì nhảy lên một tấm ván trượt. Cả hai trượt đi với vận tốc có độ lớn 7,2 m/s. Khối 

lượng của tấm ván trượt có độ lớn bằng? 

A. 2,2 kg  B. 20 kg  C. 4,4 kg  D. 10 kg 

Câu 6: Một cái búa có khối lượng 4,0 kg đập thẳng vào một cái đinh với vận tốc 3,0 

m/s. Đinh lún vào gỗ một đoạn 0,5 cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào đinh có 

độ lớn? 

A. 1,5 N  B. 6,0 N  C. 3,6.10
2
 N  D. 3,6.10

3
 N  

Câu 7: Hai vật có khối lượng m và 2m đặt ở độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng 

hấp dẫn của vật thứ nhất so với vật thứ hai là: 

A. Bằng hai lần vật thứ hai   B. Bằng một nửa vật thứ hai  

C. Bằng một phần tư vật thứ hai  D. Bằng vật thứ hai 
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Câu 8: Dưới tác dụng của lực bằng 5 N lò xo giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác 

dụng để lò xo giãn ra 5 cm là? 

A. 0,31 J  B. 0,25 J  C. 15 J  D. 25 J 

Câu 9: Cơ năng là một đại lượng: 

A. Luôn luôn dương hoặc bằng không.   

B. Luôn luôn dương.  

C. Luôn luôn khác không.    

D. Có thể dương, âm hoặc bằng không. 

Câu 10: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s. 

Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10 m/s
2
. Ở độ cao nào thế năng bằng động 

năng? 

A. 2 m/s  B. 2,5 m/s  C. 5 m/s  D. 10 m/s 

 PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương 

thẳng đứng với vận tốc 30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms
-2

. 

a. Tìm cơ năng của vật. 

b. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được. 

c. Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí 

đó. 

Câu 2: Hãy nêu các phương án để xác định tốc độ ban đầu của viên đạn được bắn 

ra từ khẩu súng đồ chơi trẻ em nếu dụng cụ chỉ có một cái thước dây? 

HƢỚNG DẪN CHẤM 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐA A D A C C D D A D B 

 PHẦN TỰ LUẬN 
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Câu Hƣớng dẫn 
Thang 

điểm 

1 

(3,5đ) 

Chọn gốc thế năng tại A là vị trí ném vật (ở mặt đất): WtA = 0 

a. Tìm W =? 

Ta có W = WA = WđA = 
2

1
 mv 2

A  = 
2

1
.0,2.900 = 90 (J) 

b. hmax =? 

Gọi B là vị trí cao nhất mà vật đạt được: vB = 0 

Cơ năng của vật tại B: WB = WtB = mghmax 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: WB = WA => mghmax = 
2

1
 mv 2

A  

=> hmax = 
g2

v2

A  = 45m 

c. WđC = WtC => hC, vc =? 

Gọi C là vị trí mà vật có động năng bằng thế năng: WđC = WtC 

=> WC = WđC + WtC = 2WđC
 
= 2WtC

 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: WC = WB 

+ 2WtC = mghmax <=> 2mghC = mghmax=> hC = 
2

1
hmax = 22,5m 

+ 2WđC
 
= mghmax <=> 2.

2

1
 mv 2

C
= mghmax  => vC = maxgh  = 

15 2 ms
-1 

0,25 

 

0,50 

 

0,25 

0,25 

0,50 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,50 

 

0,50 

2 

(4đ) 

HS có thể sử dụng một trong các phương án sau: 

Phương án thứ nhất: 

  - Lý thuyết: Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng 

 21

2
mv mgh  nên 2v gh    (1) 

  - Thực nghiệm: Hướng nòng súng thẳng đứng rồi bắn, đo độ cao 

h mà đạn đạt được. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, sử dụng 

hệ thưc (1) sẽ tìm được vận tốc v của viên đạn. 

Phương án thứ hai: 

 

1,00 

 

 

 

 

 

1,00 
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Câu Hƣớng dẫn 
Thang 

điểm 

  - Lý thuyết: Tương tự giải bài tập con lắc thử đạn với khối lượng 

của đạn là m, vận tốc là v; khối lượng của con lắc thử đạn là M, va 

chạm mềm sau va chạm hệ (m + M) được nâng lên tới độ cao h. 

Theo định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng 

ta có:  

 2
m M

v gh
m


     (2) 

   - Thực nghiệm: Biết được khối lượng m, M và đo được h thì sẽ 

tính được vận tốc v của viên đạn theo hệ thức (2). 

Phương án thứ ba: 

   - Áp dụng kiến thức động lực học và bài toán ném ngang một vật 

từ độ cao h đã được học ở học kì 1. Ta có:  

 
2

.
h

s v t v
g

   hay  
2

g
v s

h
  (3) 

   - Thực nghiệm: Đo được độ dài s và độ cao h thì sẽ tính được 

vận tốc v của viên đạn theo hệ thức (3). 

Phương án thứ tư: 

  - Áp dụng kiến thức bài toán chuyển động ném. Tầm bay xa của 

viên đạn: 

 
 

 

2

0

0

sin 2 .

sin 2

v L g
L v

g




    (4) 

   - Thực nghiệm: Đo được tầm bay xa L, đo các khoảng cách cần 

thiết để tính được góc α thì sẽ tính được vận tốc v của viên đạn 

theo hệ thức (4). 
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PHỤ LỤC 11: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU CỦA HS 

CÁC LỚP THỰC NGHIỆM 

Phiếu tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 

Trường THPT: ……………………………………………………………………….. 

Lớp:……………………………………………………. Nhóm …………………….. 

Người đánh giá:………………………………………... Lần đánh giá: …………….. 

Cách đánh giá: Mỗi HS tự đánh giá các thành viên trong nhóm tham gia công việc 

như thế nào. Sử dụng các mức đo trong thang đo sau: 

         Tốt hơn các bạn khác:                                          3 điểm 

         Tốt bằng các bạn khác:                                         2 điểm 

         Không tốt bằng các bạn khác:                              1 điểm 

         Không giúp ích được gì:                                       0 điểm 

Tiêu chí 
Điểm của các thành viên trong nhóm 

1. 2. 3. 4. … 

1. Nhiệt tình tham gia công việc      

2. Đưa ra giải pháp và ý tưởng mới để giải 

quyết nhiệm vụ 
     

3. Tạo môi trường sáng tạo, thân thiện      

4. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao      

5. Diễn đạt ý kiến cá nhân – kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
     

Tổng điểm      

Hệ số góp c      

  Trong đó, hệ số góp c được tính bằng công thức: 

Hệ số góp C = (Tổng điểm tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau) : (Số lượng thành 

viên x số lượng tiêu chí x điểm cao nhất trong thang đo của phiếu này) 
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PHỤ LỤC 12: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG CỦA CẢ NHÓM 

Phiếu đánh giá kết quả chung của cả nhóm 

Trường THPT: ……………………………………………………………………….. 

Lớp:…………………………………………… Lần đánh giá: …………………….. 

Cách đánh giá: Thầy/Cô cho điểm các tiêu chí từ 1 đến 4 dựa trên những cơ sở và 

tiêu chí đánh giá để đưa ra kết quả phù hợp với các nhóm (nội dung các mức độ dựa 

vào bảng tiêu chí biểu hiện NLST đã được thiết kế).  

Tiêu chí 
Điểm tiêu chí của nhóm 

1 2 3 … 

1. Đề xuất được các câu hỏi NC.     

2. Đề xuất được giả thuyết khoa học NC.     

3. Đề xuất được các phương án TNg kiểm chứng.     

4. Thực hiện được các phương án TNg kiểm 

chứng. 

    

5. Thiết kế, chế tạo được các mô hình dự án học 

tập. 

    

6. Vận dụng linh hoạt, khoa học vào thực tiễn.     

7. Đề xuất được các tiêu chí đánh giá.     

8. Xây dựng được phiếu đánh giá trong các trường 

hợp cụ thể. 

    

Tổng điểm các tiêu chí của nhóm     

  Điểm NLST được tính bằng công thức: 

  Điểm NLST = (Hệ số góp C x Tổng điểm GV đánh giá nhóm) : (Số lượng tiêu chí) 
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Bảng quy ƣớc xếp loại NLST của HS 

STT Điểm NLST (xNLST) Xếp loại Ký hiệu 

1 xNLST ≤ 0 Không có NLST Kh 

2 0 < xNLST < 2 NLST ở mức độ thấp Th 

3 2 ≤ xNLST < 2.5 NLST ở mức độ trung bình TB 

4 2.5 ≤ xNLST < 3.2 NLST ở mức độ khá K 

5 3.2 ≤ xNLST ≤ 4 NLST ở mức độ cao C 
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PHỤ LỤC 13. PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY TNSP LẦN 2 

PHIẾU SỐ 1. PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY LỚP THỰC NGHIỆM 

(Phiếu dành cho cho các bài: Động lượng, định luật bảo toàn động lượng; Cơ năng)  

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số ý kiến về quá trình quan sát, đánh 

giá giờ dạy lớp TN theo hướng phát triển NLST cho HS, quý Thầy (Cô) hãy chọn 

những phương án phù hợp. 

Câu 1. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về thái độ của HS khi GV tổ chức hoạt 

động DH theo hướng phát triển NLST cho HS?  

a. HS không chủ động, tham gia ST cùng nhau mà chỉ tự mình tìm câu trả lời.  

b. HS có chủ động tham gia nhưng chưa nhiệt tình ST để giải quyết nhiệm vụ.  

c. HS chủ động, nhiệt tình tham gia hoạt động ST để tìm câu trả lời.  

d. Hầu hết HS rất chủ động và tích cực tham gia hoạt động ST để tìm câu trả lời. 

Câu 2. Theo quý Thầy (Cô), biểu hiện của HS như thế nào khi GV tổ chức DH theo 

định hướng phát triển NLST để HS tìm hiểu nội dung bài học?  

a. Không quan tâm.  b. Có quan tâm nhưng chưa thực sự hào hứng, tích cực. 

c. Hào hứng, tích cực.  d. Rất hào hứng, tích cực và chủ động.  

Câu 3. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về sự ST của mỗi thành viên, của mỗi 

nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập?  

a. Hoàn toàn không có sự ST. 

b. Rất ít sự ST, hầu hết các em dựa dẫm vào các thành viên khác.  

c. Có sự ST, biết hợp tác cùng nhau khi cần để thực hiện công việc. 

d. Có tính ST cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng nhau thực hiện công việc. 

Câu 4. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ hiệu quả của hoạt động ST 

giữa các HS với nhau trong quá trình diễn ra bài dạy học?  

a. HS không ST và không giải quyết được nhiệm vụ.  

b. HS có ST để giải quyết nhiệm vụ nhưng hiệu quả chưa cao.  

c. HS có ST và giải quyết được nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.  

d. HS ST tốt nhằm giải quyết nhiệm vụ và đạt được hiệu quả cao.  

Câu 5. Theo quý Thầy (Cô) tiến trình dạy học như đã xây dựng có góp phần phát 

triển NLST cho HS hay không?  
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a. Không góp phần phát triển NLST cho HS.  

b. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ thấp.  

c. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ cao.  

d. Có sự phối hợp linh hoạt các biện pháp, PPDH với nhau để đạt được hiệu quả cao 

trong quá trình phát triển NLST.  

Thầy (Cô) hãy cho biết một số nhận xét riêng của quý Thầy (Cô) khi giảng dạy 

bài học này theo tiến trình dạy học đã được xây dựng và các biện pháp phát triển 

NLST cho HS hoặc một số đề xuất khác:  

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy (Cô)!  
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PHIẾU SỐ 2. PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY LỚP THỰC NGHIỆM  

(Phiếu dành cho bài: Công, công suất; động năng; thế năng) 

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số ý kiến về quá trình quan sát, đánh 

giá giờ dạy lớp TN theo hướng phát triển NLST cho HS, quý Thầy (Cô) hãy chọn 

những phương án phù hợp. 

Câu 1. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo 

bài “Công, công suất” ở nhà?  

a. Không biết cách lập kế hoạch để chuẩn bị bài báo cáo.  

b. Chưa có sự phân công cụ thể công việc đối với các thành viên của nhóm.  

c. Biết lập kế hoạch, còn một số HS chưa tích cực tham gia vào hoạt động chuẩn bị.  

d. Lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể.  

Câu 2. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về hình thức và chất lượng bài báo cáo 

của các nhóm?  

a. Không biết cách lập kế hoạch để chuẩn bị bài báo cáo.  

b. Biết lập kế hoạch, tuy nhiên còn nhiều hạn chế.  

c. Biết sử dụng máy vi tính để lập kế hoạch.  

d. Sử dụng máy vi tính thành thạo để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể.  

Câu 3. Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về việc diễn đạt ý kiến cá nhân - kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của HS?  

a. Không biết diễn đạt ý kiến, không thu hút được sự chú ý của mọi người.  

b. Diễn đạt chưa mạch lạc, tóm tắt chưa đầy đủ các ý chính kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, hiệu quả khi thu hút chú ý của mọi người chưa cao.  

c. Diễn đạt mạch lạc mặc dù còn một vài điểm chưa hợp lí, tóm tắt được kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, biết cách thu hút sự chú ý của mọi người.  

d. Diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc và tạo được sức thuyết phục cao, gây được ấn tượng 

mạnh khiến người nghe tập trung. 

Câu 4. Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về việc lắng nghe và phản hồi giữa 

người nghe và người báo cáo trong quá trình thuyết trình?  

a. Không tập trung chú ý, không hiểu vấn đề, không nhớ và miêu tả được những 

điều cần thiết.  
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b. Sự tập trung, chú ý khi người khác đang phát biểu chưa cao, miêu tả lại hoặc chỉ 

nhận xét chung chung về kiến thức yêu cầu.  

c. Đã có sự tập trung, nhận ra được vấn đề, ghi nhớ được thông tin, những ý kiến 

đóng góp có thể vận dụng vào thực tế.  

d. Tập trung chú ý lắng nghe một cách chăm chú, thấu hiểu nội dung vấn đề mà 

người khác trình bày, những ý kiến đóng góp đưa ra đều nhanh chóng, logic, chính 

xác, hợp lý.  

Câu 5. Theo quý Thầy (Cô) tiến trình dạy học như đã xây dựng có góp phần phát 

triển NLST cho HS hay không?  

a. Không góp phần phát triển NLST cho HS.  

b. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ thấp.  

c. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ cao.  

d. Có sự phối hợp linh hoạt các biện pháp, PPDH với nhau để đạt được hiệu quả cao 

trong quá trình phát triển NLST.  

Thầy (Cô) hãy cho biết một số nhận xét riêng của quý Thầy (Cô) khi giảng dạy 

bài học này theo tiến trình dạy học đã được xây dựng và các biện pháp phát triển 

NLST cho HS hoặc một số đề xuất khác: 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy (Cô)!  
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PHIẾU SỐ 3. PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY LỚP ĐỐI CHỨNG 

(Phiếu dành cho cho các lớp ĐC) 

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số ý kiến về quá trình quan sát, đánh 

giá giờ dạy lớp ĐC, quý Thầy (Cô) hãy chọn những phương án phù hợp. 

Câu 1. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về thái độ của HS khi GV tổ chức dạy 

học theo các tiến trình dạy học đã xây dựng?  

a. HS không tham gia xây dựng bài học, chỉ thụ động chờ đợi kiến thức từ GV.  

b. HS có tham gia xây dựng bài nhưng còn thiếu tích cực.  

c. HS tích cực tham gia xây dựng bài nhưng tập trung ở một vài HS giỏi.  

d. Hầu hết HS đều tích cực tham gia xây dựng bài.  

Câu 2. Theo quý Thầy (Cô), biểu hiện của HS như thế nào khi GV tổ chức dạy học 

có sử dụng phương pháp tích cực, TNg để tìm hiểu bài mới?  

a. Không quan tâm.  

b. Có quan tâm nhưng chưa thực sự hào hứng, tích cực.  

c. Hào hứng, tích cực.  

d. Rất hào hứng, tích cực và chủ động.  

Câu 3. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về sự ST của mỗi thành viên, của mỗi 

nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập?  

a. Hoàn toàn không có sự ST. 

b. Rất ít sự ST, hầu hết các em dựa dẫm vào các thành viên khác.  

c. Có sự ST, biết hợp tác cùng nhau khi cần để thực hiện công việc. 

d. Có tính ST cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng nhau thực hiện công việc.  

Câu 4. Quý Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ hiệu quả trong việc giải 

quyết các nhiệm vụ học tập của HS?  

a. HS không giải quyết được nhiệm vụ.  

b. HS biết giải quyết nhiệm vụ nhưng hiệu quả chưa cao.  

c. HS giải quyết được nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.  

d. HS nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ và đạt được hiệu quả cao. 

Câu 5. Theo quý Thầy (Cô) tiến trình DH như đã xây dựng có góp phần phát triển 

NLST cho HS hay không?  
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a. Không góp phần phát triển NLST cho HS.  

b. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ thấp.  

c. Có góp phần phát triển NLST cho HS ở mức độ cao.  

d. Có sự phối hợp linh hoạt các biện pháp, PPDH với nhau để đạt được hiệu quả cao 

trong quá trình phát triển NLST.  

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy (Cô)!  
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PHỤ LỤC 14: PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA 

(Về việc xác định khái niệm, các thành tố và tiêu chí đánh giá năng lực sáng 

tạo của học sinh Trung học phổ thông) 

1. PGS.TS. Nguyến Bảo Hoàng Thanh – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp 

dạy học vật lí 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

2. TS. Phan Gia Anh Vũ – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học vật lí 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. TS. Nguyễn Thanh Nga – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học vật lí 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. TS. Quách Nguyễn Bảo Nguyên – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học vật lí 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. 

5. TS. Lê Thị Cẩm Tú – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học vật lí 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

(Về việc xác định khái niệm, các thành tố và tiêu chí đánh giá năng lực sáng 

tạo của học sinh Trung học phổ thông) 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới (2018), 

chúng tôi đang thực hiện đề tài: Tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” 

vật lí lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho 

học sinh; trong đó việc xác định khái niệm năng lực sáng tạo và các thành tố, tiêu 

chí đánh giá về năng lực sáng tạo của học sinh là những nội dung vô cùng quan 

trọng. Với cương vị là một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học giáo dục, chúng tôi 

kính mong quý Thầy (Cô) giúp đỡ, cho ý kiến về tính hợp lý, khoa học hoặc cần 

điều chỉnh lại như thế nào cho hợp lý đối với một số nội dung dưới đây.  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Nội dung xin ý kiến 

1. Về khái niệm năng lực sáng tạo 

Khái niệm Ý kiến của chuyên gia 

Năng lực sáng tạo là năng lực tạo ra những giá 

trị mới về vật chất và tinh thần, tìm ra cách mới, 

giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công 

những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới trong 

một lĩnh vực hoạt động cụ thể. 

 

2. Về các thành tố và biểu hiện hành vi của năng lực sáng tạo 

Thành tố Biểu hiện hành vi Kí hiệu Ý kiến chuyên gia 

Đưa ra các ý 

tưởng mới  

Đưa ra được các câu hỏi NC.  

Đưa ra được giả thuyết khoa 

học NC. 

HV1 

HV2 

 

Đưa ra các 

phương án 

kiểm chứng  

Đưa ra được các phương án 

TNg kiểm chứng. 

Thực hiện được các phương án 

TNg kiểm chứng. 

HV3 

 

HV4 
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Vận dụng 

linh hoạt, 

sáng tạo vào 

thực tiễn 

Thiết kế, chế tạo được các mô 

hình dự án học tập. 

Vận dụng linh hoạt, khoa học 

vào thực tiễn. 

 

HV5 

 

HV6 

 

 

Đánh giá và 

tự đánh giá 

kết quả đạt 

được 

Đưa ra được các tiêu chí đánh 

giá. 

Xây dựng được phiếu đánh giá 

trong các trường hợp cụ thể. 

HV7 

 

HV8 

 

 

Ý kiến khác: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Về các tiêu chí đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh 

Để đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh, chúng tôi đã xây dựng 4 tiêu chí 

đánh giá ứng với 8 chỉ số hành vi, mỗi chỉ số hành vi ứng với 4 mức độ từ thấp đến 

cao như bảng dưới đây. 

Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu 

Mô tả mức độ chất 

lượng 
Ý kiến chuyên gia 

HV1. Đưa ra 

được các câu 

hỏi NC 

M1 HV1.M1 
Chưa đưa ra được 

câu hỏi NC. 
 

M2 HV1.M2 

Đưa ra được câu hỏi 

NC nhưng chưa rõ 

ràng, chưa đầy đủ. 

 

M3 HV1.M3 

Đưa ra được câu hỏi 

NC rõ ràng nhưng 

chưa đầy đủ. 

 

M4 HV1.M4 
Đưa ra được câu hỏi 

NC rõ ràng, đầy đủ. 
 



PL86 
 

Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu 

Mô tả mức độ chất 

lượng 
Ý kiến chuyên gia 

HV2. Đưa ra 

được giả 

thuyết khoa 

học NC 

M1 HV2.M1 

Chưa đưa ra được 

các giả thuyết khoa 

học phù hợp với câu 

hỏi NC. 

 

M2 HV2.M2 

Đưa ra được giả 

thuyết khoa học 

nhưng chỉ phù hợp 

với một số trường 

hợp riêng lẻ. 

 

M3 HV2.M3 

Đưa ra được giả 

thuyết khoa học phù 

hợp với đa số trường 

hợp của vấn đề NC. 

 

M4 HV2.M4 

Đưa ra được giả 

thuyết khoa học phù 

hợp với tất cả trường 

hợp của vấn đề NC. 

 

 

HV3. Đưa ra 

được các 

phương án 

TNg kiểm 

chứng 

M1 HV3.M1 

Chưa đưa ra được 

phương án kiểm 

chứng giả thuyết 

khoa học. 

 

M2 HV3.M2 

Đưa ra được phương 

án kiểm chứng vài 

giả thuyết khoa học. 

 

M3 HV3.M3 

Đưa ra được phương 

án kiểm chứng đa số 

giả thuyết khoa học. 
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu 

Mô tả mức độ chất 

lượng 
Ý kiến chuyên gia 

M4 HV3.M4 

Đưa ra được phương 

án kiểm chứng tất cả 

giả thuyết khoa học. 

 

 

HV4. Thực 

hiện được các 

phương án 

TNg kiểm 

chứng 

M1 HV4.M1 

Chưa thực hiện được 

phương án TNg 

kiểm chứng giả 

thuyết khoa học. 

 

M2 HV4.M2 

Thực hiện được 

phương án TNg 

kiểm chứng vài giả 

thuyết khoa học. 

 

M3 HV4.M3 

Thực hiện được 

phương án TNg 

kiểm chứng đa số 

giả thuyết khoa học. 

 

M4 HV4.M4 

Thực hiện được 

phương án TNg 

kiểm chứng tất cả 

giả thuyết khoa học. 

 

HV5. Thiết 

kế, chế tạo 

được các mô 

hình dự án 

học tập 

M1 HV5.M1 

Chưa thiết kế, chế 

tạo được mô hình dự 

án học tập. 

 

M2 HV5.M2 

Thiết kế, chế tạo 

được một phần mô 

hình dự án học tập 

 

M3 HV5.M3 
Thiết kế, chế tạo 

được mô hình dự án 
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu 

Mô tả mức độ chất 

lượng 
Ý kiến chuyên gia 

học tập dưới sự trợ 

giúp của GV 

M4 HV5.M4 

Tự lực thiết kế, chế 

tạo được mô hình dự 

án học tập 

 

HV6. Vận 

dụng linh 

hoạt,  khoa 

học vào thực 

tiễn 

M1 HV6.M1 
Chưa biết vận dụng 

vào thực tiễn 
 

M2 HV6.M2 
Vận dụng hạn chế 

vào thực tiễn 
 

M3 HV6.M3 

Vận dụng được vào 

thực tiễn nhưng 

chưa ST 

 

M4 HV6.M4 
Vận dụng khoa học, 

ST vào thực tiễn 
 

HV7. Đưa ra 

được các tiêu 

chí đánh giá 

M1 HV7.M1 

Chưa đưa ra được ý 

tưởng, tiêu chí đánh 

giá. 

 

M2 HV7.M2 

Đưa ra được một vài 

ý tưởng và tiêu chí 

đánh giá. 

 

M3 HV7.M3 

Đưa ra được ý tưởng 

đánh giá nhưng tiêu 

chí chưa rõ ràng. 

 

M4 HV7.M4 

Đưa ra được ý tưởng 

đánh giá và tiêu chí 

đánh giá rõ ràng. 

 

HV8. Xây M1 HV8.M1 Chưa xây dựng được  
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Chỉ số hành vi 

(HV) 

Mức độ 

(M) 
Kí hiệu 

Mô tả mức độ chất 

lượng 
Ý kiến chuyên gia 

dựng được 

phiếu đánh 

giá trong các 

trường hợp cụ 

thể 

phiếu đánh giá. 

M2 HV8.M2 

Xây dựng được 

phiếu đánh giá cho 

vài trường hợp đơn 

giản. 

 

M3 HV8.M3 

Xây dựng được 

phiếu đánh giá cho 

các trường hợp dưới 

sự trợ giúp của GV. 

 

M4 HV8.M4 

Tự lực xây dựng 

được phiếu đánh giá 

phù hợp, chính xác. 

 

Ý kiến khác: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến của các Chuyên gia! 
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PHỤ LỤC 15: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

  

  


