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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay trƣớc yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH 

đất nƣớc, để tránh nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ thì việc cấp 

bách là phải nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Cùng với việc thay đổi về nội 

dung cần có thay đổi căn bản về phƣơng pháp dạy học. 

Hội nghị TW khoá IV đặc biệt nhấn mạnh “Một trong những nhiệm vụ 

cần tập trung giải quyết từ nay đến năm 2010 là nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

của giáo dục. Muốn vậy phải thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới 

mạnh mẽ về nội dung, chƣơng trình và phƣơng pháp giáo dục theo hƣớng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa”. 

Luật giáo dục năm 2005 chƣơng II mục 2 điều 25 có ghi: “Phƣơng pháp giáo 

dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của 

HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự 

học; khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn; tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”. Và 

trong chƣơng I điều 5 có ghi “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự 

giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, bồi dƣỡng năng lực tự học khả năng 

thực hành, lòng say mê học tập và ý trí vƣơn lên”. 

Chƣơng trình THPT đƣợc triển khai thực hiện dƣới hình thức phân ban kết 

hợp với dạy học tự chọn, đó chính là giải pháp thực hiện dạy học phân hóa-một 

trong những định hƣớng cơ bản của quá trình giáo dục. Dạy học phân hóa đòi hỏi 

ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản và phát triển những kỹ năng cần thiết 

cho học sinh, còn cần chú ý tạo ra các cơ hội lựa chọn về nội dung và phƣơng pháp 

phù hợp với trình độ, năng lực nhận thức và nguyện vọng của học sinh. 

Thực tiễn ở các trƣờng phổ thông hiện nay, quan điểm phân hoá trong dạy 

học chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Giáo viên chƣa đƣợc trang bị đầy đủ những 

hiểu biết và kỹ năng dạy học phân hóa, chƣa thực sự coi trọng yêu cầu phân hóa 

trong dạy học. Đa số các giờ dạy vẫn đƣợc tiến hành đồng loạt, áp dụng nhƣ nhau 

cho mọi đối tƣợng học sinh, các câu hỏi, bài tập đƣa ra cho mọi đối tƣợng học sinh 

đều có chung một mức độ khó-dễ. Do đó, không phát huy đƣợc tính tối đa năng lực 

cá nhân của học sinh, chƣa kích thích đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 

học sinh trong việc chiếm lĩnh tri thức, dẫn đến chất lƣợng giờ dạy không cao, chƣa 

đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục. 
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Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi giáo viên trong khâu chuẩn bị giáo án cũng nhƣ 

trong khi tiến hành tổ chức các hoạt động dạy học, phải làm thế nào để tác động đến 

từng cá nhân học sinh với những đặc điểm khác nhau về năng lực, sở thích, nhu cầu 

sao cho phát huy đƣợc tối đa khả năng của bản thân mỗi học sinh trong học tập. 

Đứng trƣớc nhu cầu đó đã làm nẩy sinh và thúc đẩy một cuộc vận động đổi 

mới phƣơng pháp dạy học ở tất cả các cấp trong ngành giáo dục đào tạo, dần dần 

khắc phục những tồn tại phổ biến của phƣơng pháp dạy học cũ nhƣ: Thuyết trình 

tràn lan, GV cung cấp kiến thức dƣới dạng có sẵn, thiếu sự phân hóa. Thầy áp đặt, 

trò thụ động, thiên về dạy, yếu về học, không kiểm soát đƣợc việc học. Thay vào đó 

là sự đổi mới về phƣơng pháp dạy học, với những tƣ tƣởng chủ đạo đƣợc phát triển 

dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ “Lấy học sinh làm trung tâm”, “Phƣơng pháp 

dạy học theo hƣớng tích cực”, “Tích cực hóa hoạt động dạy và học”. Đó là một 

hƣớng đổi mới PPDH đƣợc đông đảo các nhà nghiên cứu, các nhà lí luận và các 

Thầy cô giáo quan tâm. Việc vận dụng phƣơng pháp này vào dạy học môn toán còn 

gặp rất nhiều hạn chế, còn có những vấn đề cần phải nghiên cứu áp dụng một cách 

cụ thể. Trong các vấn đề đó có vấn đề dạy học hàm số lƣợng giác và phƣơng trình 

lƣợng giác ở trƣờng THPT. Trong giải tích toán học thì khái niệm hàm số lƣợng 

giác và phƣơng trình lƣợng giác là một trong những khái niệm quan trọng nó chứa 

đựng nhiều kiến thức, nhiều tƣ duy, nhất là tƣ duy trừu tƣợng, tƣ duy logic, … 

Trong đó thể hiện nhiều thao tác tƣ duy: phân tích, tổng hợp, trừu tƣợng hoá, khái 

quát hóa, đặc biệt hóa, …Nó đòi hỏi phẩm chất tƣ duy nhƣ : Linh hoạt sáng tạo, sự 

tính toán chính xác, các phẩm chất đạo đức kiên trì chịu khó. 

Mặt khác hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác là một khái  niệm 

mới và trừu tƣợng đối với HS THPT, hơn nữa phân phối chƣơng trình hàm số lƣợng 

giác và phƣơng trình lƣợng giác chiếm một thời gian rất ít nên việc nắm vững lí 

thuyết và vận dụng vào làm bài tập đối với HS là rất khó khăn, HS gặp không ít 

lúng túng sai sót khi làm bài tập. Nếu các giờ dạy vẫn đƣợc tiến hành đồng loạt, áp 

dụng nhƣ nhau cho mọi đối tƣợng học sinh, các câu hỏi, bài tập đƣa ra cho mọi đối 

tƣợng học sinh đều có chung một mức đội khó - dễ thì sẽ không phát huy đƣợc khả 

năng tƣ duy sáng tạo của học sinh khá, giỏi. Còn học sinh yếu , kém thì sẽ không nắm 

đƣợc kiến thức và hình thành đƣợc kỹ năng cơ bản. Điều đó làm cho đa số học sinh yếu, 

kém và trung bình chƣa rõ khi học nội dung trên. Đồng thời một số giáo viên còn gặp trở 

ngại khi dạy học nội dung đó.  
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Vì những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài là: Xây dựng hệ thống câu hỏi và 

bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở 

lớp 11 trƣờng THPT (chƣơng trình nâng cao). 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

 Xây dựng đƣợc hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học “Hàm số 

lƣợng giác và Phƣơng trình lƣợng giác” ở lớp 11, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và 

học Đạị số và Giải tích (nâng cao) ở trƣờng THPT.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

     + Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi và bài tập 

phân hóa.  

+ Bằng điều tra và quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán. 

Trong đó có thực trạng dạy và học phân hóa nội dung “Hàm số lƣợng giác và 

Phƣơng trình lƣợng giác” lớp 11 nâng cao. 

+ Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lƣợng 

giác và Phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 trƣờng THPT. 

+ Kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa đã 

đƣợc xây dựng. 

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến 

đề tài. 

- Phương pháp điều tra, quan sát: Điều tra thực trạng dạy học phân hóa 

bằng phiếu trắc nghiệm, dự giờ, trao đổi ý kiến với giáo viên, hỏi ý kiến chuyên gia. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm ở 

một trƣờng THPT nhằm kiểm tra các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn dạy học ở 

trƣờng THPT.  

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC  

Nếu xây dựng đƣợc một thệ thống câu hỏi và bài tập có tính chất phân hóa 

khi dạy học Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 trƣờng THPT 

thì sẽ phát huy cao độ tính tích cực, chủ động của từng học sinh, góp phần nâng cao 

chất lƣợng dạy học Đại số và giải tích nâng cao. 
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5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận 

văn gồm ba chƣơng. 

Chƣơng I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học phân hóa. 

Chƣơng II. Xây dựng một hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học 

Hàm số lƣợng giác và Phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 THPT (theo chƣơng trình 

Đại số và Giải tích nâng cao).    

Chƣơng III. Thực nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA 

1.1. Một số vấn đề về dạy học phân hóa 

1.1.1. Khái niệm dạy học phân hóa 

 Trong lịch sử giáo dục: Học sinh là một danh từ chung chỉ những ngƣời tiếp 

thu dƣới sự giáo dục của giáo viên. Lớp học là một tập thể học sinh đồng nhất, gồm 

những học sinh cùng một trình độ, cùng một lứa tuổi, ... Có cùng một mục tiêu 

chung. Hiện nay phƣơng pháp dạy học tập thể hóa đã không đáp ứng đƣợc nhu cầu 

tới từng cá nhân học sinh, do có sự khác nhau về năng lực nhận thức của mỗi cá 

nhân học sinh nói trên. Chính vì vậy, việc quan tâm tới cá nhân ngƣời học và việc 

học trên bình diện tổ chức cũng nhƣ trên bình diện giáo dục là cần thiết. 

 Theo từ điển Tiếng Việt, Phân hóa là chia ra thành nhiều bộ phận khác hẳn 

nhau[24]. Có nhiều tiêu chí để “chia”, nhƣ chia theo lứa tuổi, chia theo giới tính, 

chia theo dân tộc, chia theo địa bàn cƣ trú, ... Ở đây ta chỉ giới hạn trong việc chia 

theo năng lực và nhu cầu của ngƣời học. 

 Để tăng hiệu quả của việc dạy học, ta có thể “chia” ngƣời học thành nhiều 

“bộ phận” khác nhau theo khả năng nhận thức để có cách dạy học phù hợp với từng 

“bộ phận” - đây chính là dạy học phân hoá. 

 Dạy học phân hóa xuất phát từ sự biện chứng của thống nhất và phân hóa, từ 

yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu dạy học đối với tất cả mọi học sinh, 

đồng thời khuyến khích tối đa và tối ƣu những khả năng của cá nhân (theo 

GS.TSKH Nguyễn Bá Kim). 

 Hơn nữa, việc dạy học trong nhà trƣờng hƣớng tới các đối tƣợng học sinh 

rất đa dạng với sự khác nhau về năng lực, sở thích, nguyện vọng, điều kiện học 

tập, ... Do vậy dạy học theo một chƣơng trình giống nhau với cách thức tổ chức 

dạy học nhƣ nhau cho mọi đối tƣợng học sinh là không phù hợp với yêu cầu phát 

triển của từng ngƣời học. Trong dạy học cần phải xuất phát từ tình hình thực tế 

học sinh, dựa vào đặc điểm phát triển tâm lý, dựa vào vốn hiểu biết của các em, 

dựa vào mặt mạnh, mặt yếu của các em mà tìm cách dạy thích hợp. Từ đó, dạy 

học phân hóa phải tính đến trình độ phát triển khác nhau, đến đặc điểm tâm lý 

khác nhau của mỗi học sinh, làm cho mọi học sinh có thể phát triển phù hợp với 

năng lực và nhu cầu của mình. Nhƣ vậy: 
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 Dạy học phân hóa là cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành các  

hoạt động dạy học dựa trên những khác biệt của người học về năng lực, nhu cầu 

nhận thức, các điều kiện học tập nhằm tạo ra những kết quả học tập và sự phát 

triển tốt nhất cho từng người học, đảm bảo công bằng trong giáo dục, tức là đảm 

bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho người học. 

1.1.2. Những cấp độ và hình thức dạy học phân hóa  

   Dạy học phân hóa đƣợc thực hiện ở hai cấp độ: cấp độ vi mô và cấp độ vĩ mô. 

1.1.2.1. Dạy học phân hóa ở cấp vi mô 

Dạy học phân hóa ở cấp độ vi mô là tìm kiếm các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy 

học để mỗi học sinh hoặc mỗi nhóm học sinh, với nhịp độ học tập khác nhau trong 

giờ học đều đạt đƣợc kết quả mong muốn.   

Dạy học phân hóa ở cấp độ vi mô bao gồm dạy học phân hóa nội tại và dạy học phân 

hóa về tổ chức. 

a. Dạy học phân hóa nội tại: là sự tổ chức quá trình dạy học trong một tiết học, 

một lớp học có tính đến các đặc điểm cá nhân của học sinh; là việc sử dụng 

những biện pháp phân hóa thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một 

kế hoạch học tập, cùng một chƣơng trình và sách giáo khoa. Đây chính là sự cá 

nhân hóa trong quá trình dạy học.  

 Trong các giờ học chính khoá, giáo viên có thể sử dụng một số biện pháp 

phân hóa sau: 

 Đối xử cá biệt ngay trong những giờ dạy học đồng loạt dựa trên trình độ phát 

triển chung. Nhƣ:  

+ Giao nhiệm vụ phù hợp với từng loại đối tƣợng học sinh. 

+ Đối với nhóm học sinh khá giỏi, giáo viên giao cho các em những nhiệm vụ có 

tính tìm tòi, phát hiện, nâng cao yêu cầu khi các em đã vƣợt qua đƣợc yêu cầu chung cho 

cả lớp. Đối với nhóm học sinh yếu kém thì câu hỏi chỉ mang tính trực quan hoặc có tác 

dụng rèn một kĩ năng nào đó, câu hỏi ít đòi hỏi tƣ duy, kèm theo những câu hỏi gợi ý 

hoặc câu hỏi nhỏ, khuyến khích học sinh yếu kém khi các em cần trả lời câu hỏi.  

+ Ra bài tập có phân bậc hoặc ra thêm bài tập để đào sâu, nâng cao cho 

những học sinh khá giỏi. 

 Phân hóa sự giúp đỡ của thầy: Học sinh yếu kém đƣợc giúp đỡ nhiều hơn 

học sinh khá giỏi. Ví dụ: với cùng một nhiệm vụ là giải bài tập, nhóm học sinh khá 

giỏi đƣợc yêu cầu tự thảo luận tìm lời giải, còn nhóm học sinh yếu kém có thể đƣợc 

giáo viên gợi ý, hƣớng dẫn. 
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 Tác động qua lại giữa các học sinh, khuyến khích sự giao lƣu giữa các học 

sinh nhƣ thảo luận trong lớp, học theo cặp và học theo nhóm, lấy chỗ mạnh của học 

sinh này để điều chỉnh nhận thức học sinh khác. 

 Phân hóa bài tập về nhà theo số lƣợng bài tập, theo nội dung bài tập, theo 

yêu cầu về tính độc lập. Ngoài bài tập ra chung cho cả lớp, cần ra riêng bài tập cho 

học sinh yếu, kém và ra riêng bài tập cho học sinh khá giỏi. Đối với những học sinh 

khá giỏi cần ra thêm những bài tập nâng cao, đòi hỏi tƣ duy sáng tạo. Còn đối với 

học sinh yếu kém, bài tập có thể hạ thấp mức độ khó, chứa nhiều yếu tố dẫn dắt, chủ 

yếu là bài tập mang tính rèn luyện kĩ năng. Ra riêng những bài tập nhằm đảm bảo 

trình độ xuất phát cho những học sinh yếu kém để chuẩn bị cho bài học sau. 

 Phân hóa trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh: Yêu cầu cao hơn đối với 

học sinh khá giỏi, hạ thấp yêu cầu đối với học sinh yếu kém. Bên cạnh những câu 

hỏi và bài tập hƣớng vào yêu cầu cơ bản, cần có những câu hỏi và bài tập nâng cao, 

đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức một cách tổng hợp để phân loại đƣợc học sinh. 

b. Dạy học phân hóa về tổ chức: là hình thành những nhóm học ngoại khóa, bồi 

dƣỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, … 

 Hoạt động ngoại khoá: là những hoạt động giáo dục đa dạng nằm ngoài kế 

hoạch và chƣơng trình nội khóa (nội tại) với mục đích nhằm hỗ trợ việc dạy học nội 

khóa nhƣ: gây hứng thú học tập môn toán cho học sinh, mở rộng, đào sâu kiến thức 

tạo điều kiện gắn liền kiến thức với thực tiễn, gắn liền với đời sống xã hội, học đi 

đôi với hành, rèn cho học sinh cách thức làm việc tập thể, tạo điều kiện phát hiện và 

bồi dƣỡng những học sinh có năng khiếu. Thông qua hoạt động ngoại khóa, giáo 

viên có thể phát hiện những học sinh có năng khiếu toán học thể hiện ở sự say mê 

hoạt động toán học, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề toán học nảy 

sinh trong lí thuyết toán học cũng nhƣ trong thực tiễn. Qua đó tạo điều kiện góp 

phần bồi dƣỡng những học sinh này. 

 Các hình thức hoạt động ngoại khóa gồm: thăm quan, nói chuyện ngoại khóa, 

sinh hoạt câu lạc bộ, báo toán, ... 

 Bồi dƣỡng học sinh giỏi: Trong quá trình học tập bộ môn, có những học sinh có 

trình độ kiến thức, kỹ năng và tƣ duy vƣợt trội so với các học sinh khác, có khả năng 

hoàn thành nhiệm vụ môn học một cách dễ dàng. Đó là những học sinh giỏi bộ môn đó. 

 Việc bồi dƣỡng học sinh giỏi một mặt đƣợc tiến hành trong những giờ dạy học 

đồng loạt bằng những biện pháp phân hóa, mặt khác đƣợc thực hiện bằng cách bồi 

dƣỡng tách riêng diện này trên nguyên tắc tự nguyện. 

www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

8 

 Nhóm học sinh giỏi toán gồm những học sinh cùng lớp, cùng khối đều có khả 

năng về toán, yêu thích môn Toán và tự nguyện xin bồi dƣỡng nâng cao về môn này. 

Đây chính là lực lƣợng nòng cốt của nhà trƣờng về mặt ngoại khóa đối với những nhóm 

học sinh giỏi toán. 

 Mục đích bồi dƣỡng học sinh giỏi toán: nâng cao hứng thú học tập môn Toán, 

Đào sâu và mở rộng kiến thức trong giáo trình, làm rõ cho học sinh thấy vai trò của Toán 

học trong cuộc sống, bồi dƣỡng cho học sinh tác phong phƣơng pháp nghiên cứu và tự 

đọc sách. 

 Nội dung bồi dƣỡng nhóm học sinh giỏi bao gồm: 

+ Nghe thuyết trình những tri thức bộ môn Toán bổ sung cho nội khoá: nhƣ lịch 

sử toán, ứng dụng Toán học,... Ngƣời thuyết trình có thể là thầy giáo hay bản thân học 

sinh hoặc ngƣời làm công tác khoa học công nghệ ... 

+ Giải những bài tập nâng cao: Những loại bài tập này nhằm đào sâu và mở rộng 

những tri thức nội khóa có những đặc điểm nhƣ bài tập tổng hợp đòi hỏi vận dụng và 

phối hợp nhiều tri thức; bài tập yêu cầu học sinh nghiên cứu độc lập cao độ trong các 

khâu phát hiện và giải quyết vấn đề, trình bày và bảo vệ kết quả, giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn mang tính địa phƣơng và thời sự; bài toán vui nhƣ trong “Toán học và 

tuổi trẻ” ...  

+ Học chuyên đề: Là những vấn tƣơng đối lớn bổ sung cho nội khóa và nâng cao 

tầm hiểu biết của học sinh nhƣ một số yếu tố của lôgic toán và ứng dụng trong toán học. 

+ Tham quan, thực hành và ứng dụng môn học: Ngoài việc nâng cao kiến thức 

cho học sinh còn nhằm thực hiện nguyên lí giáo dục học đi đôi với hành, lí thuyết gắn 

liền với thực tiễn, nhà trƣờng gắn liền với xã hội. 

+ Làm nòng cốt cho những sinh hoạt ngoại khoá về Toán: Những hoạt động đó là 

viết báo toán, tổ chức câu lạc bộ toán, làm đồ dùng dạy học, ...  

 Giúp đỡ học sinh yếu kém: Học sinh yếu kém về toán là những học sinh có kết 

quả học tập bộ môn thƣờng xuyên dƣới trung bình. Việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng 

cần thiết ở những học sinh này thƣờng đòi hỏi nhiều công sức và thời gian so với các học 

sinh khác. Sự yếu kém học tập bộ môn toán có nhiều biểu hiện nhƣng nhìn chung có ba 

điểm cơ bản: 

 + Nhiều “lỗ hổng” về kiến thức và kĩ năng. 

 + Tiếp thu chậm. 

 + Phƣơng pháp học tập bộ môn chƣa phù hợp. 
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Giáo viên cần nắm ba đặc điểm đó để có thể giúp đỡ học sinh yếu kém một cách 

có hiệu quả. Cũng nhƣ việc bồi dƣỡng học sinh giỏi, việc giúp đỡ học sinh yếu kém một 

mặt cần đƣợc thực hiện ngay trong những tiết dạy học đồng loạt, bằng những biện pháp 

phân hóa thích hợp. Mặt khác cần có sự giúp đỡ riêng của giáo viên đối với nhóm học 

sinh này thông qua hình thức học phụ đạo. Nội dung giúp đỡ học sinh yếu kém cần theo 

hƣớng sau đây: 

 + Lấp “lỗ hổng” về kiến thức và bồi dƣỡng kĩ năng để đảm bảo trình độ xuất 

phát cho những tiết lên lớp. 

 + Luyện tập vừa sức học sinh yếu kém: Tăng thêm số lƣợng bài tập cùng thể 

loại và mức độ, sử dụng bài tập phân bậc mịn, .... 

 + Bồi dƣỡng phƣơng pháp học tập bộ môn toán: Đây chính là một trong 

những biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu kém để rèn luyện kĩ năng học 

tập. Giáo viên bồi dƣỡng cho học sinh ngay cả trong những hiểu biết sơ đẳng về 

cách thức học toán nhƣ lắm lý thuyết mới và làm bài tập phải đọc kỹ đầu bài, vẽ 

hình sáng sủa (nếu cần),... Giáo viên khắc phục cho học sinh nhƣ chƣa đọc kĩ đầu 

bài đã đi vào làm bài tập, vẽ hình (nếu cần) cẩu thả, ... 

1.1.2.2. Dạy học phân hóa ở cấp vĩ mô 

 Phân hóa ở cấp độ vĩ mô thể hiện ở các hình thức tổ chức dạy học với những 

nội dung khác nhau cho từng lớp đối tƣợng khác nhau nhằm tạo điều kiện cho HS 

phát triển năng lực và thiên hƣớng tốt nhất[9].  

Dạy học phân hóa ở cấp vĩ mô là sự tổ chức quá trình dạy học thông qua 

cách tổ chức các loại trƣờng, lớp khác nhau cho các đối tƣợng học sinh khác nhau, 

xây dựng các chƣơng trình giáo dục khác [6]. 

 Một số hình thức dạy học phân hóa ở cấp vĩ mô[4]: 

 Phân ban: Đặc điểm của hình thức này là mỗi trƣờng tổ chức dạy học theo một 

số ban đã đƣợc quy định. Khi thực hiện phân ban, những học sinh có năng lực sở thích, 

nhu cầu, điều kiện học tập tƣơng đối giống nhau đƣợc tổ chức thành nhóm học theo cùng 

một chƣơng trình (mỗi nhóm nhƣ vậy gọi là một ban). Chƣơng trình học tập của mỗi ban 

gồm các môn học nhất định, với khối lƣợng nội dung và thời lƣợng dạy học đƣợc quy 

định thống nhất nhƣ nhau trong toàn quốc. Hình thức này có ƣu điểm là thuận lợi về mặt 

quản lý. Nhƣng hình thức này lại có nhƣợc điểm là kém mền dẻo, khó đáp ứng đƣợc sự 

phân hóa hết sức đa dạng về năng lực, hứng thú và nhu cầu của các đối tƣợng học sinh  

khác nhau. 
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 Hình thức này đã đƣợc thực hiện thí điểm ở nƣớc ta từ năm 1993 đến năm 

1997 với ba ban là : Khoa học tự nhiên (A), Khoa học tự nhiên - kỹ thuật (B), Khoa 

học xã hội (C). 

 Dạy học tự chọn: Đặc điểm của hình thức phân hóa này là các môn học và giáo 

trình đƣợc chia thành các môn học và giáo trình bắt buộc tạo thành cốt lõi cho mọi học 

sinh và nhóm các môn học, giáo trình tự chọn nhằm đáp ứng sự khác biệt về năng lực, 

hứng thú và nhu cầu học tập của các đối tƣợng học sinh khác nhau. Nhƣ vậy dạy học tự 

chọn là dạy học hƣớng đến từng cá nhân học sinh, cho phép mỗi học sinh ngoài việc 

học theo một chƣơng trình chung còn có thể học một chƣơng trình với các môn học 

khác nhau, hoặc có thể học các chủ đề khác nhau trong một môn học. Hình thức này có 

ƣu điểm là khả năng phân hóa cao, có thể đáp ứng đƣợc những khác biệt hết sức đa 

dạng của học sinh. Nhƣng hình thức này có bộc lộ một số nhƣợc điểm nhƣ học vấn cơ 

bản của học sinh dễ bị hạ thấp và thiếu hệ thống do tâm lí chọn giáo trình dễ, mà bỏ 

qua giáo trình khó của các môn học truyền thống quan trọng nhƣ Toán, Lí,... Đặc biệt 

hình thức này đòi hỏi rất cao về năng lực quản lí cũng nhƣ trình độ của giáo viên và 

trang thiết bị của nhà trƣờng. 

 Phân ban kết hợp với dạy học tự chọn: Đặc điểm của hình thức này là học 

sinh vừa đƣợc phân chia học theo các ban khác nhau, đồng thời học sinh đƣợc chọn 

một số môn học và giáo trình tự chọn ngoài phần nội dung học tập bắt buộc chung 

cho mỗi ban. Hình thức này cho phép tận dụng đƣợc những ƣu điểm và khắc phục 

một phần nhƣợc điểm của hai hình thức phân hóa trên. 

 Hình thức này đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới áp dụng nhƣ Pháp, Nga, ... Hiện 

nay nền giáo dục trung học phổ thông của nƣớc ta cũng đang thực hiện phân ban kết 

hợp với dạy học tự chọn. 

 Phân luồng: Đặc điểm của hình thức này là đƣợc thực hiện sau cấp trung học 

cơ sở và trung học phổ thông, nhằm tạo ra cơ hội cho học sinh tiếp tục học tập hoặc 

làm việc sau khi đã hoàn thành một cấp học. Mỗi cơ hội là một “luồng”.  

Ví dụ: Sau cấp trung học cơ sở có những luồng nhƣ: Tiếp tục học trung học phổ 

thông, học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề, tham gia làm việc tại các cơ sở lao 

động, sản xuất.  

 Trong giới hạn của đề tài, chúng tôi chỉ đề cập đến hình thức phân hoá nội tại.  

1.1.3. Những tư tưởng chủ đạo dạy học phân hóa 

Dạy học phân hóa ở trƣờng phổ thông cần đƣợc tiến hành theo các tƣ tƣởng 

chủ đạo sau: 
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1.1.3.1 Lấy trình độ phát triển chung của học sinh trong lớp làm nền tảng. 

 Trong dạy học phải lấy trình độ phát triển chung và điều kiện chung của học sinh 

trong lớp làm nền tảng, phải hƣớng vào những yêu cầu thật cơ bản. Mỗi học sinh bình 

thƣờng đều có khả năng học đƣợc, nắm đƣợc chƣơng trình phổ thông. Nhƣng giữa học 

sinh này với học sinh khác lại có sự khác biệt về đặc điểm tâm lý cá nhân khiến cho học 

sinh này có khả năng, sở trƣờng, hứng thú nhiều hơn về một mặt nào đó và học sinh kia 

lại có khả năng, sở trƣờng, hứng thú nhiều hơn về mặt khác trong quá trình học tập. Do 

đó ngoài việc làm cho mọi học sinh đều đạt đƣợc yêu cầu của chƣơng trình và phát triển 

toàn diện, mặt khác cần phát huy khả năng, sở trƣờng, hứng thú, năng khiếu của từng 

em. Tuy nhiên việc phát huy năng khiếu, việc “nâng cao” phải dựa trên cơ sở làm tốt 

việc chung, việc “phổ cập” và việc phát triển toàn diện của bản thân em có năng khiếu. 

Nhƣ vậy, trƣớc hết cần xác định nội dung và phƣơng pháp dạy học phù hợp với trình độ 

chung và điều kiện chung của học sinh trong lớp. Trên cơ sở đó xây dựng các nội dung 

và phƣơng pháp có sự phân hóa cho các đối tƣợng học sinh khác nhau. 

1.1.3.2. Sử dụng những biện pháp phân hoá để đưa diện học sinh yếu kém lên trình 

độ chung 

 Đối tƣợng học sinh yếu kém trong một lớp học thống nhất là đối tƣợng chƣa 

thực sự nắm và hiểu đƣợc những kiến thức cơ bản của chƣơng trình, có kết quả học 

của bộ môn thƣờng xuyên dƣới trung bình.  

Giáo viên phải phát hiện ra những học sinh yếu kém. Để trong quá trình 

giảng dạy có biện pháp phù hợp, cố gắng để đƣa những học sinh yếu kém đạt đƣợc 

những tiền đề cần thiết để có thể hòa vào học tập đồng loạt theo trình độ chung.  

Ví dụ: Về câu hỏi dành cho nhóm học sinh yếu kém thƣờng là những câu hỏi 

mang tính trực quan, ít đòi hỏi tƣ duy, kèm theo những câu hỏi gợi ý hoặc những 

câu hỏi chẻ nhỏ. Bài tập chứa những yếu tố dẫn dắt và chủ yếu là mang tính rèn 

luyện kỹ năng. 

1.1.3.3. Có những nội dung bổ sung và biện pháp phân hóa giúp học sinh khá, giỏi đạt 

được những yêu cầu nâng cao trên cơ sở đã đạt được những yêu cầu cơ bản 

 Đối với học sinh khá giỏi trên cơ sở đã đạt đƣợc những yêu cầu cơ bản và để tạo 

điều kiện cho học sinh phát huy đƣợc tối đa năng lực, sở trƣờng, năng khiếu, ... Giáo 

viên cần phải có những nội dung nhằm bổ sung, đào sâu kiến thức giúp học sinh khá  

giỏi nâng cao kiến thức.  
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Ví dụ: Tổ chức cho các em học sinh khá giỏi học các chuyên đề nâng cao, hoặc 

ngay trong những giờ dạy học đồng loạt, giáo viên có thể giao cho nhóm học sinh khá 

giỏi những nhiệm vụ có tính chất tìm tòi, phát hiện và sáng tạo, các câu hỏi đòi hỏi có 

sự tƣ duy cao, tổng hợp nhiều kiến thức, các bài tập có hoạt động học tập ở bậc cao hơn 

so với các đối tƣợng học sinh khác. 

1.1.4. Tại sao phải dạy học phân hóa 

 Dạy học phân hóa là cần thiết bởi những lí do chủ yếu sau: 

 Dạy học phân hóa góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo và phân công lao động 

xã hội để mỗi thành viên đóng góp hiệu quả nhất trong công việc trên cơ sở đã đƣợc 

chuẩn bị tốt theo định hƣớng từ nhà trƣờng. Đây thực chất là đáp ứng yêu cầu phân 

luồng lao động của xã hội mà nhà trƣờng phải thực hiện. 

 Dạy học phân hóa phù hợp với quy luật phát triển nhận thức và hình thành 

các đặc điểm tâm lí của học sinh. Ngay từ những lớp cuối của trung học cơ sở, học 

sinh đã bộc lộ rõ thiên hƣớng, sở trƣờng và hứng thú đối với những lĩnh vực kiến 

thức, kỹ năng nhất định. 

 Dạy học phân hóa ở trung học phổ thông là cần thiết và phù hợp với xu thế 

chung của thế giới. Hiện nay hầu nhƣ không còn nƣớc nào dạy học theo một chƣơng 

trình và kế hoạch duy nhất cho mọi học sinh trung học phổ thông. 

1.2. Câu hỏi và bài tập trong dạy học phân hóa  

1.2.1. Khái niệm câu hỏi 

Theo Aristotle: “Câu hỏi là một mệnh đề trong đó chứa đựng cả cái đã biết 

và cả cái chƣa biết”. 

 Câu hỏi = Cái đã biết + Cái chƣa biết.  

 Đềcác cho rằng: Không có câu hỏi thì không có tƣ duy cá nhân, cũng nhƣ tƣ 

duy nhân loại. Ông cũng nhấn mạnh dấu hiệu bản chất của câu hỏi là phải có mối 

quan hệ giữa cái đã biết và cái chƣa biết. Phải có tỉ lệ phù hợp giữa 2 đại lƣợng đó 

thì chủ thể nhận thức mới xác định đƣợc phƣơng hƣớng mình phải làm gì để trả lời 

câu hỏi đó. Khi chủ thể nhận thức đã định rõ đƣợc cái mình đã biết và cái mình 

chƣa biết thì lúc bấy giờ mới đạt đƣợc câu hỏi và đến lúc đó thì câu hỏi mới thực sự 

mới trở thành sản phẩm của quá trình nhận thức. 

 Câu hỏi là một dạng cấu trúc ngôn ngữ để diễn đạt một yêu cầu, một đòi hỏi, 

một mệnh lệnh mà ngƣời học cần giải quyết. Nhƣ vậy:  
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 Câu hỏi là một dạng cấu trúc ngôn ngữ diễn đạt một yêu cầu mà người 

học cần giải quyết, trong đó bao hàm cả cái đã biết và cái chưa biết. 

 Theo nhiệm vụ dạy học: Có câu hỏi tái hiện, câu hỏi gợi mở, câu hỏi củng cố 

kiến thức, câu hỏi hệ thống hóa kiến thức cho ôn tập. 

 Theo mức khái quát của các vấn đề: Có câu hỏi khái quát, câu hỏi theo chủ 

đề bài học, câu hỏi theo nội dung bài học. 

 Theo mức độ tham gia của hoạt động nhận thức của ngƣời học: Có câu hỏi 

tái tạo và câu hỏi sáng tạo. 

 Mỗi loại câu hỏi đều có ý nghĩa, vị trí nhất định trong quá trình dạy học. 

Việc xây dựng lựa câu hỏi và sử dụng câu hỏi phải phù hợp với nhiệm vụ dạy học 

và khả năng nhận thức của ngƣời học. 

1.2.2. Khái niệm bài tập 

Theo Nguyễn Gia Cốc: “Bài tập là một tình huống kích thích đòi hỏi một lời 

giải đáp không có sẵn ở ngƣời giải tại thời điểm bài tập đƣợc đƣa ra”.  

 Định nghĩa này bao hàm ba ý chính:  

 + Chỉ có bài tập đối với ngƣời nào đó hay nói chính xác hơn là đối với trạng 

thái phát triển nào đó của ngƣời giải. 

 + Lời giải đáp phải tƣơng thích với tình huống của bài tập. 

 + Lời giải đáp gắn liền với tình huống nhƣ một đặc trƣng của tình huống mà 

ngƣời giải đã quen thuộc. 

 Việc giải bài tập có nhiều ý nghĩa: 

 + Là hình thức tốt nhất để củng cố, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức và rèn 

luyện kĩ năng, kĩ xảo. Đó còn là phƣơng tiện có hiệu quả để dạy học sinh biết suy 

nghĩ sáng tạo và thúc đẩy học sinh tích cực thu nhận kiến thức mới. 

 + Là hình thức vận dụng những kiến thức đã học vào các vấn đề cụ thể, vào 

thực tế. 

 + Là hình thức tốt nhất để giáo viên kiểm tra học sinh và học sinh tự kiểm tra 

mình về năng lực, về mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học. 

 Theo Nguyễn Ngọc Quang: “Bài toán là một hệ thông tin xác định, bao gồm 

những điều kiện và những yêu cầu mà thoạt đầu chủ thể nhận thức thấy không phù hợp 

(mâu thuẫn) với nhau, dẫn tới nhu cầu phải khắc phục bằng cách biến đổi chúng.  

 Nhƣ vậy có thể hiểu rằng: Bài tập là một tình huống có vấn đề hoặc một hệ 

thông tin xác định đòi hỏi chủ thể nhận thức phải giải quyết bằng cách biến đổi 
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chúng. Giữa câu hỏi và bài tập thật ra không có sự phân biệt rành mạch. Theo định 

nghĩa nêu trên thì câu hỏi cũng là bài tập. Nhiều ngƣời cho rằng câu hỏi đƣợc hiểu 

và đƣợc dùng khi muốn hỏi về những kiến thức thuộc các đơn vị lý thuyết. Còn khái 

niệm bài tập đƣợc hiểu và đƣợc dùng trong việc vận dụng kiến thức lý thuyết để 

làm bài tập thực hành. Trên thực tế mỗi câu hỏi cũng có thể coi là một bài tập và 

ngƣợc lại. 

 Ví dụ: Kết quả của 2(sin
6
x + cos

6
x) - 3(sin

4
x + cos

4
x) 1   có đúng không? 

Ở ví dụ trên: Vừa là câu hỏi vì có từ để hỏi; vừa là bài tập vì câu trả lời là đúng. 

Vậy để trả lời câu hỏi này, học sinh phải vận dụng kiến thức để chứng minh khẳng định 

là đúng.  

1.2.3. Câu hỏi và bài tập phân hóa 

Câu hỏi và bài tập phân hóa đƣợc hiểu là những câu hỏi và bài tập có ý đồ để 

những học sinh khác nhau có thể tiến hành những hoạt động khác nhau phù hợp với 

trình độ phát triển khác nhau của họ.  

 Qua việc trả lời các câu hỏi và bài tập phân hóa, học sinh bộc lộ rõ năng lực, trình 

độ, sở trƣờng, điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức, kĩ năng của họ. Có thể phân hóa bằng 

cách sử dụng những câu hỏi và bài tập phân bậc với mức độ khó, dễ khác nhau hoặc 

phân hóa về số lƣợng. Để kiến tạo một kiến thức, rèn luyện một kĩ năng nào đó, một số 

học sinh này có thể cần nhiều câu hỏi và bài tập cùng loại hơn một số học sinh khác. Do 

vậy, cần ra đủ liều lƣợng câu hỏi và bài tập cho từng loại đối tƣợng. Những học sinh còn 

thừa thời gian, đặc biệt là học sinh khá giỏi sẽ nhận thêm những câu hỏi và bài tập thêm 

để đào sâu và nâng cao. 

1.2.4. Những chức năng của câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học 

Mỗi câu hỏi và bài tập cụ thể đƣợc đặt ra ở thời điểm nào đó của quá trình dạy 

học, đều chứa đựng một cách tƣờng minh hay tiềm ẩn những chức năng khác nhau. 

Những chức năng này đều hƣớng đến việc thực hiện các mục đích dạy học. 

Trong dạy học môn Toán, câu hỏi và bài tập mang các chức năng sau: 

1.2.4.1. Chức năng dạy học: Câu hỏi và bài tập nhằm hình thành, củng cố cho học 

sinh những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học. 

Với vai trò là giá mang hoạt động của học sinh. 

1.2.4.2. Chức năng giáo dục: Câu hỏi và bài tập có thể giúp cá thể hóa cách học 

một cách tối ƣu, tạo điều kiện cho học sinh tự học và rèn luyện phƣơng pháp học, 

phƣơng pháp nghiên cứu khoa học bộ môn. Do đó câu hỏi và bài tập nhằm hình 
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thành cho học sinh thế giới quan duy vật biện chứng, hứng thú học tập, phẩm chất 

đạo đức của ngƣời lao động mới, ý thức vận dụng kiến thức toán học vào đời sống. 

1.2.4.3. Chức năng phát triển: Câu hỏi và bài tập nhằm phát triển năng lực tƣ duy của 

học sinh, góp phần rèn luyện các thao tác trí tuệ, hình thành những phẩm chất của tƣ 

duy khoa học. 

1.2.4.4. Chức năng kiểm tra: Câu hỏi và bài tập nhằm đánh giá năng lực của học 

sinh, mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học, đánh giá khả năng độc lập học 

toán và trình độ phát triển của học sinh.   

Trong quá trình dạy học Toán, các chức năng trên không bộc lộ một cách 

riêng lẻ và cũng không tách rời nhau. Việc nhấn mạnh chức năng này hay chức 

năng khác phụ thuộc vào việc khai thác câu hỏi và bài tập, vào năng lực sƣ phạm và 

nghệ thuật dạy học của giáo viên nhằm phục vụ có hiệu quả theo yêu cầu của tiết 

dạy cho từng đối tƣợng học sinh cụ thể. Chẳng hạn đối với đối tƣợng học sinh đại 

trà: Cần nhấn mạnh chức năng dạy học và chức năng kiểm tra; nhƣng đối với đối 

tƣợng học sinh khá giỏi: Cần khai thác câu hỏi và bài tập để nhấn mạnh chức năng 

phát triển.    

1.3. Thực trạng của dạy học phân hóa môn Toán ở trƣờng THPT  

Theo kết quả nghiên cứu của PGS.TS Tôn Thân thực trạng thực hiện chƣơng 

trình giáo dục phổ thông theo định hƣớng phân hóa thể hiện ở một số điểm sau:  

 Sự phân hóa thể hiện trong các tài liệu dạy học, mức độ phân hóa thể hiện rõ 

nhất ở các sách bài tập và sách giáo khoa THPT. Hoạt động dạy học nhằm đạt yêu 

cầu phân hóa đang đƣợc thực hiện khác nhau ở các trƣờng.  

 Để đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa, nhà trƣờng thƣờng quan tâm đến việc 

“Thiết kế bài dạy có chú ý đến phần kiến thức chung và phần dành riêng cho học sinh 

giỏi và học sinh yếu”, tiếp sau đó là “Thiết kế câu hỏi và bài tập, phần luyện tập, thực 

hành với mức độ khác nhau với nhiều trình độ”. 

 Qua điều tra bằng phiếu điều tra và trao đổi với giáo viên chúng tôi thấy rằng 

việc dạy học môn Toán ở trƣờng THPT có một số vấn đề sau: 

+ Giáo viên chủ yếu dùng phƣơng pháp thuyết trình, chỉ giảng giải, làm 

mẫu,... Giáo viên tập trung vào truyền thụ kiến thức sẵn có của tài liệu SGK và bị 

phụ thuộc vào tài liệu đó[5]. 

+ Học sinh chủ yếu là nghe giảng, câu hỏi và bài tập dƣới sự chỉ dẫn của giáo  

viên. Do đó học sinh còn thụ động, chƣa chủ động khám phá kiếm thức. 
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+ Hiện tƣợng dạy học đồng loạt, bình quân khá phổ biến. Rất nhiều giáo viên 

yêu cầu học sinh cùng thực hiện những hoạt động nhƣ nhau, cùng làm những câu hỏi 

và bài tập nhƣ nhau. Từ đó đã tạo ra sự nhàm chán trong học tập của học sinh, rất ít 

giáo viên có thể tạo ra những môi trƣờng học tập khác nhau phù hợp cho từng đối 

tƣợng học sinh. 

+ Phần lớn giáo viên khi soạn giáo án mới chỉ chú ý đến phần kiến thức 

chung mà chƣa có phần dành riêng cho học sinh yếu kém và học sinh giỏi. Chƣa dự 

kiến đƣợc các tình huống phát sinh và các thông tin phản hồi từ phía học sinh. 

+ Phần lớn giáo viên chƣa soạn đƣợc hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa. 

Hệ thống câu hỏi và bài tập nhƣ chƣa thật cẩn thận (tỉ mỉ) hoặc nếu có thì số lƣợng 

câu hỏi và bài tập để phù hợp học sinh hoạt động trên lớp và ở nhà còn nghèo nàn.  

+ Việc kiểm tra, đánh giá học sinh chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phân hóa, chƣa 

thật sự sát với từng đối tƣợng học sinh. Vì vậy thông tin phản hồi mà giáo viên cần biết 

đƣợc khả năng, mức độ nhận thức của học sinh qua kiểm tra, đánh giá chƣa thực sự 

chính xác. 

 Qua tìm hiểu cho thấy, nguyên nhân của thực trạng trên là: 

+ Tài liệu hƣớng dẫn về dạy học phân hóa còn thiếu.  

+ Chƣa đƣợc sự chỉ đạo cụ thể của ngành về dạy học theo định hƣớng phân hóa. 

+ Phân phối chƣơng trình còn áp đặt, cứng nhắc. 

+Sinh viên sƣ phạm chƣa đƣợc học một cách bài bản về dạy học phân hóa.  

 + Sĩ số học sinh ở mỗi lớp còn quá đông, gây khó khăn cho quá trình tổ chức 

dạy học phân hóa. 

1.4. Các biện pháp dạy học phân hóa 

1.4.1. Phân loại đối tượng học sinh 

Sự hiểu biết của giáo viên về từng học sinh là một điều kiện cần thiết đảm 

bảo hiệu quả của quá trình dạy học phân hóa.  

Để tiến hành tổ chức các hoạt động dạy học phân hóa, giáo viên cần có 

những biện pháp thích hợp để hiểu rõ về học sinh của mình, đặc biệt là về năng lực 

học tập, nhu cầu và hứng thú học tập của từng học sinh. Điều này dễ dàng hơn đối 

với giáo viên đã và đang dạy ở lớp, còn đối với giáo viên mới nhận lớp cần thực 

hiện các biện pháp để thu thập thông tin về học sinh nhƣ điều tra và trao đổi trực 

tiếp với giáo viên đã dạy hay giáo viên chủ nhiệm,.. Ngoài ra có thể sử dụng một số 

biện pháp sau để phân loại đối tƣợng học sinh:  
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+ Dựa vào kết quả học tập của học sinh ở năm học trƣớc, kì trƣớc. 

+ Dựa vào kết quả bài kiểm tra chất lƣợng do chính giáo viên tiến hành. 

+ Quan sát từng cá nhân trong quá trình học tập. 

+ Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn khác, phụ huynh 

học sinh, ... 

 Dựa trên các thông tin thu thập đƣợc về từng học sinh, giáo viên có thể phân 

loại học sinh thành các lớp đối tƣợng: 

 - Học sinh khá giỏi: Có khả năng nhận thức nhanh, có kiến thức, kĩ năng, tƣ 

duy vƣợt trội so với các học sinh khác; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ môn học 

một cách dễ dàng và khả năng tự học cao. 

 - Học sinh trung bình: Có khả năng nhận thức đƣợc kiến thức, kĩ năng cơ bản 

của môn học, hoàn thành nhiệm vụ môn học; nhƣng chƣa phát huy đƣợc khả năng 

sáng tạo, năng lực của bản thân với những yêu cầu cao về kiến thức, kĩ năng; có khả 

năng tự học. 

 - học sinh yếu kém: Có khả năng nhận thức, khả năng tƣ duy chậm; có nhiều 

“lỗ hổng” về kiến thức và kĩ năng cơ bản của môn học; khó khăn để hoàn thành 

đƣợc nhiệm vụ môn học; năng lực tự học còn nhiều hạn chế. 

 Trong quá trình dạy học, trên cơ sở hiểu biết về từng học sinh giáo viên có 

thể chia lớp học thành các nhóm để thực hiện các biện pháp dạy học phân hóa trong 

giờ học. Tùy thuộc vào mục đích dạy học của từng tiết học cụ thể giáo viên có thể 

chia học sinh thành các nhóm theo 2 cách: 

 Chia nhóm theo năng lực nhận thức, năng lực tƣ duy: Trong mỗi nhóm có 

học sinh cùng năng lực nhận thức và năng lực tƣ duy tƣơng đối giống nhau. Theo 

cách này học sinh đƣợc chia thành 3 nhóm đối tƣợng nhận thức: Nhóm khá giỏi, 

nhóm trung bình và nhóm yếu kém. 

 Chia nhóm hỗn hợp: Trong mỗi nhóm có các đối tƣợng học sinh khá giỏi, 

trung bình và yếu kém. 

1.4.2. Soạn câu hỏi và bài tập phân hóa 

 Câu hỏi và bài tập phân hóa được hiểu là những câu hỏi và bài tập có ý đồ 

để những học sinh khác nhau có thể tiến hành những hoạt động khác nhau phù hợp 

với trình độ khác nhau của học sinh[9]. Hệ thống được hiểu là một tập hợp những 

phần tử cùng với những quan hệ giữa những phần tử của tập hợp đó. 

Hiệu quả đạt đƣợc của mỗi học sinh sau mỗi tiết học còn phụ thuộc rất nhiều  
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vào giáo viên. Việc soạn và sử dụng đƣợc một hệ thống câu hỏi và bài tập phân 

hóa của giáo viên tốt sẽ đem lại: Đạt hiệu quả cho từng tiết học và tạo đƣợc một 

thách thức về mặt trí tuệ của học sinh, cũng có thể giúp cho học sinh đạt đƣợc 

mức độ nhận thức cao hơn trong sự phát triển của các em học sinh. Để soạn đƣợc 

câu hỏi và bài tập phân hóa đƣợc tốt nhằm phát triển năng lực nhận thức của học 

sinh và phù hợp với mức độ nhận thức của từng đối tƣợng học sinh, cần chú ý 

những đặc điểm sau: 

 + Xây dựng một hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa càng nhiều càng tốt, 

càng phân hóa thành nhiều mức độ càng tốt. Sau đó lựa chọn câu hỏi và bài tập 

phù hợp để đưa vào giáo án phù hợp với từng đối tượng học sinh . 

 + Tăng số lượng câu hỏi và bài tập yêu cầu sự nỗ lực của tư duy, giảm câu 

hỏi và bài tập chỉ yêu cầu tái hiện thuần tuý. 

 Ví dụ1: Sau khi định nghĩa đơn vị đo bằng rađian trong bài “Góc và cung 

lƣợng giác”. Giáo viên phát phiếu trả lời(có sự phân bậc): 

 Cho đƣờng tròn tâm O, bán kính R 

a) Độ dài của đƣờng tròn là bao nhiêu? gấp mấy lần bán kính? 

 b) Đƣờng tròn có số đo(rađ) là bao nhiêu? 

 c) Cung có độ dài bằng l  thì có số đo(rađ) là bao nhiêu?  

 d) Cung có số đo 1rad thì có số đo độ là bao nhiêu? Và cung có số đo 1
0
 thì 

có số đo bao nhiêu rad? (sử dụng máy tính bỏ túi) 

Thứ tự a), b), c),d) dành cho học sinh yếu kém và trung bình, còn c) và d) 

dành học sinh khá giỏi.  

Sau khi học sinh thực hiện xong (có hạn chế thời gian), giáo viên cho học 

sinh trả lời, có thu lại phiếu học tập theo phân bậc (có nhận xét của giáo viên) sau 

đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức. 

a) Độ dài của đƣờng tròn là 2 R . Gấp 2  lần bán kính. 

b) Đƣờng tròn có số đo là 2 . 

 c) Cung có độ dài bằng l  thì có số đo (góc ) là 
l

R
   Vì: 

Độ dài của đƣờng tròn là 2 R  ứng với số đo là 2  

Cung có độ dài bằng l  thì có số đo (góc  ) là ? 

 Từ đó ta có tỉ lệ 
2 2

l

R 


  suy ra 

l

R
  (rad) 
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 c) Ta có mối liên hệ giữa số đo   rad và a
0
 của độ dài cung trònl  

   .
180

a
R R


  ( l ) .Từ đó 

180

a




   

 Nhƣ vậy: Cung tròn có số đo 1rad thì có số đo độ là  

1rad 

0
180



 
 
 

 0 ' ''57 17 45  

Cung có só đo 1
0
 thì có số đo rad là 01 0,0157

180
rad


   

+ Sắp xếp câu hỏi và bài tập phân hóa thành một hệ thống theo mục đích 

dạy học và tuân theo nguyên tắc: Dẫn dắt đƣợc cho học sinh suy nghĩ đi từ cái đã 

biết đến cái chƣa biết, từ những kiến thức đã có đến những kiến thức mới. Hệ thống 

câu hỏi và bài tập giúp học sinh suy nghĩ và trả lời theo trình tự phát triển tƣ duy, 

rèn cho học sinh tính kiên trì khi chiếm lĩnh tri thức. 

Ví dụ1: Từ 2 2sin x cos x 1   2 2 3 3(sin x cos x) 1   

 6 6 4 2 2 4sin x os x 3sin x cos x 3sin x cos x 1c     

 6 6 2 2sin x os x 3sin x cos x 1c   (đây là yêu cầu chứng minh). 

Ví dụ2: khi dạy học bài “Các định nghĩa” trong Hình học lớp 10 (Nâng cao), 

giáo viên có thể xây dựng hệ thống câu hỏi nhƣ sau: 

Cho hình lục giác đều ABCDEF, tâm O 

1. Hãy chỉ ra những véc tơ lần lƣợt 

a) Cùng phƣơng với véc tơ AB ; BC ; CD  .     

b) Cùng hƣớng với véc tơ AB ; BC ;CD .  

c) Bằng với véc tơ AB ; BC ;CD . 

2. Tính chu vi và diện tích AOB . 

+ Các câu hỏi và bài tập phân hóa được nêu dưới những hình thức khác 

nhau, trách lặp đi lặp lại: Bởi vì nếu các câu hỏi và bài tập đƣợc nhắc lại nhiều lần 

khiến làm cho học sinh nhàm chán, không hứng thú học tập. Do vậy nên đƣa các 

câu hỏi và bài tập đƣợc nêu dƣới những hình thức khác nhau, cho cùng một nội 

dung để học sinh nắm đƣợc bản chất, vận dụng linh hoạt kiến thức vào các tình 

huống khác nhau. Lúc đó sẽ tạo cho học sinh có hứng thú học tập hơn. 

Ví dụ1: Tìm tổng số tập con của tập A gồm n phần tử ( n ). 

  Giáo viên có thể giao bài toán (dƣới hình thức khác) sau: 
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Chứng minh rằng: 0 1 2 1... 2n
n n n

n n n nc c c c c      , (với n  và k

nc  là 

tổ hợp chập k của n, 1,2,...,k n ). 

 Ví dụ2: (Sau khi học xong nội dung định lí ba đƣờng vuông góc) 

 Giáo viên ra bài tập (củng cố):  

Trong mặt phẳng (P) lấy hai điểm phân biệt A, B và điểm ( )S P , sao cho 

( )SA P . Chứng minh rằng:  

a) Biết SC BC thì BC AC . 

b) Biết BC AC thì SC BC . 

Giáo viên có thể giao bài tập dưới hình thức khác như sau:  

Cho hình chóp S.ABC biết ( )SA ABC   

a) Tìm tập hợp điểm C luôn nhìn SB dƣới góc vuông. 

b) Tìm tập hợp điểm C luôn nhìn AC dƣới góc vuông 

+ Câu hỏi và bài tập phải phân có tác dụng tới các đối tượng học sinh: đối 

với loại câu hỏi và bài tập dành cho học sinh yếu kém thì những học sinh khá giỏi 

cũng phải để ý tới. Còn những loại câu hỏi và bài tập dành cho học sinh khá giỏi, 

dƣới sự hƣớng dẫn (gợi ý, dẫn dắt) của giáo viên khi đó những học sinh thuộc diện 

yếu kém và trung bình thì cũng có thể tiếp cận đƣợc. 

Ví dụ 1:  

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 4 22 2( )y f x x x      

b) Tìm m để phƣơng trình 4 22 0x x m   , có đúng hai nghiệm x
1

;1
2

( )  

 Với phần a) các đối tƣợng đều có thể làm đƣợc, còn phần b) giáo viên gợi ý 

đối với học sinh trung bình - yếu kém thì cũng có thể làm đƣợc, đó là biến đổi 

phƣơng trình đã cho thành phƣơng trình tƣơng đƣơng 4 22 2 2x x m    . Từ đó 

xét đồ thị hàm số ở phần a) với x
1

;1
2

( )  và đƣờng thẳng 2y m   (đƣờng thẳng 

này cùng phƣơng với trục ox). Lúc đó cho kết quả cần tìm (chú ý số nghiệm phƣơng 

trình chính là số giao điểm của hai đồ thị). 

 Trong dạy học phân hóa phải đảm bảo được phân loại câu hỏi và bài tập 

theo mức độ tư duy và nhận thức của học sinh. Ở đây có thể phân chia loại câu hỏi 

và bài tập thành: 
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 - Loại câu hỏi và bài tập yêu cầu thấp: yêu cầu tái hiện kiến thức, phát biểu 

và viết lại đƣợc. Đồng thời áp dụng đƣợc trực tiếp kiến thức. 

 Ví dụ 1:  

a) Từ 15
0
   45

0
-30

0
. Tính giá trị lƣợng giác của góc 15

0
 .  

b)  Hai véc tơ đƣơc gọi là cùng phƣơng với nhau khi nào?  

 - Loại câu hỏi và bài tập yêu cầu cao: yêu cầu phân tích, tổng hợp, so sánh, 

khái quát hóa, sáng tạo. 

 Ví dụ2:  

 a) Tính giá trị lƣợng giác của góc 
12


. 

 b) Hai véc tơ đều cùng phƣơng với véc tơ thứ ba thì chúng có cùng phƣơng 

với nhau hay không? 

 + Trong quá trình dạy học giáo viên cần phải có những dự kiến những điều 

học sinh có thể mắc sai lầm và có những dự kiến sửa chữa kịp thời khi học sinh trả 

lời các câu hỏi hoặc làm các bài tập. Đây có thể là một trong những kiến thức mà 

ngƣời giáo viên cần nhấn mạnh, tạo điều kiện khắc sâu kiến thức cho học sinh.  

 Ví dụ1: Giải phƣơng trình logsin3x (cosx - cos2x)   1 (*) 

* Sai lầm thƣờng gặp:  

Sai lầm thứ nhất: Phƣơng trình  sin 3 sin 3log (cos cos2 ) log sin 3x xx x x   

  cosx - cos2x   sin3x  2sin
3

2

x
 sin

2

x
   2sin

3

2

x
 cos

3

2

x
  

3
sin 0

2

3x
sin os

2 2

x

x
c





 


  

 

3
sin 0

2

3
os os( )

2 2 2

x

x x
c c







  




3

2

3
( ) 2

2 2 2

3
( ) 2

2 2 2

x
k

x x
k

x x
k













   


    




2

3

2
2

4

k
x

x k

x k













   


  


 (k ) .    Kết 

luận: nghiệm của phƣơng trình (*) là 

2

3

2
2

4

k
x

x k

x k













   


  


 (k ). 
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Sai lầm thứ hai: Phƣơng trình(*)  sin 3 sin 3log (cos cos2 ) log sin3x xx x x         


osx - cos2x = sin3x

sin3x > 0

c



 

3x x 3x 3x
2sin   sin  = 2sin   cos

2 2 2 2

sin3 0x




 

  

 

3
sin 0

2

3
os sin

2 2

sin 3 0

x

x x
c

x





 





 

3
sin 0

2

3
os os( )

2 2 2

sin 3 0

x

x x
c c

x







  





 

3

2

3
( ) 2

2 2 2

sin 3 0

x
k

x x
k

x










    





 



2

3

2
2

4

sin 3 0

k
x

x k

x k

x













   

  

 

 

2
2

4

x k

x k








  


  


 ( k ).  

Kết luận: nghiệm của phƣơng trình là 

2
2

4

x k

x k








  


  


( k ). 

Sai lầm thứ ba:  

 Đó là ngoài điều kiện sin3x >0, còn có thêm điều kiện sin3x 1  

 Do đó 2
2

x k


    với k  là bị loại (vì sin( 2
2

k


  ) 1 ). 

* Nguyên nhân sai lầm: 

 Điều sai lầm ở trƣờng hợp thứ nhất thƣờng diễn ra ở học sinh yếu kém, đã áp 

dụng sai là khi 
2

3

k
x


 , với k  thì sin3x 0 hay logsin3x (cosx - cos2x) vô nghĩa.  

Điều sai ở trƣờng hợp thứ hai thƣờng diễn ra ở học sinh trung bình, một số 

học sinh khá giỏi còn bị sai sót khi giải hệ cuối đó là 
4

x k


   với k .   

Vì sin3x >0 chỉ đúng khi 2k m  với m .  

* Lời giải đúng: Phƣơng trình (*)  sin 3 sin 3log (cos cos2 ) log sin3x xx x x   
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osx - cos2x = sin3x

sin3x > 0,sin3x 1

c





3x x 3x 3x
2sin   sin  = 2sin   cos

2 2 2 2

sin3 0,sin3 1x x




  

 

3
sin 0

2

3
os sin

2 2

sin 3 0,sin 3 1

x

x x
c

x x





 



 

  



3
sin 0

2

3
os os( )

2 2 2

sin 3 0,sin 3 1

x

x x
c c

x x







  



 



3

2

3
( ) 2

2 2 2

sin 3 0,sin 3 1

x
k

x x
k

x x










    



 



2

3

2
2

4

sin 3 0,sin 3 1

k
x

x k

x k

x x













   

  

  

 

 2
4

x m


   ( m ) 

Kết luận: phƣơng trình đã cho có nghiệm 2
4

x m


   với m .  

 Qua ví dụ này, giáo viên phát hiện và sửa chữa những sai lầm cho học sinh. 

Đồng thời giáo viên củng cố cho học sinh định nghĩa và tính chất hàm số lôgarít; 

biến đổi và giải phƣơng trình lƣợng giác, gộp họ nghiệm phƣơng trình lƣợng giác, 

xác định điểm cuối của góc (cung) lƣợng giác, ... 

 Ví dụ2: Khẳng định sau có đúng không ? 

 Hai véc tơ luôn cùng phƣơng với một véc tơ thứ ba thì chúng cùng phƣơng 

với nhau. 

 Một số học sinh trả lời là đúng. Học sinh sai lầm chỉ xét véc tơ thứ ba khác 

véc tơ-không, mà không xét véc tơ thứ ba là véc tơ-không và hai véc tơ kia khác véc 

tơ-không. Qua đó giáo viên củng cố cho học sinh định nghĩa hai véc tơ cùng 

phƣơng, véc tơ-không. 

1.4.3. Soạn giáo án phân hóa 

 Giáo án (còn gọi là bài soạn hay kế hoạch bài học) là kế hoạch của ngƣời 

giáo viên để dạy từng tiết học. Giáo án không đơn thuần là một bản sao chép lại tri 

thức trong sách giáo khoa mà giáo án thể hiện một cách sinh động mối liên hệ hữu 

cơ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học. Để xây dựng một 

giáo án, ngƣời giáo viên cần phải lĩnh hội mục tiêu và nội dung dạy học quy định 

trong chƣơng trình và cụ thể hóa trong sách giáo khoa, nghiên cứu phƣơng pháp dạy 

học dựa vào sách giáo khoa và sách giáo viên, vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ 

thể của lớp học[9]. 
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 Để soạn một giáo án theo quan điểm phân hóa, dự kiến đƣợc các hoạt động 

dạy học dựa vào những khác biệt của học sinh về năng lực, nhu cầu và hứng thú 

nhận thức. Khi đó ta cần chú ý đến các vấn đề sau: 

1.4.3.1. Xác định mục tiêu bài học 

 Khi thiết kế giáo án, điều quan trọng trƣớc tiên là phải xác định đúng mục tiêu 

bài học. Khi xác định mục tiêu học tập (cho ngƣời học), giáo viên phải hình dung đƣợc 

sau khi học xong bài đó, học sinh phải có đƣợc những kiến thức gì?, kĩ năng ra sao?, 

thái độ nhƣ thế nào?, mức độ nhƣ đến đâu?. Trong phƣơng pháp tích cực, ngƣời ta 

không chỉ quan tâm đến vấn đề thông hiểu, ghi nhớ, tái hiện các kiến thức theo sách 

giáo khoa, lặp lại đúng và thành thạo các kĩ năng đã đƣợc tập dƣợt trong tiết học mà 

còn đặc biệt chú ý năng lực nhận thức, rèn luyện các kĩ năng và phẩm chất tƣ duy của 

học sinh phù hợp với nội dung bài học (phân tích, tổng hợp, xác lập quan hệ giữa các 

sự kiện, nêu giả thuyết, ...), chú ý các kĩ năng học tập, phát triển năng lực tự học. Giáo 

viên luôn phải có ý thức nêu rõ yêu cầu, mức độ hợp lí giữa kiến thức và kĩ năng, giữa 

phƣơng pháp suy nghĩ với hành động và tự học. 

Khi xác định mục tiêu bài học cần chú ý: 

+Xác định rõ mức độ hoàn thành công việc của học sinh. 

+ Mục tiêu đƣợc diễn đạt sao cho có thể lƣợng hóa đƣợc mức độ học sinh 

phải đạt đƣợc. 

+ Mỗi mục tiêu nêu ra phải thuận tiện cho việc đánh giá kết quả bài học. 

Trong dạy học phân hóa, mục tiêu có thể đƣợc diễn đạt ở nhiều mức độ khác 

nhau để phù hợp với các đối tƣợng học sinh khác nhau. Khi xác định mục tiêu học 

tập, giáo viên lấy trình độ học sinh chung của cả lớp làm căn cứ nhƣng phải hình 

dung thêm yêu cầu phân hóa đối với những nhóm học sinh có trình độ kiến thức và 

tƣ duy khác nhau để mỗi học sinh đƣợc làm việc với sự nỗ lực trí tuệ vừa sức mình. 

Do vậy cần xác định đƣợc những yêu cầu cơ bản và nâng cao về kiến thức và kĩ 

năng mà học sinh ở các đối tƣợng khác nhau cần phải đạt đƣợc sau mỗi giờ học. 

 + Yêu cầu kiến thức, kĩ năng cơ bản: Đó là chuẩn về kiến thức, kĩ năng mà 

mọi học sinh phải đạt đƣợc. 

 + Yêu cầu kiến thức, kĩ năng nâng cao: Đó là những yêu cầu nâng cao trên 

cơ sở đã đạt chuẩn (tránh đặt mục tiêu quá cao gây nên sự quá tải về nội dung).  

Ví dụ: Xác định mục tiêu bài học “Các hàm số lƣợng giác” (Đại số và Giải 

tích 11 nâng cao) nhƣ sau: 
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 Về kiến thức: 

 Yêu cầu cơ bản: 

+ Hiểu đƣợc định nghĩa các hàm số lƣợng giác cơ bản y sinx, 

ycosx,y tanx , ycotx với x và x là số đo rad (x không phải là độ). 

+ Hiểu đƣợc tập xác định(TXĐ), tập giá trị(TGT) của các hàm số lƣợng giác 

cơ bản ysinx, ycosx, y tanx , ycotx. 

+ Hiểu đƣợc tính chẵn, lẻ của các hàm số lƣợng giác cơ bản ysinx, ycosx, 

y tanx , ycotx. 

+ Hiểu khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số lƣợng giác cơ bản 

ysinx, ycosx, y tanx , ycotx. 

+ Hiểu đƣợc tính tuần hoàn và chu kỳ của các hàm số lƣợng giác cơ  

bản ysinx, ycosx, y tanx, ycotx. 

+. Biết dựa vào các trục sin, trục côsin, trục tang, trục côtang gắn với đƣờng 

tròn lƣợng giác để hiểu đƣợc khảo sát sự biến thiên và hình dáng đồ thị của các hàm 

số lƣợng giác cơ bản ysinx, ycosx, y tanx , ycotx tƣơng ứng. 

+ Hiểu đƣợc các hàm số lƣợng giác cơ bản y sinx, ycosx, y tanx , 

ycotx là các hàm số tuần hoàn với các chu kì khác nhau. 

 Yêu cầu nâng cao: 

 + Hiểu đƣợc bản chất của định nghĩa đó là mối quan hệ giữa số thực x với 

số đo cung lƣợng giác AM (điểm cuối là điểm M) theo rad và mỗi số đo cung lƣợng 

giác AM (mỗi điểm cuối M trên đƣờng tròn lƣợng giác) với các giá trị lƣợng giác 

của góc lƣợng giác x (đƣợc đo bằng rad). 

+ Hiểu đƣợc tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ, khoảng đồng biến, nghịch 

biến, tính tuần hoàn và chu kì của các hàm số lƣợng giác khá đơn giả. 

 Về kĩ năng:  

 Yêu cầu cơ bản 

+ Biết xét tính chẵn lẻ của các hàm số lƣợng giác cơ bản y sinx, ycosx, 

y tanx, ycotx. 

+ Biết tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số lƣợng giác cơ bản 

ysinx, ycosx, y tanx, ycotx . 

+ Biết cách lập bảng biến thiên và hình dáng đồ thị của các hàm số lƣợng 

giác cơ bản ysinx, ycosx, y tanx, ycotx. 

 Yêu cầu nâng cao: 
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+ Biết cách tìm tập giá trị, tập xác định, tính chẵn lẻ, tuần hoàn với chu kì, sự 

biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số lƣợng giác khác đơn giản. 

+ Mối liên hệ giữa đồ thị hàm số lƣợng giác qua phép biến hình (Phép tịnh 

tiến, đối xứng trục, ... ). 

+ Biết đƣợc một số bài toán liên quan tới thực tiễn, thực tế nhƣ “Bài đọc 

thêm”, “Em có biết”, ... 

Về tƣ duy: 

+ Phát triển tƣ duy lôgíc, tƣ duy hàm, tƣ duy sáng tạo. 

+ Khả năng khái quát, tƣơng tự, quy lạ về quen, trí tƣởng tƣợng. 

Về thái độ: 

+ Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, nghiêm 

túc và cần cù chựu khó trong học tập. 

1.4.3.2. Sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa 

 Giáo viên cần chuẩn bị một hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa đƣợc chọn 

lọc công phu để thực hiện mục tiêu đề ra khi thiết kế giáo án. 

 Quy trình sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa sẽ đƣợc trình bày cụ thể ở 

chƣơng II.  

Dƣới đây ta chỉ quan tâm tới một số điều cần chú ý đối với giáo viên khi dự 

kiến việc sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa nhƣ sau: 

 + Các câu hỏi thƣờng đƣợc đặt cho cả lớp nhƣng giáo viên cần phải có chủ định 

cho một nhóm học sinh hoặc cá nhân học sinh cụ thể. Việc này giúp giáo viên đặt 

những câu hỏi đúng cho nhóm học sinh hoặc cá nhân học sinh mà mình chủ định.  

Những học sinh yếu kém cần đƣợc khuyến khích và cần đặt những câu hỏi 

mà các em có thể trả lời đƣợc. Có thể không trả lời đƣợc mọi câu hỏi, nhƣng ít nhất 

các em cũng không gặp khó khăn lắm với những câu hỏi đƣợc chuẩn bị riêng cho 

các em. Đối với những học sinh thông minh hơn, câu hỏi cần phải ở mức độ khó 

hơn và chứa đựng nhiều thách thức hơn. Vì vậy câu hỏi cùng với dự kiến về học 

sinh trả lời cần đƣợc ghi vào trong giáo án. 

     Ví dụ: Để củng cố định nghĩa hàm số lƣợng giác ysinx và ycosx (Đại số 11 

nâng cao),  

 Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa nhƣ sau: 

 Tìm tập xác định, tập giá trị các hàm số lƣợng giác? 

 a) y  sin(2x)  
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 b) y  3sinx -2 

 c) y  3 sinx  

 d) 2cos(x ) 2
3

y


    

Ở đây: a), b) dành cho học sinh yếu kém. 

  b), c) dành cho học sinh trung bình. 

  c), d) dành cho học sinh khá giỏi. 

 + Hệ thống bài tập, đặc biệt là bài tập giao về nhà phải đƣợc biên soạn và cân 

nhắc cẩn thận (bài tập về nhà là một phần của bài học giúp học sinh tự học để hiểu kĩ 

hơn những kiến thức đã đƣợc học trên lớp). Bài tập có thể giao cho từng cá nhân học 

sinh hoặc từng nhóm học sinh, tuỳ theo loại bài và thời gian có thể để cho học sinh 

hoàn thành bài tập. Các bài tập về nhà cũng phải có tính phân hóa, đƣợc cân nhắc kĩ 

về mức độ và liều lƣợng, phù hợp với các đối tƣợng học sinh trong lớp. Khả năng 

phân hóa bài tập về nhà thể hiện ở những điểm sau: 

 - Phân hóa về số lƣợng bài tập cùng loại phù hợp với từng loại đối tƣợng học 

sinh để cùng đạt một yêu cầu. 

- Phân hóa về nội dung bài tập để tránh đòi hỏi quá cao đối với học sinh yếu 

kém và quá thấp đối với học sinh khá giỏi. Đối với đối tƣợng học sinh trung bình, giáo 

viên có thể ra những bài tập trong sách giáo khoa hay sách bài tập, tuy nhiên có thể 

lƣợc bớt một số bài tập khó. 

 - Phân hóa yêu cầu về tính độc lập: Bài tập cho diện học sinh yếu kém chứa 

nhiều yếu tố dẫn dắt hơn là bài tập cho diện học sinh khá giỏi. 

 - Ra riêng những bài tập nhằm đảm bảo trình độ xuất phát cho học sinh yếu 

kém để chuẩn bị cho bài học sau. 

 - Ra riêng những bài tập nâng cao cho học sinh khá giỏi. 

 Ví dụ: Sau khi học bài “Các hàm số lƣợng giác” (Đại số và Giải tích 11 nâng 

cao), giáo viên có thể phân hoá bài trong (sách giáo khoa) nhƣ sau: 

 +Bài tập chung cho cả lớp: 8, 10, 11, 12(a), 13(b, c). 

 +Bài tập dành cho học sinh yếu: 7, 13(a) 

 +Bài tập dành cho học sinh trung bình: 5 

 +Bài tập dành cho học sinh khá giỏi: ví dụ trang 15, 13(d), 9. 
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 Bài tập ra thêm 

Bài 1: a) Tìm x(- ; ] để sinx
1

2
sin2x là đẳng thức đúng? 

b) Tìm x để sinx
1

2
là đẳng thức đúng? 

c) Tìm x để cosxsin2x là đẳng thức đúng? 

(phần a dành cho học sinh yếu kém; phần b dành cho học sinh trung bình; 

phần c dành cho học sinh khà giỏi). 

Bài 2: Tìm tập giá trị của hàm số? 

 a) y-t
2 
- t+1 với t[-1;1]. 

 b) y- cos
2
x - cosx+1. 

 c) ysin
2
x - cosx. 

 (phần a dành cho học sinh yếu kém; phần b dành cho học sinh trung bình; 

phần c dành cho học sinh khà giỏi). 

Bài 3: Cho hàm số f(x)sin( x) và g(x) tan( x) 

 a) Chứng tỏ f(x+2) f(x) và g(x+1)g(x). Từ đó suy ra hàm f tuần hoàn với 

chu kì T 2 và hàm g tuần hoàn chu kì T1. 

 b) Chứng minh rằng: 

 + Với mọi số nguyên k, ta có g(x+k) g(x). Từ đó suy ra hàm g tuần hoàn 

với chu kì T1. 

 +Với mọi số nguyên chẵn k, ta có f(x+k) f(x). Từ đó suy ra hàm f tuần hoàn 

với chu kì T2. 

c) Chứng minh hàm số f  và g  là hàm số tuần hoàn? tìm chu kì? 

 (phần phần a dành cho học sinh yếu kém; phần b dành cho học sinh trung 

bình; phần c dành cho học sinh khà giỏi). 

Bài 4:  

 a)Tìm tập xác định của biểu thức sau? 

 + y1
1 osx 1 osx

cosx

c c  
 (dành cho học sinh trung bình, yếu kém). 

 + y21+cot2x   
os2x

2sin

c

x
 (dành cho học sinh khá giỏi). 

 b) Trên nửa đoạn [0; 2 ], hãy xác định khoảng mà hàm số ysinx và ycosx 

luôn đồng biến? Luôn nghịch biến? (dành cho học sinh trung bình, yếu kém). 
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 c) Hãy xác định khoảng mà hàm số ysinx và ycosx luôn đồng biến? luôn 

nghịch biến? (dành cho học sinh khá giỏi). 

 Bài 5:(phần a dành cho học sinh yếu kém; phần b dành cho học sinh trung 

bình; phần c dành cho học sinh khà giỏi). 

 a) Chứng tỏ 3 sin2x +cos2x 2sin(2x +
6


)2cos(2x -

6


). 

 a) Biến đổi (2- 3 ) sin2x +cos2x về dạng A sin(2x + ) với A,   . 

 b) Biết a
2
+b

2 0. Chứng minh rằng: a sin2x + b cos2x C cos(2x -  ) với 

C 2 2a b và a, b,   . 

1.4.3.3. Phân phối hợp lý thời gian trong tiết lên lớp 

 Các đối tƣợng học sinh trong cùng một lớp thƣờng khác biệt với nhau về 

nhận thức. Đƣợc thể hiện ở hứng thú và mức độ nhận thức nhiều hay ít, ở tốc độ 

nhận thức và vận dụng nhanh hay chậm. Do vậy trong giáo án của giáo viên nên có 

dự kiến phân phối thời gian thích hợp để các học sinh yếu kém có thể tiếp thu và tập 

vận dụng đƣợc kiến thức, nhƣng cũng không để lãng phí thời gian của các học sinh 

khá giỏi khi các em đã hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ học tập. Nên việc phân 

phối thời gian cho từng hoạt động trên lớp cần đƣợc giáo viên tính toán, dự kiến 

trƣớc trong giáo án. Lƣu ý ngoài những dự kiến chính thức, cần chuẩn bị phƣơng án 

dự phòng để tránh bị động và đôi khi dạy không hết bài.  

1.4.4. Sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học phân hóa 

 Ngoài các phƣơng tiện truyền thống nhƣ sách giáo khoa, sách bài tập, sách 

tham khảo, ..., phiếu học tập, mô hình và các phƣơng tiện hiện đại nhƣ máy chiếu 

hắt, máy chiếu Projector, ..., cần đặc biệt chú ý đến việc ứng dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông vào dạy học phân hóa. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giúp khả năng thực hiện 

phân hóa cao trong quá trình học tập. Chúng ta có thể tạo cho học sinh môi trƣờng 

học tập đa phƣơng tiện, giúp từng học sinh hoạt động phù hợp với đặc điểm tƣ duy 

của riêng mình, những học sinh khác nhau đƣợc tác động sƣ phạm khác nhau, đƣợc 

giao nhiệm vụ học tập với các mức độ khác nhau, phù hợp với từng cá nhân học 

sinh. Nếu có các phần mềm dạy học trợ giúp, giáo viên có thể nắm bắt đƣợc các chi 

tiết diễn biến của hoạt động học tập của mỗi học sinh và xử lý kịp thời, giúp từng 

học sinh làm việc theo đúng khả năng, phù hợp với kiến thức, kĩ năng và nhịp độ 
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làm việc của mỗi ngƣời. Nhờ sử dụng các phần mềm dạy học, một học sinh trung 

bình, thậm chí trung bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trƣờng học tập. 

Giáo viên sẽ có điều kiện giúp đƣợc tất cả các đối tƣợng học sinh rèn luyện năng 

lực sáng tạo, rèn luyện phƣơng pháp học tập, do đƣợc giải phóng khỏi việc dạy học 

đồng loạt, thầy có thể đi sâu giúp đỡ các học sinh cá biệt (học sinh yếu kém và học 

sinh giỏi) trong khoảng thời gian dài hơn. Với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông 

tin và truyền thông, các yêu cầu dạy học phân hóa có thể đƣợc thực hiện với một chất 

lƣợng cao hơn. 

 Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cũng gặp nhiều 

khó khăn bởi vì trên thực tế rất nhiều trƣờng THPT chƣa đƣợc trang bị đầy đủ các 

phƣơng tiện cho dạy học đa phƣơng tiện, môt số giáo viên chƣa đáp ứng đƣợc việc sử 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. 

1.4.5. Phân hóa trong kiểm tra, đánh giá  

 Trong quá trình dạy học phân hóa: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 

học sinh là một khâu có vai trò quan trọng. Nó đảm bảo mối liên hệ ngƣợc, cung 

cấp những thông tin phản hồi, giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh việc dạy, giúp học 

sinh điều chỉnh kịp thời quá trình học, hƣớng vào việc thực hiện mục tiêu bộ môn 

và mục tiêu đào tạo của nhà trƣờng. 

Kiểm tra, đánh giá góp phần củng cố, đào sâu, hệ thống hoá kiến thức phù hợp với 

mức độ, tốc độ và hứng thú nhận thức của các đối tƣợng học sinh khác nhau. Nó có tác 

dụng giáo dục đối với học sinh: Giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vƣơn lên, 

khắc phục khó khăn trong học tập đối với những học sinh yếu kém; có ý thức đào sâu suy 

nghĩ, tƣ duy tích cực, độc lập, sáng tạo, tính cẩn thận, không qua loa, đại khái đối với học 

sinh khá, giỏi.  

 Có nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá. Thông thƣờng nhất là kiểm tra miệng, 

kiểm tra viết, kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

thông qua quá trình học tập trên lớp, thông qua đánh giá của học sinh cùng lớp, tự đánh 

giá của học sinh, … Đối với kiểm tra viết, thƣờng có các đề trắc nghiệm tự luận, đề trắc 

nghiệm khách quan hoặc đề cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tuy 

nhiên, khi sử dụng hình thức nào đi chăng nữa thì các đề kiểm tra có tính phân hóa, ngoài 

những yêu cầu chung đối với một đề kiểm tra còn cần đáp ứng một số yêu cầu sau: 

+ Câu hỏi và bài tập phù học phải phù hợp với yêu cầu của chƣơng trình, chuẩn 

kiến thức, kĩ năng, sát với trình độ học sinh. 
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 + Bên cạnh những câu hỏi và bài tập hƣớng vào yêu cầu cơ bản, cần có những 

câu hỏi và bài tập đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức một cách tổng hợp, khuyến 

khích suy nghĩ tích cực ở các mức độ dễ, khó khác nhau. 

 + Khai thác, huy động đƣợc những kinh nghiệm, vốn sống, hoàn cảnh cá nhân 

của ngƣời học. 

1.5. Tiểu kết chƣơng 1 

 Ở đây chúng tôi làm sáng tỏ một số vấn đề sau: 

 Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa: Khái niệm về dạy 

học phân hóa, các cấp độ và hình thức dạy học phân hóa, quan điểm về dạy học 

phân hóa. 

 Hệ thống hóa cơ sở lí luận về câu hỏi và bài tập; câu hỏi và bài tập phân hóa. 

 Thực trạng về việc dạy học phân hóa môn toán ở trƣờng THPT hiện nay: 

những ƣu điểm, vấn đề tồn tại của dạy học phân hóa. 

 Đề xuất một số biện pháp để thực hiện dạy học phân hóa mônToán:  

+ Phân loại đối tƣợng học sinh. 

+ Soạn câu hỏi phân hóa và bài tập phân hóa. 

+ Soạn giáo án phân hóa. 

+ Sử dụng các phƣơng tiện dạy học khi dạy học phân hóa. 

+ Phân hóa trong kiểm tra và đánh giá 
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Chƣơng II 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ 

PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƢỜNG THPT 

    (Chƣơng trình nâng cao) 

2.1. Yêu cầu dạy học hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác 

 Theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006, khung phân phối 

chƣơng trình (KPPCT) của Bộ GDĐT và PPCT của Sở GDĐT Bắc Giang khi dạy 

học nội dung Hàm số lƣợng giác và Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 (chƣơng trình 

nâng cao), cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Chủ đề 
Mức độ cần đạt 

Về kiến thức Về kĩ năng 

1.Các hàm số lƣợng 

giác. 

+ Định nghĩa các hàm 

số lƣợng giác:  

ysinx, ycosx,   

y tanx,  ycotx. 

 

 

+Tính chẵn, lẻ của các 

hàm số lƣợng giác trên.  

 

+Tính chất tuần hoàn và 

chu kì các hàm số lƣợng 

giác trên.  

 

 

+Tính đồng biến, 

 

 

+ Hiểu đƣợc khái niệm các 

hàm số lƣợng giác với biến 

số x là số thực và là số đo 

radian (không theo độ). 

 

 

+Hiểu đƣợc tính chẵn, lẻ 

của các hàm số lƣợng giác. 

 

+Hiểu đƣợc tính chất tuần 

hoàn của các hàm số lƣợng 

giác, hiểu đƣợc tập xác định 

và tập giá trị các hàm số 

lƣợng giác. 

+Hiểu đƣợc khoảng đồng 

 

 

+Biết cách phân biệt các 

hàm số lƣợng giác, tập xác 

định và tập giá trị.Biết đổi 

số đo cùng một góc (cung) 

lƣợng theo rad sang số 

thực và ngƣợc lại. 

+ Biết cách xác định hàm 

số chẵn, lẻ (không chẵn và 

không lẻ). 

+Biết cách xác định đƣợc 

hàm số lƣợng giác có tính 

tuần hoàn và chu kì, tập 

xác định và tập giá trị của 

nó. 

+Biết xác định khoảng 
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nghịch biến của các 

hàm số lƣợng giác 

trên một đoạn  

biến, nghịch biến của các 

hàm số lƣợng giác trên một 

đoạn (khoảng) có độ dài  

đồng biến, nghịch biến đó. 

 

 

(khoảng) có độ dài 

bằng chu kì của hàm 

số lƣợng giác trên.  

+Sự biến thiên và đồ 

thị các hàm số lƣợng 

giác  

ysinx, ycosx, 

y tanx, ycotx. 

bằng chu kì của hàm số 

lƣợng giác trên. 

+Giúp học sinh hiểu đƣợc 

sự biến thiên của các hàm 

số lƣợng giác và giúp học 

sinh hình dung cách vẽ các 

đồ thị của các hàm số lƣợng 

giác.   

 

 

+Biết cách lập bảng biến 

thiên và thể hiện trên đồ 

thị của các hàm số lƣợng 

giác. Biết nhận dạng và 

cách vẽ đồ thị của các hàm 

số lƣợng giác đó.   

2. Phƣơng trình 

lƣợng giác cơ bản. 

+Định nghĩa các 

phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản. 

+Phƣơng pháp xây 

dựng công thức 

nghiệm của các 

phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản. 

+Về công thức 

nghiệm của các 

phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản. 

 

 

+Hiểu đƣợc các định nghĩa, 

điều kiện xác định của ẩn. 

 

+Hiểu đƣợc phƣơng pháp 

xây dựng công thức nghiệm. 

 

 

+Cần nắm vững về công 

thức nghiệm của các 

phƣơng trình lƣợng giác cơ 

bản. 

 

 

+Biết cách biến đổi và đƣa 

về dạng phƣơng trình 

lƣợng giác cơ bản. 

+Biết vận dụng thành thạo 

công thức nghiệm. 

 

 

+Biết cách biểu diễn các 

nghiệm của các phƣơng 

trình lƣợng giác cơ bản 

trên đƣờng tròn lƣợng giá                 

3. Một số phƣơng 

trình lƣợng giác đơn 

giản. 

+Dạng phƣơng trình 

bậc nhất và bậc hai 

 

 

 

+Biết đƣợc dạng phƣơng 

trình và nắm vững cách giải. 

 

 

 

+Nhận biết đƣợc dạng và 

giải thành thạo phƣơng 
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đối với một hàm số 

lƣợng giác. 

 

+Dạng phƣơng trình 

bậc nhất đối với sinx 

và cosx. 

 

 

 

+Biết đƣợc dạng phƣơng 

trình và nắm vững cách giải. 

 

trình bậc nhất và bậc hai 

đối với một hàm số lƣợng 

giác. 

+Biết cách nhận biết đƣợc 

dạng và giải thành thạo 

phƣơng trình bậc nhất đối  

 

+ Dạng phƣơng trình 

thuần nhất bậc hai đối 

với sinx và cosx. 

 

+ Biết đƣợc dạng phƣơng 

trình và nắm vững cách giải 

với sinx và cosx. 

+Biết cách nhận biết đƣợc 

dạng và giải thành thạo 

phƣơng trình thuần nhất 

bậc hai đối với sinx và 

cosx. 

2.2. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa 

Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa là: 

+ Nguyên tắc đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu dạy học: Khi thiết kế các 

hoạt động học tập cho học sinh, Giáo viên cần cụ thể hóa bằng các câu hỏi và bài 

tập hƣớng vào mục tiêu bài học. Quá trình tổ chức cho học sinh từng bƣớc giải 

quyết đƣợc các câu hỏi và bài tập đó cũng đồng thời là quá trình thực hiện các mục 

tiêu dạy học đã đề ra. 

+ Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, chính xác của nội dung: Câu hỏi và bài 

tập dùng để mã hóa nội dung dạy học, câu hỏi và bài tập cần đảm bảo tính khoa học, 

chính xác.  

+ Nguyên tắc đảm bảo tính vững trắc và phát huy tính tích cực của học sinh: 

Câu hỏi và bài tập phải đảm bảo tính vừa sức, đƣợc xây dựng sao cho có thể tạo ra 

động lực tìm tòi cái mới (tức là tạo ra mâu thuẫn chủ quan giữa biết và chƣa biết ở 

học sinh) nhằm phát huy tính tự giác, tích cực và sáng tạo của học sinh. 

+ Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống: Nội dung kiến thức trong từng phần, 

từng bài đều đƣợc trình bày theo một lôgic hệ thống. Vì vậy câu hỏi và bài tập với 

tƣ cách là công cụ hoạt động của học sinh khi xây dựng phải quán triệt tính hệ 

thống. Cụ thể, câu hỏi và bài tập phải đƣợc sắp xếp theo một lôgic hệ thống cho 
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từng nội dung SGK: Cho một phần, cho một bài, cho một chƣơng và cả chƣơng 

trình môn học. 

 Khi xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa cần chú ý đến mối quan hệ có tính 

hệ thống giữa cái đã biết và cái chƣa biết. Nhiều khi câu hỏi và bài tập đƣợc sử 

dụng để tổ chức dạy học, chúng phải đƣợc tổ hợp lại theo một hệ thống nhất định có 

ý nghĩa rất quan trọng: Nhƣ câu hỏi và bài tập ra trƣớc, nhiều khi có tác dụng làm 

tiền đề cho xây dựng và trả lời câu hỏi tiếp theo (liền kề hoặc không liền kề). Trong 

một số trƣờng hợp lời giải đáp cho câu hỏi và bài tập trƣớc có tác dụng làm nảy sinh 

câu hỏi và bài tập tiếp. 

+ Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn: Việc thiết kế câu hỏi và bài tập cũng 

phải cố gắng gắn liền với thực tiễn cuộc sống 

 Ví dụ: Khi dạy học bài “Phép tịnh tiến và Phép dời hình” (Hình học 11 nâng 

cao), giáo viên nên xây dựng câu hỏi và bài tập gắn với thực tiễn (tr7 SGK) nhƣ sau: 

Hai thôn ở hai vị trí A và B cách nhau một con sông (xem rằng hai bờ sông 

là hai đƣờng thẳng song song).  

Minh hoạ 

a

b

A

B

N

M

dòng sông 

 

Ngƣời ta dự định xây dựng một chiếc cầu MN bắc qua sông (cố nhiên cầu  

phải vuông góc với bờ sông) và làm hai đoạn đƣờng thẳng từ A đến M và từ B đến 

N. Hãy xác định vị trí chiếc cầu MN sao cho AM BN ngắn nhất. 

+ Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi: Việc xây dựng phải phù hợp với trình độ 

nhận thức các đối tƣợng học sinh. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng để 

xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học hàm số lƣợng giác và phƣơng 

trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao. 

Nếu câu hỏi và bài tập không phù hợp với trình độ và đối tƣợng học sinh dễ 

gây nên hiện tƣợng chán nản, không phân hóa sẽ không phù hợp với từng đối tƣợng 

học sinh. Có thể phù hợp với đối tƣợng với học sinh khá giỏi, nhƣng sẽ làm cho học 
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sinh yếu kém không nhận thức đƣợc và chán nản. Có thể phù hợp với nhận thức của 

học sinh yếu kém thì dễ làm cho học sinh khá giỏi nhàm chán. Do đó câu hỏi và bài 

tập càng phân hóa mịn càng phù hợp với việc sử dụng cho các đối tƣợng khác nhau 

và đạt hiệu quả dạy học càng cao. 

 Khi thiết kế câu hỏi và bài tập phân hóa ngoài những nguyên tắc chung nêu 

trên cũng còn phải lƣu ý tới các đặc điểm của câu hỏi và bài tập phân hóa ( xem 

mục 1.4.2 chƣơng I). 

 Tóm lại: Khi xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa phải dựa trên các nguyên 

tắc cơ bản nêu trên trên. Nhƣng không phải câu hỏi và bài tập nào cũng phải đầy đủ 

các nguyên tắc đó. Tuỳ vào từng nội dung kiến thức, tuỳ vào mục tiêu của từng bài  

học mà vận dụng các nguyên tắc một cách linh hoạt. 

2.3. Quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa  

 Từ kinh nghiệm của bản thân, tham khảo ý kiến của các giáo viên, các 

chuyên gia, chúng tôi xin giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập 

phân hóa trong dạy học bao gồm các bƣớc nhƣ sau: 

2.3.1. Phân tích nội dung dạy học 

 Nội dung dạy học phải dựa trên nội dung chƣơng trình môn học do Bộ giáo dục 

và đào tạo ban hành. Trên cơ sở đó, phân tích nội dung SGK để xác định các đơn vị 

kiến thức để đƣa vào bài học, để xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập cho phù hợp. 

      Trong quá trình phân tích nội dung chƣơng trình và SGK, giáo viên nên lƣu ý 

đến trình độ và mức độ nhận thức của học sinh, để có thể giảm bớt các nội dung 

không cần thiết trong SGK. Giáo viên cần nghiên cứu nội dung cơ bản, trọng tâm để 

xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa giúp học sinh lĩnh hội đƣợc đầy đủ kiến thức 

và chính xác. 

2.3.2. Xác định mục tiêu 

 Giáo viên xác định mục tiêu bài học về kiến thức, kĩ năng, thái độ từ việc 

phân tích nội dung, chƣơng trình SGK của bài dạy, ...  

2.3.3. Xác định nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập 

 Với việc phân tích nội dung cơ bản, trọng tâm của SGK. Giáo viên có thể  

phân ra từng phần kiến thức, chia nhỏ các nội dung. Trên cơ sở đó tìm những nội 

dung có thể đặt đƣợc câu hỏi hoặc xây dựng thành bài tập. 
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2.3.4. Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập (đây là một bước 

quan trọng trong dạy học phân hóa). 

       Trong dạy học phân hóa, để đảm bảo thiết kế tốt câu hỏi và bài tập phân hóa 

tƣơng ứng với các khâu của quá trình dạy học, chúng tôi xin đề xuất một số kĩ thuật 

cơ bản khi diễn đạt các khả năng mã hóa nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài 

tập để tổ chức hoạt động tích cực của học sinh trong quá trình dạy học. 

Theo Tôn Thân (Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 9/1992), quy trình soạn 

 bài tập phân hoá tác động đến 3 đối tƣợng học sinh theo sơ đồ sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kĩ thuật thiết kế câu hỏi và bài tập phân hóa 

+ Giáo viên có thể sáng tạo đƣợc từ một bài tập (một nội dung kiến kiến thức 

trong quá trình dạy học) trong sách giáo khoa, nhằm khắc sâu kiến thức, rèn luyện 

kĩ năng và năng lực tƣ duy cho các đối tƣợng học sinh thông qua những dạng bài 

“nguyên mẫu”, những bài có “quan hệ gần”, những bài có “quan hệ xa”(quan hệ về 

nội dung, quan hệ về hình thức và quan hệ về phƣơng pháp), nhằm đáp ứng yêu cầu 

cụ thể của từng tiết học và đáp ứng nhu cầu các đối tƣợng học sinh.  

Ví dụ: Sau khi dạy học nội dung công thức biến đổi tích thành tổng (để củng  

cố công thức biến đối tích thành tổng), giáo viên có thể soạn bài tập phân hóa nhƣ 

sau (Bài 43 tr 213 SGK Đại số và Giải tích 10 nâng cao): 

- Qua 1, 2 bƣớc trung gian. 

- Đặc biệt hóa. 

Kiến thức cơ bản 

(hoặc bài tập trong SGK) 

- Vận dụng trực tiếp. 

- Tƣơng tự. 

Bài tập nguyên mẫu 
Học sinh yếu kém Tác động 

Học sinh trung bình Tác động 

Bài tập “quan hệ xa” 

Bài tập “quan hệ gần” 

- Qua nhiều bƣớc trung gian. 

- Tổng quát hóa. 

Học sinh khá giỏi Tác động 
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a. Tính A  cos75
0
cos15

0
, B  sin75

0
sin15

0
. 

b. Chứng minh rằng: sin15
0
cos75

0


2 3

4


 và cos15

0
sin75

0 2 3

4


 . 

c. Chứng minh rằng:  

     cos sin(  ) + cos sin( - ) + cos sin( - )0,với , ,  . 

Ở đây (kĩ thuật thiết kế bài tập) 

Câu a) dành cho học sinh yếu kém, học sinh chỉ cần áp dụng trực tiếp công 

thức (Bài tập “nguyên mẫu”). 

Câu b) dành cho học sinh trung bình, học sinh hiểu đƣợc rằng đây chính là  

bài tính giá trị của biểu thức mà kết quả đúng nhƣ điều cần chứng minh (Bài tập  

“quan hệ gần” với bài a). 

Câu c) dành cho học sinh khá giỏi, học sinh phải vận dụng đƣợc công thức 

với các cung lƣợng giác đã đƣợc tổng quát hóa (Bài tập “quan hệ xa” với a). 

+ Việc xây dựng một hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa phù hợp với các 

đối tƣợng học sinh cần phải đƣợc biên soạn một cách công phu, khoa học. Các câu 

hỏi và bài tập nên diễn đạt sao cho có thể kiểm tra đƣợc nhiều lĩnh vực và phù hợp 

với mức độ phân hóa khác nhau của học sinh nhƣ: Nhớ, hiểu, vận dụng, … 

Minh hoạ (mục 2.3.5). 

+ Giáo viên cũng có thể tạo ra những tình huống khác nhau từ một bài tập 

(một câu hỏi) cụ thể để phù hợp với các đối tƣợng học sinh. 

Ví dụ: Khi dạy học bài tập (SGK Tr.11 lớp 11 nâng cao): 

Biểu diễn nghiệm của phƣơng trình sau trên đƣờng tròn lƣợng giác: 

cos2xcosx. 

Bài tập này áp dụng cho đối tƣợng là học sinh trung bình. Với học sinh yêú 

kém(Giáo viên gợi ý, trƣớc hết hãy giải phƣơng trình đó). Đối với học sinh khá 

giỏi(Giáo viên có thể yêu cầu thêm: hãy tính tổng các nghiệm của phƣơng trình 

thuộc đoạn 
19

[0; ]
3


). 

2.3.5. Sắp xếp các câu hỏi và bài tập thành hệ thống. 

Sau khi thiết kế câu hỏi và bài tập, giáo viên nên sắp xếp theo một hệ thống 

tƣơng ứng nội dung (theo chức năng dạy học) để sao cho khi học sinh trả lời câu hỏi 
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và bài tập theo thứ tự đã sắp xếp thì học sinh sẽ lĩnh hội đƣợc toàn bộ kiến thức theo 

tiến trình của bài học. 

 Nhƣ vậy có thể tóm tắt quy trình thiết kế câu hỏi và bài tập nhƣ sau: 

           

   

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học “Một số 

công thức lƣợng giác” Đại số 10 nâng cao. 

  Phân tích nội dung dạy học:  

+ Nội dung dạy học: Các công thức cộng đối với côsin, sin, tang, côtang, nhân 

đôi, hạ bậc, tích thành tổng và tổng thành tích. 

+Phân tích nội dung dạy học: Các công thức trên đƣợc suy ra từ công thức  

os( ) os  cos sin  sinc c        , ,    (1). Nên chỉ cần xây dựng  

công thức (1). Khi đó ta xét góc (cung) lƣợng giác ,   có các điểm cuối tƣơng  

ứng là M, N trên đƣờn tròn lƣợng giác, sử dụng tích vô hƣớng của hai véc tơ OM và 

ON . Từ đó có công thức os( ) os  cos sin  sinc c         (1)  

  Mục tiêu:  

+ Kiến thức và kĩ năng cơ bản: HS ghi nhớ, vận dụng thể hiện đƣợc các công 

thức cộng, nhân đôi, hạ bậc, biến đổi tích thành tổnh và tổng thành tích trong các 

bài tập, trong thực tiễn và trong một số môn học có liên quan. 

+ Kiến thức và kĩ năng nâng cao: HS chứng minh đƣợc công thức lƣợng giác  

của bài học. Từ đó tìm đƣợc môt số công thức lƣợng giác khác, biến đổi và áp dụng  

thành thạo công thức lƣơng giác. 

Tƣ duy: Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy lôgic từ việc biến đổi và tìm 

công thức biến đổi lƣợng giác.  

Xác định mục tiêu 

  Xác định nội dung kiến thức có thể mã hoá thành câu hỏi và bài 

tập 

  Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập 

Sắp xếp câu hỏi và bài tập thành hệ thống 

Phân tích nội dung dạy 

học 
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Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện tính chính xác, tinh thần 

hợp tác. 

  Nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập 

+ Xây dựng công thức cộng os( ) os  cos sin  sinc c        . 

+ Vận dụng công thức biến đổi lƣợng giác để rút gọn, tính giá trị, chứng minh 

đẳng thức lƣợng giác, ... 

  Diễn đạt nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập:  

Từ hình vẽ: 

x

y





B'

B

A'

0 A(1;0)

N
M

 

 Câu hỏi và bài tập (Tạo tiền đề cho HS chiếm lĩnh kiến thức 

mới): 

- Hãy xác định toạ độ M, N theo giá trị lƣợng giác của góc ,  . 

Từ đó hãy xác định tích vô hƣớng theo toạ độ và theo định nghĩa. 

- Hãy tính os ?c MON  , suy ra công thức(1), và những công thức còn lại. Đối 

với HS yếu kém-trung bình, GV có thể gợi mở cho HS nhƣ: Cách xác định toạ độ 

điểm M,N, os os( ) os( )c MON c c       , thay “  ” là “  ” ở (1), ... 

 Câu hỏi và bài tập (Củng cố kiến thức): 

- Hãy tính (áp dụng công thức trên) giá trị lƣợng giác của góc 15
0
, 

5

12


 .  

(đối với HS yếu kém-trung bình có thể cho áp dụng với góc 45
0
, 30

0
). 

  Câu hỏi và bài tập (Phát triển tƣ duy cho học sinh khá giỏi ): 

- Hãy chứng minh: 
3 3

sin 3 3sinx 4sin x, cos3 4cos 3cosx x x x    , ...  

  Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa: 

 Khi dạy bài tập về một số công thức lượng giác (Đại số và Gải tích lớp 10 

nâng cao), giáo viên có thể soạn hệ thống hóa bài tập nhƣ sau: 

(*)Trƣớc hết ta hệ thống một số công thức biến đổi theo sơ đồ sau: 
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(Ở đây ta có tanx, cotx có nghĩa).  

(*) Sau đây giáo viên có thể soạn hệ thống câu hỏi và bài tập:  

Bài 1. Mỗi khẳng định sau có đúng không? 

 a) os( ) cos cosc a b a b      b) sin( ) sin cos cos sina b a b a b     

 c) sin( ) sin sina b a b          d) os( ) cos cos sin inbc a b a b as    

 e) 
2sin sin2a a        f) 

2sin 2sina a      g) sin 2 2sina a  

 h) 
sin4

tan 2
os2

a
a

c a
  (khi biểu thức có nghĩa). 

Bài 2. Đơn giản các biểu thức  

a) Tính sin15
0
, cos15

0
, tan15

0 
(và thử lại kết quả bằng máy tính bỏ túi). 

b)  
sin os sin os

15 10 10 15
2 2

os os sin sin
15 5 15 5

c c

c c

   

   




(hãy thử lại kết quả bằng máy tính bỏ túi). 

tan( +  )
tan tan

1 tan tan

 

 




 

tan( - )
tan tan

1 tan tan

 

 




 

 

cos2 cos2 -sin2  

sin2 2sin cos  

tan2 
2

2 tan

1 tan




 

2 1 os2
os

2

c
c





  

2sin  
1 os2

2

c 
 

cos cos  
1

2
[cos( +  ) + cos( - )] 

sin sin  
1

2
[cos( + ) + cos( - )] 

sin cos  
1

2
[sin( + ) + sin( - )] 

cos x  cos y 2cos
2

x y
cos

2

x y
 

cos x  cos y    2sin
2

x y
sin

2

x y
 

sin x  sin y  2 sin
2

x y
cos

2

x y
 

sin x  sin y  2cos
2

x y
sin

2

x y
 

cos( -  )   cos cos  –sin sin   

cos( +  )cos cos   +sin sin   

sin( -  )    sin cos   +cos sin   

sin( +  )   sin cos   +cos sin   
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c) cos
2
(

2
.) os ( )

4 4
c

 
     

d) sin( .) sin( )
3 3

 
     

e) A (cosa cosb)
2
 (sina  sinb)

2
. Từ đó tính A khi 

3
a b


   

Bài 3. Tính giá trị lƣợng giác (biểu thức lƣợng giác) 

a) Tính 4 4sin osc  , biết cos2
3

5
 . 

b) Tính S
3 5 7

sin sin sin sin
16 16 16 16

   
 . 

c) Tính tan10
0
tan50

0
tan110

0
. 

d)  Tính sin20
0
sin40

0
sin80

0
.  

e) Tính cos20
0
cos40

0
cos100

0
. 

f) Tính sin6
0
sin42

0
sin66

0
sin78

0
.
 
 

g) Tính các giá trị lƣợng giác của góc 2  và góc 
2


.  

Biết sin
1

3
  và ( ; )

2


  . 

h) Biết cos +cos  a  và sin sin b   ( với a, b  và 2 2a b 0 ).  

Hãy tính sin( )   theo a và b. 

Bài 4. Chứng minh rằng (khi các biểu thức có nghĩa) 

a) sin3x3sinx 4sin
3
x 4sin sin( )sin( ).

3 3

 
      

b) tan3x tan ( )
3

x

 tanx tan(

3
x


 ). 

c) sin(  )sin(  ) 2 2 2 2sin sin os osc c      . 

d) 2sin(
4


 ) sin(

4


 )cos2 . 

e) 
0 0

1 3
4

sin10 os10c
  . 

f) Nếu k      (k ) và cos cos  cos 0  thì 
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tan .tan tan tan tan tan        

g) Nếu 0
2


       và tan

1 1 1
, tan , tan

8 5 2
      

thì 
4


     . 

h) Với , ,     ta có 

cos(  )sin(  ) .os( + )sin( - )+cos( + )sin( - )=0c          

i) cos
2 4 6 1

os os .
7 7 7 2

c c
  
     

(hãy kiểm chứng bằng máy tính bỏ túi). 

j) Biểu thức sau không phụ thuộc vào x: 

A sin4x sin10x-sin11x sin3x-sin7x sinx  

Bcos
2
(a x) cos

2
x2cosa cosx cos(a x). 

m)
2 2sinx cos sin( )a b x a b x       

với 
2 2 0a b  , cos

2 2
a

a

b

 



, [0; )  . 

n) Tính giá trị lƣợng giác của 
5


 (bằng cả phƣơng pháp hình học và kiểm  

chứng kết quả bằng máy tính bỏ túi). 

Bài 5. Cho ABC  

a) Nếu sinAcosB cosC thì ABC  vuông. 

b) Nếu sinA2sinB cosC thì ABC  cân. 

c) cos
2
A  cos

2
B cos

2
C12cosA cosB cosC. 

d) cosA cosB  cosC .1 4sin sin sin
2 2 2

A B C
   

e) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

 F
1 1 1

2 os2A 2 os2B 2 os2Cc c c
 

  
. 

Bài 6. Chọn phƣơng án đúng trong các phƣơng án sau: 
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a) Biểu thức sin
090

4
cos

0270

4
 bằng: 

 (A) 
1 2

(1 )
2 2

 ;   (B) 
1 2

( 1)
2 2

 ;   (C) 
1 2

(1 )
2 2

 ;   (D) 2 1 . 

b) Biểu thức 

0 0

0 0 0 0

os80 os20

sin40 os10 sin10 os40

c c

c c


 bằng: 

   (A) 1;   (B) 
3

2
;    (C) 1;     (D) 

3

2
 . 

c) Giá trị lớn nhất của biểu thức 4 4sin osc   là: 

   (A) 1;   (B) 
3

2
;     (C) 

3

2
 ;     (D) 2 

d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4 4sin osc   là: 

  (A) 1;     (B) 3;     (C) -1;       (D) 2 

Ở ví dụ này:  

 Kiểm tra mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng công thức lƣợng giác. 

  Với bài 2, dành cho học sinh yếu kém: Học sinh chỉ cần nhớ công 

 thức, biến đổi và áp dụng trực tiếp hoặc có thể qua một bƣớc biến đổi đơn giản nhƣ 

áp dụng hằng đẳng thức, … 

 Với bài 3, dành cho học sinh trung bình: Đã có sự phức tạp hơn về 

 mức độ. Do vậy học sinh phải biến đổi tƣơng đƣơng một-hai bƣớc trung gian  

để đƣa về dạng công thức đã gặp. 

 Với bài 4, dành cho học sinh khá giỏi, yêu cầu cao hơn về kiến thức: 

 Học sinh phải biết linh hoạt các công biến đổi lƣợng giác để đƣa về công thức biến 

đổi lƣợng giác đã học. 

  Với bài 5, nhằm phát triển tƣ duy cho học sinh khá giỏi (lƣợng giác hóa 

 bài toán hình học). 

 Với bài 6, giáo viên có thể sử dụng câu hỏi và bài tập phân hoá (câu hỏi 

 trắc nghiệm khách quan) trong khoảng thời gian ít để củng cố công thức biến đổi 

tích thành tổng. 
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2.4. Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lƣợng giác và 

phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11(nâng cao). 

 Nội dung gồm 3 bài:  

 §1. Các hàm số lƣơng giác 

 §2. Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản 

 §3. Một số phƣơng trình lƣợng giác đơn giản 

 Căn cứ vào lập luận ở trên, chúng tôi xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập 

phân hóa nội dung hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác lớp 11  

nâng cao. 

 Căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng lớp học, hoàn cảnh cụ thể từng bài dạy và từng 

tiết dạy, giáo viên có thể đƣa ra những sự điều chỉnh hợp lí để tác động đƣợc đến sát 

đối tƣợng học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo định hƣớng phân hóa. 

2.4.1. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học các hàm số lượng giác  

  Phân tích nội dung dạy học:  

+ Các hàm số sinx, cosy y x  : Thấy đƣợc mối liên hệ giữa mỗi số thực x 

 với điểm cuối của cung (góc) lƣợng giác có sđ bằng x(rad), mỗi điểm cuối đó xác 

định toạ độ theo thứ tự theo sinx và cosx   định nghĩa. 

Với hai số thực đối nhau thì côsin của chúng bằng nhau, sin của chúng đối nhau 

  tính chẵn-lẻ của hàm số. 

Các số thực có dạng 2 ,x k k  cho cùng một điểm cuối trên đƣờng tròn 

lƣợng giác   định nghĩa hàm số tuần hoàn và chu kì. 

Sự biến thiên và đồ thị của hàm số siny x : Do hàm số tuần hoàn với chu 

 kì 2  nên bảng biến thiên và đồ thị tuơng ứng đƣợc lập lại sau 2 . Do vậy ta xét  

bảng biến thiên trên đoạn 2  (chọn [ ;  ]). Từ đó vẽ đồ thị hàm số siny x trên 

đoạn [ ;  ], rồi tịnh tiến liên tiếp sang trái (theo 2 .i )và sang phải (theo 2 .i ). 

Sự biến thiên và đồ thị của hàm số cosy x : Làm tƣơng tự nhƣ hàm số 

siny x  hoặc do os sin( )
2

c x x


   nên đồ thị hàm số cosy x  đƣợc suy ra từ đồ  

thị hàm số siny x  bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số siny x  theo véc tơ .
2

i


 . 

www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

46 

+ Hàm số t anxy   và cotxy  :  

Mỗi số thực ,
2

x k k


   , luôn xác định đƣợc số thực 
sinx

t anx
cos x

  (minh 

hoạ bằng hình vẽ). Đặt 1 \ ,
2

D k k



 

   
 

  hàm số t anxy  . 

 Mỗi số thực ,x k k  , luôn xác định đƣợc số thực 
cos

cotx
sin

x

x
 (minh hoạ 

bằng hình vẽ). Đặt  2 \ ,D k k  hàm số cotxy  . 

Với mọi ,
2

x k k


   , ta có tan( ) t anxx    nên hàm số là lẻ. 

Với mọi ,x k k   ta có cot( ) cotxx    nên hàm số là lẻ. 

Do tan( ) t anxx    với 1x D  , cot(x ) cotx   với 2x D   nên ta có các 

hàm số t anxy   và cotxy   là những hàm số tuần hoàn với chu kì  . 

Sự biến thiên và đồ thị hàm số t anxy  : Do tính chất tuần hoàn với chu kì 

 của hàm số t anxy  , nên ta chỉ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của nó trên 

khoảng 1;
2 2

D
  

  
 

, rồi tịnh tiến phần đồ thị vừa vẽ sang trái, sang phải các 

đoạn có độ dài là ,2 ,3 ,...    khi đó ta đƣợc đồ thị hàm số t anxy  . 

Sự biến thiên và đồ thị hàm số cotxy  : Do hàm số cotxy   xác định trên 

 2 \ ,D k k  là hàm tuàn hoàn với chu kì   nên ta khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị của nó tƣơng tự nhƣ hàm số t anxy  . 

+ Khái niệm về hàm số tuần hoàn: Từ các hàm số sinx, cosy y x   là  

những hàm số tuần hoàn với chu kì 2  và các hàm t anxy  , cotxy   tuần hoàn  

với chu kì  . Khi đó ta có định nghĩa môt cách tổng quát hàm số tuần hoàn và chu 

kì của hàm số đó. 

  Mục tiêu:  

 Kiến thức và kĩ năng cơ bản:  

+ Hiểu đƣợc các định nghĩa hàn số lƣợng giác sinxy  , osxy c , tanxy  , 

cotxy   với x là số thực và là rađian (không phải số đo độ) của góc (cung) lƣợng giác. 
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Hiểu đƣợc tính chẵn - lẻ; tính tuần hoàn và chu kì của các hàm số lƣợng giác 

sinxy  , osxy c , t anxy  , cotxy  ; biết TXĐ và TGTcủa các hàm số đó. 

Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang và trục côtang gắn với đƣờng tròn  

lƣợng giác để khảo sát sự biến thiên của hàm số tƣơng ứng rồi thể hiện sự biến thiên 

đó trên đồ thị. 

+ Xác định đƣợc tính chẵn, lẻ của hàm số ysinx, ycosx, t anxy  , cotxy  ; 

biết tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất; giao điểm đồ thị với trục hoành. Giúp học sinh 

nhận biết hình dạng đồ thị và cách vẽ đồ thị hàm số lƣợng giác.  

 Kiến thức và kĩ năng nâng cao: 

+ Nắm đƣợc mối liên hệ giữa số thực x (trên trục số) với điểm cuối của (góc) 

cung lƣợng giác (đơn vị trên trục số bằng bán kính đƣờng tròn lƣợng giác). 

Nắm đƣợc cách tìm chu kì của hàm số tuần hoàn. Biết cách xác định khoảng 

đồng biến, nghịch biến của hàm số trên.   

+ Chứng tỏ đƣợc hàm số tuần hoàn với chu kì T 0. So sánh đƣợc giữa các hàm 

số ysinx, ycosx, t anxy   và cot xy   với các hàm số đã học (nhƣ hàm số bậc 

hai,...). Từ đồ thị ta biết đƣợc nhƣ: Tập xác định, Tập giá trị (giá trị lớn nhất, giá trị 

nhỏ nhất), tính tuần hoàn, tính tuần hoàn và chu kì, khoảng đơn điệu (khoảng đồng 

biến, nghịch biến). Đặc biệt từ đồ thị hàm số có dạng đƣờng hình sin có thể xác 

định đƣợc hàm số lƣợng giác, xác định điểm cao nhất và điểm thấp nhất,... 

 Tƣ duy: Phát huy trí tƣởng tƣợng, phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy khái 

quát hoá. 

 Thái độ: Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có thái độ nghiêm  

túc và tinh thần hợp tác trong các hoạt động học tập.  

 Nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập: 

 + Sự tƣơng ứng giữa mỗi số thực x với điểm cuối của cung lƣợng giác M có sđ 

là x; với sinx và cosx tƣơng ứng là toạ độ của điểm M. 

 +Định nghĩa, TXĐ, TGT, tính chẵn-lẻ, tuần hoàn và chu kì của hàm số 

sinxy  , cosy x . 

 + Sự đồng biến, nghịch trên [ ;  ] và cách vẽ đồ thị của hàm sinxy  . Xác 

 định ảnh qua phép tịnh tiến. 
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 + Sự đồng biến, nghịch biến trên [0; ] và cách vẽ đồ thị của hàm osxy c   

(hoặc đƣợc suy ra từ đồ thị hàm số sinxy  , từ đó minh hoạ đƣợc bảng biến thiên). 

 + TXĐ, TGT, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn và chu kì của hàm số t anxy  , 

coty x . 

 + Tính đồng biến, nghịch biến trên ;
2 2

  
 
 

và cách vẽ đồ thi của hàm số 

t anxy  . 

 + Tính đồng biến, nghịch biến trên  0; và cách vẽ đồ thi của hàm số 

coty x . 

 + Định nghĩa hàm số tuần hoàn và chu kì của một hàm số ( )y f x . 

 Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập: 

 + Mỗi giá trị thực x cho duy nhất một giá trị thực sinx đúng hay sai? 

 + Hãy cho biết TXĐ, TGT của hàm số siny x , cosy x ? 

 + Thế nào là hàm chẵn, hàm lẻ? Hàm số siny x  và cosy x  là hàm số chẵn 

hay lẻ? tại sao? 

 + Hàm số siny x  và cosy x  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2 đúng hay sai? 

 + Trên [ ;  ] hàm số siny x  tăng hay giảm? 

 + Hãy cho biết sự tăng, giảm của hàm số siny x  trên [ 2 ; 2
2 2

k k
 

    ]? 

 + Điểm cao nhất trên đồ thị hàm số siny x  là những điểm ( 2 ;1
2

k


 )? 

 + Các khẳng định sau: hàm số cosy x  đồng biến trên (0; ), còn nghịch biến 

trên ( ;2  ) đúng hay sai ? 

 + Trên cùng một khoảng (a;b) mà hàm số siny x  đồng biến thì hàm số 

cosy x  nghịch biến đúng hay sai? 

 + Trên cùng một khoảng (a;b) mà hàm số siny x  và cosy x  cùng dấu thì 

chúng cùng đồng biến hoặc cùng nghịch biến đúng hay sai? 

 Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa: 
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Bài 1. Khẳng định nào sau là đúng? Giải thích? 

 a. Mỗi số thực x xác định đúng một điểm cuối trên đƣờng tròn lƣợng giác có số 

 đo bằng x rad (HS yếu kém). 

 b. Có thể có 2 số thực x trên trục số cho cùng một điểm cuối M trên đƣờng tròn 

 lƣợng giác(HS trung bình). 

 c. Mỗi điểm cuối trên đƣờng tròn lƣợng giác ta xác định đƣợc vô số giá trị thực 

 trên trục số(HS khá giỏi). 

 d. Mỗi điểm cuối M với sđ AM x  trên đƣờng tròn lƣợng giác luôn xác định 

đƣợc duy nhất hoành độ là osc x  và tung độ là s inx (HS khá giỏi). 

Bài 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

 a. Hàm số sinxy    có TXĐ là , TGT là [-1;1] (HS trung bình, yếu). 

 b. Hàm số sinxy x   không là hàm số lƣợng giác(HS khá giỏi).  

c. Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm số sin, hàm nào là hàm số côsin. Nếu 

là hàm số hàm số sin, hàm số côsin hãy cho biết tập xác định. 

   1) y c (c là hằng số)  2) 2y x    3) sinxy     4) sin 2y x   5) osxy c  

Chủ định HS yếu kém, trung bình: 1);2);5), khá giỏi: 3);4);5). 

 d. Biểu thức ycos
2
x sin

2
x là một hàm số lƣợng giác, có TXĐ  và TGT[-2; 2] 

(HS trung bình). 

 e. Hàm số y2sin(x
3


 ) 3  có TXĐ:  và TGT: [-1; 5] (HS khá giỏi). 

 f. Hàm số y sin( )A x B    (với 0A  và ,A  là những hằng số khác 

không) có TXĐ:  và giá trị lớn nhất là A B ; còn giá trị nhỏ nhất là 

A B  (HS khá giỏi). 

  

g. Hàm số   D :   

        ( )x D x    

là hàm số tuần hoàn nhƣng không có chu kì (HS khá giỏi). 

0 nếu x vô tỉ 

1 nếu x hữ u 

tỉ 
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 h. Hàm số y sinA x B  ( 0A  ; , ,A B là những hằng số) là hàm số tuần 

hoàn với chu kì T



 . 

Bài 3. Thế nào là hàm số chẵn, lẻ? Từ đó hãy cho biết tính chẵn, lẻ đối với hàm số 

sinxy  và osxy c (HS khá giỏi). 

 Đối với học sinh trung bình và yếu yêu cầu thêm so sánh sin( )x với sin x , 

os(-x)c với osxc . 

Bài 4. Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 

 a. Với k   luôn có sin( 2 ) sinxx k   và os( 2 ) osxc x k c  . 

 b. Các hàm số sinx, y cosxy    là những hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

 c. Các hàm số sinx, y cosxy      là những hàm số tuần hoàn với chu kì 2 . 

 d. Hàm số sin2xy  là hàm số tuần hoàn vứi chu kì T  . 

e. Hàm số y c  (với c là hằng số) là hàm tuần hoàn với chu kì 0T  ? 

f. Hàm số y c  (với c là hằng số) là hàm tuần hoàn, nhƣng không có chu kì?  

g. Hàm số 2 1y x x    không phải là hàm số tuần hoàn. 

h. Hàm số 
x

os
2

y c  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

i. Hàm số 
x

os
2

y c  là hàm số tuần hoàn với chu kì 4T  . 

k. Hàm số sinxy  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

 m. Hàm số sinxy  là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

 n. Hàm số 
1

sinx
2

y  là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

 p. Hàm số 2 osxy c  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

 Chủ định HS khá giỏi: c,d,i,k,m,n. HS trung bình: b,c,h,. HS yếu kém: a,b,e,g. 

Bài 5. Dùng bảng phụ học sinh hoàn thiện (sử dụng máy vi tính để trình chiếu, rồi 

cho học sinh trả lời) hãy điền những từ , cụm từ thích hợp vào “…” sau: 

1) Hàm số sinxy   có biến số x là … 

2) Hàm số sinxy   có …………………. . 
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3) Hàm số osxy c  có tập …… , giá trị lớn nhất là …, giá trị nhỏ nhất là … 

4) Hàm số sinxy   là hàm số … .Nên đồ thị nhận …………làm tâm đối xứng. 

5) Hàm số osxy c là hàm chẵn. Nên ………………………      

6) Hàm số sinxy   là hàm … với chu kì ……………. 

7) Hàm số 
1

os(x+ )
2

y c  là hàm số tuần ……. với ………. 

8) Hàm số osxy c  và hàm số sin( )
3

y x


   đều có ………….. là . 

9) Hàm số sin3xy   là …………………………. với chu kì ……. 

10) Hàm số y c  (c là hằng số) là hàm số ………….. , nhƣng không có …. 

Bài 6. Tìm tập xác định của các hàm số sau: 

  a. 
1 cos

sin

x
y

x


     b. 3 sinxy    

 c. 
1 sinx

1 cos x




    d. tan(2 )

3
y x


   

  HS yếu kém làm ý a), trung bình ý b); khá giỏi ý c,d). 

Bài 7. Xét tính chẵn - lẻ của mỗi hàm số sau: 

 a. 2sinxy      b. 3sinx 2y     c. 4siny x  

  HS yếu kém làm ý a.   HS trung bình ý b.   HS khá giỏi ý c. 

Bài 8. Tìm TXĐ của các hàm số sau: 

 a. 
1 1

sinx cos
y

x
       b. 

2cos 1 1 cosy x x     

 c.
1

sinx
y            d. 1 sinxy             e. 4siny x  

  HS yếu kém làm ý c.  HS trung bình ý a,b.  HS khá giỏi ý a,c, e. 

Bài 9. Hãy trả lời những câu hỏi sau: 

a. Hãy cho biết chu kì tuần hoàn của hàm số sinxy  . Từ đó có thuận lợi gì khi 

xét chiều biến thiên của hàm số đó?. 

b.Khi xét chiều biến thiên của hàm số đó, ta nên chọn đoạn có độ dài là bao nhiêu?. 
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c.Hãy kể tên một vài đoạn đó. Theo em chọn đoạn nào? để xét bảng biến thiên 

thuận tiện nhất (phù hợp nhất). 

Chủ định HS yếu kém trả lời ý a, HS trung bình ý b, HS khá giỏi ý c.  

Bài 10. Trả lời những câu hỏi sau 

1. Em hãy cho biết giá trị của sinx tăng hay giảm (thay đổi ntn?) từ đâu đến đâu? 

Khi x thuộc mỗi đoạn sau: 

a) [- ;- ]
2

x


 . b) [- ;0]
2

x


 . c) [0; ]
2

x


 . d) [ ; ]
2

x


 . 

x

x

y

B'(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0) A(1;0)

 

x

x

y

B'(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0) A(1;0)

 

x
x

y

B(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0)

0

A(1;0)

M

 

x
x

y

B(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0)

0

A(1;0)

M

 

2. Khi thay đổi trên đoạn x [0;2 ]  thì ysinx thay đổi ntn? 

3. Tại sao khi vẽ đồ thị hàm số sinxy  ta chỉ cần vẽ đồ thị trên đoạn [0;2 ]? 

4. Trên đoạn [0;2 ] đồ thị hàm số sinxy   đi qua những điểm đặc biệt nào? 

5. Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số sinxy   trên [ ;  ]? 

Chủ định HS trung bình yếu ý 1,3,5. HS khá giỏi ý 2,3,5. 

Bài 11. Trả lời đúng-sai? 

a.Đồ thị hàm số sinxy  là một đƣờng Parabol, có điểm cao nhất với tung độ là1 

b.Đồ thị hàm số sinxy   là một đƣờng hình sin, đối xứng với nhau qua gốc toạ 

độ, có điểm cao nhất có tung độ là 1, điểm thấp nhất có tung độ là -1. 

c. Đƣờng thẳng [-1;1]y m   luôn cắt đồ thị hàm số sinxy   tại vô số điểm. 

d.Trên [
3

;2
2


 ] hàm số sinxy   nghịch biến. 

e.Hàm số sinxy   luôn đồng biến trên mỗi khoảng [ 2 ; 2
2

k k


  ] với k . 

f.Hai điểm cao nhất của đồ thị Hàm số sinxy   có khoảng cách nhỏ nhất là 2 . 

g.Từ đồ thị hàm số sinxy  , suy ra đồ thị hàm số sin(x+ )
2

y


  bằng cách tịnh 

tiến theo trục hoành sang trái 
2


 đơn vị. 
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Bài 12. Hãy trả lời những câu hỏi sau: 

a. Với x   hãy so sánh osxc  và sin( )
2

x


 ?  

b. Hãy cho biết mối liên hệ giữa đồ thị hàm số sinxy  và sin(x )
2

y


  ?  

Từ đó nêu cách vẽ đồ thị hàm số osxy c ?  

c. Từ đồ thị hãy xác định bảng biến thiên của hàm số osxy c trên [ ;  ]?  

d. Khi x thay đổi thì osxy c thay đổi nhƣ thế nào?  

e.Trên mỗi khoảng [ 2 , 2k k    ] với k  thì hàm số osxy c  luôn đồng biến?  

HS trung bình yếu kém a,b, c. HS khá giỏi b,d,e. 

Bài 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai? 

1) Hàm số sinxy   và osxy c  luôn có tập xác định là , tập giá trị là [-1;1]. 

2) Hàm số sinxy   và osxy c  là những hàm lẻ. 

3) Hàm số sinxy   và osxy c  là những hàm tuần hoàn với chu kì 2 . 

4) Hàm số sinxy   và osxy c  là những hàm số đồng biến trên mỗi đoạn 

[- +k2 ;k2 ]    với k . 

5) Hàm số sinxy   và osxy c  là những hàm số nghịch biến trên mỗi đoạn 

[ 2 ; 2
2

k k


   ] với k . 

6) Trên đoạn [ ; ]
2


  các hàm số sinxy   và osxy c  là nghich biến. 

7) Đồ thị hàm số sinxy   và osxy c  là những đƣờng hình sin. 

8) Đồ thị hàm số osxy c  luôn đi qua điểm có tọa độ là ( 2 ;1)k   với k . 

9) Trên mỗi đoạn [ 2 ; 2
4 2

k k
 

   ] với k  thì hàm hàm số sinxy   đồng 

biến, còn hàm số osxy c  nghịch biến. 

10) Đồ thị hàm số os(x- )
4

y c


  đƣợc suy ra từ đồ thị hàm số osxy c  bằng 

cách tịnh tiến theo véc tơ 
4

i


 (với i  là véc tơ đơn vị trên trục hoành). 
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 11) Hàm số sinxy   là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

 12) Các hàm số ysinx cosx và y  sin x là những hàm số không lẻ, cũng 

không chẵn. 

Bài 14. Khẳng định nào sau là đúng? Giải thích? 

 a. Hàm số sinxy   đồng biến trên từng khoảng ( 2 ; 2k k   ) với k . 

 b.Trên khoảng (
3

;
2


 ) thì hàm số sinxy   nghịch biến, hàm số cosy x  

đồng biến. 

 c.  d. Hàm số y sin
2
x nghịch biến trên (a; b) thì hàm số y cos

2
x đồng biến trên 

khoảng đó. 

 e. Điểm cao nhất của đồ thị hàm số y sinx có toạ độ ( 2
2

k


 ;1) và hai điểm 

liên tiếp trên các nhau một khoảng bằng chu kì của hàm số đó.  

 f. Trên mỗi khoảng mà hàm số y sinx nghịch biến thì hàm số y cosx 

đồng biến. 

 Hàm số y cos2x nghịch biến trên từng đoạn [
1 3

( ); ( )
2 2

k k   ] với kZ . 

 g. Trên mỗi khoảng mà hàm số sinxy  và hàm số cosy x  mà cùng âm thì 

chúng cùng đồng biến. 

 HS yếu -kém a,b; HS trung bình b, e, f; HS khá giỏi d,e,f,g. 

Bài 15. Khẳng định sau đúng hay sai? (HS khá giỏi) 

 a. Tịnh tiến đồ thị hàm số ysinx theo véc tơ ( ;1)
4

u


 ta đƣợc đồ thị hàm số  

 y 1
4

sin( )x


   . 

 b.Tịnh tiến đồ thị hàm số y sinx theo véc tơ tịnh tiến 
2

i


  (với i là véc tơ đơn 

vị trên trục ox) ta đƣợc đồ thị hàm số ycosx. 

Bài 16. Hãy chọn mệnh đề đúng? Trong các mệnh đề sau. 

 Gọi đồ thị hàm số ( )y f x là (C). Véc tơ ,i j  lần lƣợt là véc tơ đơn vị trên hệ 

trục toạ độ Oxy . 

 a. Đồ thị hàm số ( )y f x a   có đƣợc khi tịnh tiến (C) theo véc tơ a j  . 
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 b. Đồ thị hàm số ( )y f x a   có đƣợc khi tịnh tiến (C) theo véc tơ a j . 

 c. Đồ thị hàm số ( )y f x a   có đƣợc khi tịnh tiến (C) theo véc tơ a j . 

 d. Đồ thị hàm số ( )y f x a   có đƣợc khi tịnh tiến (C) theo véc tơ a j  . 

 e. Đồ thị hàm số )(y kf x  ( 0)k   là ảnh của (C) qua phép dãn theo phƣơng 

trục tung với hệ số dãn k  khi k 1 . 

 f. Đồ thị hàm số )(y kf x  ( 0)k   là ảnh của (C) qua phép co theo phƣơng trục  

tung với hệ số co k  khi 1k  . 

g. Đồ thị hàm số )(y f kx  ( 0k  ) là ảnh của (C) qua phép co theo phƣơng trục  

hoành với hệ số co 
1

k
 khi 1k  . 

 h. Đồ thị hàm số )(y f kx  ( 0k  ) là ảnh của (C) qua phép co theo phƣơng 

trục hoành với hệ số dãn 
1

k
 khi 1k  . 

 i. Đồ thị hàm số )(y kf x  đối xứng với (C) qua trục hoành khi 1k   . 

 k. Đồ thị hàm số )(y f kx  đối xứng với (C) qua trục tung khi 1k   . 

Bài 17. Cho các hàm số ( ) sinxf x   và ( ) cosg x x  các khoảng 1
3

( ; )
2

J


 , 

2 ( ; )
4 4

J
 

  , 3
31 33

( ; )
4 4

J
 

 , 4
452 601

( ; )
3 4

J
 

  . Hỏi hàm số nào 

trong ba hàm số đó đồng biến trên khoảng 1J ? Trên khoảng 2J ? Trên khoảng 

3J ? Trên khoảng 4J ? (Trả lời bằng các lập bảng). 

Bài 18. Cho các hàm số sau: 

 a. 
2sin xy      b. 

23tan x+1y   

 c. sin x cosy x   d. 
3

sin xcos os2
2

y x c x   

 Chứng minh rằng mỗi hàm số ( )y f x  đó đều có tính chất: 

 ( ) ( )f x k f x   với k , x thuộc tập xác định của hàm số f . 

 - HS yếu kém làm ý b); trung bình ý a, c; khá giỏi ý d). 
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Bài 19. Từ đồ thị hàm số sinxy  , hãy suy ra đồ thị các hàm số sau và vẽ đồ thị 

các hàm số đó: 

 a. sinxy      b. sinxy     c. siny x  

 - Học sinh yếu kém làm ý a); trung bình ý b); khá giỏi ý c). 

Bài 20. Từ đồ thị hàm số osxy c , hãy suy ra đồ thị các hàm số sau và vẽ đồ thị 

các hàm số đó: 

 a. osx 2y c      b. os(x )
4

y c


   

Bài 21. Xét hàm số ( ) os
2

x
y f x c  . 

a. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên k ta có ( 4 ) ( ),f x k f x x     

b. Lập bảng biến thiên của hàm số 
x

os
2

y c  trên đoạn [ 2 ;2  ]. 

c. Vẽ đồ thị hàm số osxy c và 
x

os
2

y c  trên cùng một hệ trục toạ độ. 

d. Trong mặt phẳng toạ độ 0xy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm(x;y) thành 

điểm (x’;y’) sao cho x’ 2x ; y’ y . Chứng minh rằng F biến đồ thị của hàm số 

osxy c  thành đồ thị hàm số 
x

os
2

y c .  

Bài 22.  

 a. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số sinxy   trên đoạn [0;
2


]. 

 b. Chứng minh rằng mọi đƣờng thẳng xác định bởi phƣơng trình 
3

x
y   và đồ 

thị hàm số sinxy   đều cách gốc toạ độ một khoảng nhỏ hơn hoăc bằng 10 .  

 c. Chứng tỏ đồ thị hàm số sinxy   và đƣờng thẳng 
1

2
y   có vô số điểm chung. 

 d. Điểm có toạ độ ( ;0k ) với kZ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số ysinx. 

 e. f. Tập giá trị hàm số ycos
2
x sinx là [1; 

5

4
]. 
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 g. Đồ thị hàm số y 1 cosx đối xứng qua đƣờng thẳng y 1  là đồ thị hàm số 

y 1 cos x  . 

 h. Đồ thị hàm số y sin
2

x
  đối xứng qua điểm I( ;0

2


) là đồ thị hàm số   

y os
2

x
c  . 

Bài 24. Cho các hàm số ( ) 2sin 2y f x x   

a. Chứng minh rằng với số nguyên k tùy ý, luôn có ( ) ( )f x k f x    

b. Lập bảng biến thiên của hàm số 2sin 2y x  trên đoạn [ ;  ]. 

c. Vẽ đồ thị hàm số 2sin 2y x . 

Bài 23. Biết đồ thị của hàm số y sinA x (với ,A   là những hằng số) có dạng 

hình vẽ: 

y

x

4a

-b

b

-3a

-a

-2a-4a

3a

a

2aF

1

 

+ Khi đó ta có ;
2

A b
a


   . 

+ Hàm số y sin( x)
2

b
a


  là hàm tuần 

hoàn với chu kì 4a ( 0a  ). 

Bài 25. Trả lời những câu hỏi sau? 

 Cho hình vẽ (H.3.1) 

x

y truc tang

x

truc cotang

t

K

S

A'

H T

B'

B

0
A(1;0)

M

 

a. Hãy xác định tanx, cotx theo sinx và cosx. 

b. Tính tanx theo AT  và cotx theo BS . 

c. Hãy cho biết TXĐ của hàm số t anx, y cotxy   . 

d. Cho biết ý nghĩa hình học của hàm số t anx, y cotxy   . 

 
     H.3.1 

 e. Hãy cho biết TXĐ giữa các hàm số t anx, y cotxy   . 

 f. Hãy so sánh TXĐ, TGT giữa các hàm số sinx, cosx, tanx, cotx . 

  HS trung bình c, b, e. HS khá giỏi c, d, f. HS yếu kém a,c,e. 

Bài 26. Trả lời những câu hỏi sau: 

 a. Hãy cho biết tính chẵn, lẻ của các hàm số t anx, y cotxy   ? 
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 b. Hãy so sánh tan(-x) với tanx, cot(-x) với cotx. 

 c. So sánh TXĐ, TGT của các hàm số t anx, y cotx, y sinx, y cosxy     ? 

 d. So sánh t an(x )  với t anx , t an(x )k  với t anx ? 

 e. So sánh cot(x )  với cotx , cot(x )k  với cotx ? 

 f. Hãy so sánh tính tuần hoàn và chu kì của các hàm số t anx, y cotxy   , 

y sinx, y cosx  . 

Bài 27. Chọn mệnh đề đúng-sai trong các mệnh đề sau: 

1) Hàm số y 2sinxcos x+tanx  là hàm số lẻ. 

2) Hàm số y  tanx là hàm số lẻ. 

3) Hàm số y  tanx là hàm số chẵn. 

4) Hàm số y  tan x  là hàm số lẻ. 

5) Hàm số y tan x  là hàm số chẵn 

6) Hàm số y 
1

sinx
 có tập xác định là  \ |k k  . 

7) Hàm số y 
1

cosx
 có tập xác định là \ |

2
k k




 
 
 

   

8) Hàm số y tanx và y cotx  có cùng tập xác định.  

9) Hàm số y tanx và y cotx  có cùng tập giá trị. 

  10) Hàm số ycos
2
x sin

2
x là hàm số chẵn, tuần hoàn và không có chu kì. 

  11) Hàm số Hàm số ycos
2
x sin

2
x là hàm số chẵn, tuần hoàn và có chu kì. 

  12) Hàm số y tan
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 2 . 

  13) Hàm số Hàm số y tan
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 

2


. 

  14) Hàm số Hàm số ycot
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 

2


. 

  15) Hàm số Hàm số ycot
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 2 . 
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Bài 28. Các khẳng định sau có đúng không? 

 a. Hàm số tan
2

x
y   là hàm số tuần hoàn với chu kì 

2
T


 . 

 b. Hàm số cotx sinxy    là hàm số không chẵn và không lẻ. 

 c. Hàm số cot
2

x
y   là hàm số tuần hoàn với chu kì 

2
T


 . 

 d. Hàm số tany x  là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

 e. Hàm số coty x  là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

Bài 29. . Xét tính chẵn - lẻ của mỗi hàm số sau:  

 a. t anx sin 2y x     b. t anxy       c. os( )
4

y c x


   

  HS yếu kém làm ý b); trung bình ý a); khá giỏi ý c). 

Bài 30. Tìm tập xác định của các hàm số sau: 

 a. tan( cos )
2

y x


                 b. 
1

cotx
y     

 c. 
3sin 2 cos

2
cos(4 ) os(3 )

5 4

x x
y

x c x
 




  

 

Bài 31. Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: 

 a. 
1 cos

2sin 2

x
y

x





     b. 

sin( 2)

os2 cos

x
y

c x x





 

 c. 
tan

1 tan

x
y

x



       d. 

1

3 cot 2 1
y

x



 

Bài 32. Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 a. Hãy cho biết TXĐ, TGT, tính tuần hoàn và chu kì của hàm số t anxy  ? 

 b. Hãy cho biết TXĐ, TGT, tính tuần hoàn và chu kì của hàm số cot xy  ? 

 c. Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số t anxy   đƣợc thuận lợi ta nên 

xét trên khoảng nào? Tại sao? 
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 d. Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số t anxy   ( cot xy  ) đƣợc 

thuận lợi ta nên xét trên khoảng nào? Tại sao? 

 e. Cho hình vẽ H.4.1 và H.4.2 

(+)

·

x

y t

T

B

B'

A'

0

A

M

 (+)

x
x

y t

T

M
B

B'

A'

0 A

 

Hãy cho biết sự tăng, giảm của hàm số 

t anxy   trên khoảng(nửa đoạn) sau? 

a) ( ;0
2


 ]                b)[0;

2


) 

H.4.1 H.4.2 

f. Hãy cho biết sự tăng, giảm của hàm số cot xy   trên khoảng ( 0; )? 

 g. Hãy cho biết sự tăng, giảm của hàm số cot xy   trên từng khoảng 

( 2 ; 2k k   ) với k ?  

 h. Hãy cho biết sự tăng, giảm của hàm số t anxy   trên từng khoảng 

( 2 ; 2
2 2

k k
 

    ) với k ?  

 HS khá giỏi c,d,g,h . HS trung bình e,f, g,h . HS yếu kém a,b,e 

Bài 33. Điền những từ còn thiếu vào chỗ “…” sao cho phù hợp: 

1) Hàm số cotxy   có tập xác định là ........................................., tập giá trị là ..... 

2) Hàm số tanxy   có tập xác định là ........................................., tập giá trị là .... 

3) Hàm số tanxy   là hàm số......, nhận ........................... làm tâm đối xứng. 

4) Hàm số cotxy   là ........... lẻ, nhận gốc toạ độ làm ........................... 

5) Hàm số cotxy  và tanxy   là hàm số ...... với chu kì .... 

6) Hàm số cotxy   đồng biến trên mỗi khoảng ....................................... 

7) Hàm số tanxy   đồng biến trên mỗi khoảng ....................................... 

8) Đồ thị hàm số tanxy  nhận mỗi đƣờng thẳng ......... làm một đƣờng tiệm cận. 

9) Đồ thị hàm số cotxy  mỗi đƣờng thẳng x k  với k  làm .................... 

10) Trên khoảng (
31 33

;
4 4

 
) hàm số tanxy  là ............ biến, trên khoảng 

(
9 11

;
4 4

 
) hàm số cotxy   là ............... biến. 
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Bài 34. Khẳng định nào sau là đúng? Giải thích? 

 a. Hàm số tanxy   luôn đồng biến trên từng khoảng xác định. 

 b. Đồ thị hàm số cotxy   có hƣớng đi xuống trên mỗi khoảng xác định. 

 c. Hàm số tanxy   luôn đồng biến trên tập xác định. 

 d. Hàm số cotxy   luôn đồng biến trên tập xác định. 

 e. Hàm số cotxy   luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định. 

 f. Đồ thị hàm số tanxy   có hƣớng đi lên trong mỗi khoảng xác định. 

 g. Các đƣờng thẳng có phƣơng trình x  ,
2

k k


 Z  là những đƣờng tiệm cận 

của đồ thị hàm số y tanx. 

 h. Các đƣờng thẳng có phƣơng trình x ,k k Z  là những đƣờng tiệm cận của 

đồ thị hàm số ycotx. 

Bài 35. Cho các hàm số ( ) sinxf x  , ( ) cosg x x , ( ) t anxh x   và các khoảng 

3
( ; )1

2
J


 , ( ; )2

4 4
J

 
  , 

31 33
( ; )3

4 4
J

 
 , 

452 601
( ; )4

3 4
J

 
  . Hỏi 

hàm số nào trong ba hàm số đó đồng biến trên khoảng 1J ? Trên khoảng 2J ? 

Trên khoảng 3J ? Trên khoảng 4J ? (Trả lời bằng các lập bảng).  

Bài 36. Trả lời những mệnh đề đúng-sai trong các mệnh đề sau: 

a. Hàm số 2osx-1 1 osy c c x    xác định khi 2 , .x k k   

b. Hàm số sinxy   trên [ ;0
2


 ] có giá trị lớn nhất là 0 khi , .x k k  và giá  

trị nhỏ nhất là -1 khi 2 ,
2

x k k


    . 

c. Hàm số tan xy   đồng biến trên [a;b] thì hàm số cot xy  nghịch biến 

trên đó. 

d. Hàm số 2 2os siny c x x   là hàm số lẻ. 

e. Hàm số 2sin 2y x  là hàm số tuần hoàn với chu kì  . 

f. Hàm số
1

2 2,5sin[2 (x- )]
4

y    giá trị lớn nhất là 4,5. Giá trị nhỏ nhất là 
1

2
 . 
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g. Lấy đối xứng đồ thị hàm số sinxy   qua trục hoành ta đƣợc đồ thị hàm số 

sinxy   . 

h. Đồ thị hàm số sinxy   gồm 2phần: 

+ Phần 1: Để nguyên phần đồ thị hàm số sinxy   trên trục hoành. 

+ Phần 2: Lấy đối xứng phần dƣới trục hoành của đồ thị hàm số sinxy   lên 

trên trục hoành. 

i. Đồ thị hàm số sin xy   gồm 2phần: 

+ Phần 1: Để nguyên phần đồ thị hàm số sinxy   trên trục hoành. 

+ Phần 2: Lấy đối xứng phần 1 qua trục tung. 

k. Đồ thị hàm số osxy c  tịnh tiến theo phƣơng trục tung lên trên 2 đơn vị ta 

đƣợc đồ thị hàm số osx+2y c . 

2.4.2. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học phương trình lượng giác 

cơ bản 

 Phân tích nội dung dạy học: 

  Xuất phát từ bài toán trong thực tế (SGK tr 19), để giải quyết những bài toán đó 

đã dẫn đến việc giải quyết phƣơng trình có dạng sinx m , osx mc  , tanx m , 

cotx m  với m là số cho trƣớc và x . Đó là các phƣơng trình lƣợng giác. 

  Phƣơng trình sinx m  (I) 

 + Trƣớc hết ta đi tìm một nghiệm của phƣơng trình trong trƣờng hợp cụ thể, từ  

đó tìm đƣợc nghiệm của phƣơng trình đó với [-1;1]m  (vô nghiệm khi [ 1;1]m  ) 

 + Sử dụng đƣờng tròn lƣợng giác, trục sin ta xác định đƣợc điểm cuối của cung 

lƣợng giác thông qua xác định đoạn có độ dài đại số bằng m. Mỗi điểm cuối đó luôn 

có dạng 2k   với sin m  . 

 + Xây dựng đƣợc công thức nghiệm của (I), khái niệm họ nghiệm của (I). 

 + Củng cố công thức nghiệm (I) qua nhận dạng và thể hiện. 

 + Minh hoạ giải phƣơng trình bằng đồ thị, tổng quát sin ( ) sin ( )Q x P x . 

 + Một số chú ý: Các trƣờng hợp đặc biệt của công thức nghiệm, giá trị ngƣợc, 

quy ƣớc viết công thức nghiệm theo độ. 
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  Phƣơng trình osx mc   (II) 

 + Tìm một nghiệm của phƣơng trình trong trƣờng hợp cụ thể, từ đó tìm đƣợc 

nghiệm của phƣơng trình đó với [-1;1]m  (vô nghiệm khi [ 1;1]m  ) 

 + Sử dụng đƣờng tròn lƣợng giác, trục côsin ta xác định đƣợc điểm cuối của 

cung lƣợng giác thông qua xác định đoạn có độ dài đại số bằng m. Mỗi điểm cuối 

đó luôn có dạng 2k   với osx mc  . 

 + Xây dựng đƣợc công thức nghiệm của (II), khái niệm họ nghiệm của (II). 

 + Củng cố công thức nghiệm (II) qua nhận dạng và thể hiện. 

 + Minh hoạ giải phƣơng trình bằng đồ thị, osQ(x) cosP(x)c   

 + Một số chú ý: Các trƣờng hợp đặc biệt của công thức nghiệm, giá trị ngƣợc, 

quy ƣớc viết công thức nghiệm theo độ. 

  Phƣơng trình tanx m  (III) 

 + Trƣớc hết ta đi tìm một nghiệm của phƣơng trình trong trƣờng hợp cụ thể, từ 

đó tìm đƣợc nghiệm của phƣơng trình đó.  

 + Sử dụng đƣờng tròn lƣợng giác, trục tang ta xác định đƣợc điểm cuối của cung 

lƣợng giác thông qua xác định đoạn có độ dài đại số bằng m. Mỗi điểm cuối đó luôn 

có dạng k   với tanx m . 

 + Xây dựng đƣợc công thức nghiệm của (III), khái niệm họ nghiệm của (III). 

 + Củng cố công thức nghiệm (III) qua nhận dạng và thể hiện. 

 + Minh hoạ giải phƣơng trình bằng đồ thị, tan ( ) tan ( )Q x P x  

 + Một số chú ý: Các trƣờng hợp đặc biệt của công thức nghiệm, giá trị ngƣợc, 

quy ƣớc viết công thức nghiệm theo độ. 

  Phƣơng trình cotx m  (IV) 

 + Tìm một nghiệm của phƣơng trình trong trƣờng hợp cụ thể, từ đó tìm đƣợc 

nghiệm của phƣơng trình đó.  

 + Sử dụng đƣờng tròn lƣợng giác, trục sin ta xác định đƣợc điểm cuối của cung 

lƣợng giác thông qua xác định đoạn có độ dài đại số bằng m. Mỗi điểm cuối đó luôn 

có dạng k   với cotx m . 

 + Xây dựng đƣợc công thức nghiệm của (IV), khái niệm họ nghiệm của (IV). 

 + Củng cố công thức nghiệm (IV) qua nhận dạng và thể hiện. 
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 + Minh hoạ giải phƣơng trình bằng đồ thị. 

 + Một số chú ý: Các trƣờng hợp đặc biệt của công thức nghiệm, giá trị ngƣợc, 

quy ƣớc viết công thức nghiệm theo độ, cot ( ) cot ( )Q x P x  

 Mục tiêu: 

 Kiến thức và kĩ năng cơ bản:  

+ Hiểu đƣợc phƣơng pháp xây dựng công thức nghiệm của phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản sinx m, cos x m , t anx m  và cotx m (sử dụng đƣờng tròn 

lƣợng giác, các trục sin, côsin, tang, côtang và tính tuần hoàn của nó). Nắm vững 

đƣợc công thức nghiệm của phƣơng lƣợng giác cơ bản. 

+ Biết vận dụng thành thạo công thức nghiệm của phƣơng trình lƣợng giác cơ 

bản. Biết cách biểu diễn nghiệm của phƣơng trình lƣợng giác trên đƣờng tròn 

lƣợng giác. 

 Kiến thức và kĩ năng nâng cao:  

+ Mối quan hệ giữa số nghiệm phƣơng trình và đồ thị với số giao điểm đồ thị 

của chúng. 

+Vận dụng công thức nghiệm để giải phƣơng trình dạng, đƣa về dạng 

sin ( ) sin ( )P x Q x , cos ( ) cos ( )P x Q x , tan ( ) tan ( )P x Q x ,  

cot ( ) cot ( )P x Q x . Tìm nghiệm thoả mãn điều kiện cho trƣớc. 

 Tƣ duy: Phát huy trí tƣởng tƣợng, phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy khái 

quát hoá, tƣ duy lôgíc. Biết quy lạ về quen.  

 Thái độ: Tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, có ý thức 

xây dựng bài. 

 Nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập: 

 +Các phƣơng trình lƣợng giác cơ bản sinx m, cos x m , tanx m  và cotx m .  

 Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập: 

 + Phƣơng trình sinx m, cos x m , t anx m , cotx m  có nghiệm khi nào? 

Vô nghiệm khi nào?  

 + Các giá trị 
5

,
6 6

x x k
 

    với k  có là nghiệm của phƣơng trình 

sinx m  không? 
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 + Các giá trị 
3


  và 

3


 có là nghiệm của phƣơng trình cos x m ? 

 + Đƣờng thẳng y m  luôn cắt đồ thị hàm số sinxy  ( osxy c ) đúng hay sai? 

 + Đƣờng thẳng y m  luôn cắt đồ thị hàm số t anxy   và cotxy  ? 

 Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa: 

Bài 37. Trong các giá trị của x sau: 

a) 
3


   b) 

6


   c) 

5

6


  d) 30

0    
e) 2 ,

6
k k


     f) 

5
2 ,

6
k k


 

 

giá trị nào của x thỏa mãn đẳng thức sinx
1

2
  (1)?  

Bài 38. Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai? 

a. Phƣơng trình sinx m  luôn vô nghiệm khi 1m  . 

b. Phƣơng trình sinx m  luôn vô nghiệm khi 1m  . 

c. Với mỗi [-1;1]m , các phƣơng trình sinx m , cosx m , t anx m , 

cotx m  luôn có nghiệm. 

k. Với m  , các phƣơng trình sinx m , cosx m , t anx m , cotx m  

luôn có nghiệm. 

Bài 39. Giải các phƣơng trình 

a) 
2

sinx
2

 .        b) 
3

sinx
2

             c) 
2

3
sinx   

 d. sin 4 sin
5

x


   e. 
1

sin
5 2

x 
   

 f. os os 2
2

x
c c   g. 

2
os( )

18 5
c x


   

 - HS yếu kém và trung bình làm ý a,b, d); khá giỏi b,c,d,e,f). 

Bài 40. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? mệnh đề nào sai? 

a. Phƣơng rình 
3

sinx
2

  luôn có nghiệm x. 

b. Phƣơng rình 
3

sinx
2

  vô nghiệm. 
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c. Phƣơng trình sinx osxc  có nghiệm 2 ,
4

x k k


   . 

d. Phƣơng trình 0sin(90 ) 1x   có nghiệm 0180 , .x k k   

g. Tổng các nghiệm (0;5 )x   của phƣơng trình 
2

sinx
2

  là 15 . 

h. Phƣơng trình 2sinx 1   có nghiệm 
2

6
5

2
6

x k

x k













  

  

  

 hoặc 

7
2

6
11

2
6

x k

x k













 

 

( k ). 

i. Phƣơng trình 3sin[ ( 180)] 0
182

t


   với t  và 365o t   có nghịêm 

1t  . 

k. Phƣơng trình sinx osxc  có nghiệm ,
4

x k k


   . 

 m. Phƣơng trình 
sin 2

0
1 os2x

x

c



 có nghiệm là: 

2

k
x


  với k . 

Bài 41. Vẽ đồ thị hàm số sinxy   rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ  

thuộc khoảng ( ;4  ) là nghiệm của phƣơng trình sau: 

 a. 
3

sin 2
2

x      b. sinx 1   

Bài 42. Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai ? 

a. Đồ thị hàm số sinx y  luôn cắt đƣờng thẳng 
1

2
y    tại hai điểm có 

hoành độ 
6

x


   và 
5

6
x


   với k . 

b. Đồ thị hàm số sinx y  luôn cắt đƣờng thẳng 
1

2
y    tại hai điểm có 

hoành độ 2 ,
6

x k k


     và 
5

2 ,
6

x k k


    . 
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 c. Đồ thị hàm số sinx y  luôn có điểm cao nhất là ( 2
2

k


  ;1). 

 d. Đồ thị hàm số sinx y  luôn có tâm đối xứng. 

Bài 43. Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai ? 

 n. Hàm số 
5 1

sin[2 ( )]
2 4

y x  2  có giá trị lớn nhất là 
9

2
 khi 

1

2
x k    

 p. Hàm số 
5 1

sin[2 ( )]
2 4

y x  2  có giá trị nhỏ nhất 
1

2
 khi x k . 

 

 q. Hàm số 
5 1

sin[2 ( )]
2 4

y x  2  có giá trị là 2 khi 
1

4 2

k
x   .   (với k ). 

Bài 44. Giải các phƣơng trình sau 

a. 
2

osx
2

c        b. os(2x+1) os(2x-1)c c    

c. 
2

os
50 3

c x


       d.
1

osx
2

c   với (0;4 )x  . 

HS trung bình b,c. HS khá giỏi c,d. HS trung bình a,b. 

Bài 45. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau: 

a. Phƣơng trình osx mc   vô nghiệm hay có nghiệm khi 1m  ? (HS yếu kém) 

b. Nếu  là một nghiệm của phƣơng trình osx mc   ( 1m  ) thì   có là 

nghiệm của phƣơng trình đó hay không? (HS trung bình) 

c. Mỗi [-1;1]m  thì phƣơng trình osx mc   luôn có nghiệm đúng hay sai? 

(HS khá giỏi). 

Bài 46.  

 Số nghiệm của phƣơng trình cos(2x  1)cos(2x1) là số giao điểm của hai đồ 

thị os(2x+1)y c  và os(2x-1)y c . 

Bài 47. Vẽ đồ thị hàm số osxy c  rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ 

thuộc khoảng ( ;4  ) là nghiệm của phƣơng trình sau: 

 a. 
1

cos
2

x      b. cos 1x    
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Bài 48. Tìm nghiệm của các phƣơng trình sau trong khoảng đã cho: 

 a. 
1

sin 2
2

x    với 0 x         b. 
3

os( 5)
2

c x    với x     

Bài 49. Bài toán trong thực tế (tr 19 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao) dẫn đến  

 việc giải phƣơng trình 550 +450 cos 250
50

t


  hay 
2

cos
50 3

t


  . Nếu đặt 

50
x t


  thì phƣơng trình trên có dạng 

2
cos

3
x    

Bài 50. Biểu diễn nghiệm của mỗi phƣơng trình sau trên đƣờng tròn lƣợng giác 

 a. os2 cosc x x  b. sin( ) sin(2 )
4 4

x x
 

    

Bài 51. Tính giá trị gần đúng (chính xác tới hàng phần trăm) nghiệm của mỗi 

phƣơng trình sau trong khoảng đã cho: 

 a. 
2

sin(2 )
6 5

x


   trong khoảng ( ;
3 6

 
 ). 

 b. 
2

os
2 3

x
c   trong khoảng ( 2 ;4  ). 

Bài 52. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40
0
 bắc trong ngày 

thứ t của một năm không nhuận đƣợc cho bởi hàm số 

 ( ) 3sin[ ( 80)] 12
182

d t t


    với t  và 0 365t  . 

 a. Thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm? 

 b. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất? 

 c. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất? 

Bài 53. Giải các phƣơng trình sau 

 a. 
3

sin(3 )
6 2

x


     b. sin(3 2) 1x     

 c. 2 os(2 ) 1
5

c x


     d. 
0 0os(3 15 ) os150c x c   
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Bài 54. (dành cho học sinh khá giỏi) 

  a. Tìm tập giá trị của hàm số 2 2,5sin[2 ( )]
4

y x


    

 b. Tìm số nghiệm [0;3]x  của phƣơng trình sin[2 ( )] 1
4

x


     

 c. Tìm nghiệm dƣơng nhỏ nhất của phƣơng trình sin[2 ( )] 0
4

x


    

 d. Chứng tỏ phƣơng trình 
x

os 1
4

c    có đúng 5 nghiệm thuộc đoạn [ 4 ;4  ]. 

Bài 55. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 2cos 3 0x     b. 
1

sin3 0
2

x     c. (sinx 1)(2 os2 2) 0c x    

  HS trung bình và yếu kém làm ý a,b; khá giỏi làm ý c,. 

Bài 56. Tính các góc của ABC , biết 2AB   cm, 3AC  cm và đƣờng cao 

1AH  cm.  

Bài 57. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? 

 a. Số giao điểm của đồ thị hàm số t anxy   và đƣờng thẳng y m  là vô số. 

 b. Có duy nhất một giao điểm giữa đƣờng thẳng y m  và đồ thị hàm số 

t anxy   trên một chu kì với.  

Bài 58. Chọn phƣơng án đúng- sai trong các phƣơng án sau: 

 Cho phƣơng trình tanx m   

a. Có TXĐ là .           b. Có nghiệm khi .1m   

e.TGT là                   d. TXĐ là \ ,
2

k k



 
 
 

  .  

Dành cho HS yếu kém, trung bình. 

Bài 59. Các khẳng định sau có đúng không? 

a. Nghiệm của phƣơng trình tanx 3  là 2 , .
3

x k k


    

b. Nghiệm của phƣơng trình tanx 3  là , .
3

x k k
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c. Nghiệm của phƣơng trình tanx tan 2x  là , .x k k   

d. 0 060 .180 ,x k k     là nghiệm của phƣơng trình tanx 3 . 

e. Phƣơng trình 
1

tanx
3

   có nghiệm 
1

arctan( ) ,
3

x k k    . 

 HS khá giỏi d,e. HS trung bình c,d. HS yếu kém a,b. 

Bài 60. Giải các phƣơng trình sau: 

a. tanx 1        b. tan2x nxta                c. tan2x
2

3
 . 

Bài 61. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 
3

tan3 tan
5

x


    b. 
0t an(x 15 ) 5    c. tan(2 1) 3x    

 d. tan(2 3) tan
3

x


     e. 3 t an3x 3 0      

 - HS yếu kém, trung bình ý a,c; khá giỏi ý b. 

Bài 62. Trong các mệnh đề sau, Mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? 

 a. Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  có nghiệm là 
4

x k


   với k . 

 b. Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


   là vô nghiệm. 

 c.Phƣơng trình 
0tan( 30 ) 0x    có nghiệm 

030x k   ( k ). 

 d. Phƣơng trình tan tan 2 0x x   có tổng các nghiệm (0;2 )x   là 4 . 

Bài 63. Tính giá trị gần đúng (chính xác tới hàng phần trăm) nghiệm của phƣơng 

trình  
3

tan 3
5

x 
   với 

7

2 6
x

 
       

Bài 64. Vẽ đồ thị hàm số tan xy   rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ 

thuộc khoảng ( ;  ) là nghiệm của phƣơng trình sau: 

 a. t anx 1      b. t anx 0  

Bài 65.  

 a. Biểu diễn nghiệm của mỗi phƣơng trình sau trên đƣờng tròn lƣợng giác 

   tan 2 tanx 0x    (HS trung bình, yếu) 
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 b. Xác định số giao điểm của đồ thị hàm số cotxy   và đƣờng thẳng y m  

 (m là hằng số) (Đối với học sinh trung bình yếu chỉ xét trên một chu kì). 

Bài 66. Giải các phƣơng trình sau và xác định điểm cuối trên đƣờng tròn lƣợng giác 

a. cot3x1           b. cotx
1

3
          c. cot

2 1 1

6 3
tan

x
  

Gợi ý HS trung bình, yếu kém trước hết đi tìm nghiệm.  

Bài 67. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? khẳng định nào là sai? 

a. 030 2 ,x k k    là nghiệm của phƣơng trình 
1

sinx
2

 . 

b. Phƣơng trình 3t anx 3  có nghiệm là 0180 ,
3

x k k


   . 

c. Phƣơng trình 
1

osx
3

c   có nghiệm là 01
arccos 360 ,

3
x k k    . 

d. Phƣơng trình cotx 1   có nghiệm là ,
4

x k k


    .  

Bài 68. Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) Hàm số cotxy   có TXĐ là  \ ,D k k  . 

b) Hàm số cotxy   có TXĐ là [-1;1]. 

c) Đồ thị hàm số cotxy   luôn đi qua điểm ( ;0
2

k


 ) với k . 

d) Đồ thị hàm số cotxy   luôn đi qua điểm ( ;0k ) với k . 

e) Phƣơng trình 
3

cotx
3

  có nghiệm là 
2

,
3

x k k


    . 

f) Phƣơng trình 
3

cotx
3

  có đúng 2 nghiệm thuộc ( ;  ). 

g) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   có nghiệm ,
4

x k k


   . 

h) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   có nghiệm ,
4

x k k


   . 

i) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   vô nghiệm.  
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k)
2040
3

x k


   (với k )là nghiệm của phƣơng trình 
10sin(3 15 )
2

x   . 

l) 0 010 .120x k   (với k )là nghiệm của phƣơng trình 
10sin(3 15 )
2

x    

Bài 69. Giải các phƣơng trình sau 

 a. 
1

cot 2 cot( )
3

x         b. 
0cot( 20 ) 3

4

x
         

 c. 
2

cot3 tan
5

x


                d. 
0 3

cot(45 )
3

x    

Bài 70. Tìm nghiệm của các phƣơng trình sau trong khoảng đã cho 

a. 
0tan(2 15 ) 1x    với 

0 0180 90x      

b. 
1

cot3
3

x    với 0
2

x


    

Bài 71. Vẽ đồ thị hàm số cotxy   rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ  

thuộc khoảng ( ;  ) là nghiệm của phƣơng trình sau 

 a. 
3

cotx
3

      b. cotx 1  

Bài 72. Chọn phƣơng án đúng sai, trong các phƣơng án sau 

a. Phƣơng trình 
1

2 2,5sin[2 ( )]
4

x m    luôn có nghiệm ẩn x với mọi   

[ 1;1]m  . 

b. Phƣơng trình cot2x txco  có nghiệm x k ( k ). 

c. Phƣơng trình 
1

2 2,5sin[2 ( )]
4

x m    luôn có nghiệmvới mọi
1 9

[ ; ]
2 2

m  . 

d. Phƣơng trình sin 2 os3x c x  có nghiệm là 
0 090 .360

0 018 .72

x k

x k






  

 
 với k . 

e. Phƣơng trình sin 2 os3x c x  có tổng các nghiệm thuộc [ ; ]
2 2

 
  là 

5


 . 

f. Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  có TXĐ là \ |
4

k k



 
 
 

  . 
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g. Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  có TXĐ là \ |
4 2

k
k

  
 
 

  . 

h. Phƣơng trình tan( ) tan 2
4

x x


  có nghiệm là ,
4

x k k


   . 

i. Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  là vô nghiệm. 

k. Phƣơng trình tan3 cotxx  có đúng 8 nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ). 

m. Phƣơng trình tan3 cotxx  có đúng 7 nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ). 

2.4.3. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học một số dạng phương 

trình lượng giác đơn giản 

 Phân tích nội dung dạy học: 

  Phƣơng trình bậc nhất đối với một hàm số lƣợng giác 

 + Dạng phƣơng trình at b với t là một hàm số lƣợng giác 0a   và ,a b . 

 + Cách giải là ta đi tìm t sau đó đi giải phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

  Phƣơng trình bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác 

 + Dạng phƣơng trình 2 0at bt c   với t là một hàm số lƣợng giác 0a   và 

,a b  (Đặt điều kiện cho t). 

 + Cách giải là ta đi tìm t sau đó đi giải phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

  Phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cos x  

 + Dạng phƣơng trình sinx bcosx ca    trong đó , ,a b c và 2 2 0a b   

 + Cách giải là đƣa về phƣơng trình lƣợng giác cơ bản 
2 2

sin( )
c

x
a b

 


 với 

2 2 2 2
os ,sin

a +b a +b

a b
c    . 

  Phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cos x  

+ Dạng phƣơng trình 2 2asin sin xcos cos 0x b x c x        (*)  

 Trong đó , ,a b c  và 2 2 2 0a b c   . 

 + Phƣơng pháp giải là đƣa về phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cos x  hoặc 

đƣa về phƣơng trình bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác (tanx hoặc cotx). 
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  Một số ví dụ khác 

 + Đó là những phƣơng trình lƣợng giác mà khi giải cần phải thực hiện các phép 

biến đổi lƣợng giác thích hợp để đƣa về phƣơng trình lƣợng giác quen thuộc. 

 Mục tiêu: 

 Kiến thức và kĩ năng cơ bản:  

+ Dạng phƣơng trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác, phƣơng 

trình bậc nhất đối với sinx và cosx, phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx 

và cosx., phƣơng trình đối xứng với sinx và cosx, một số phƣơng trình có thể dễ 

dàng quy về dạng trên (có thể thêm một vài điều kiện đơn giản).  

 Giải đƣợc các dạng phƣơng trình nói trên. Biến đổi đƣợc một số dạng phƣơng 

trình đơn giản về đã học. 

 Kiến thức và kĩ năng nâng cao:  

+ Sử dụng công thức biến đổi lƣợng giác, thể hiện đƣợc một số dạng phƣơng  

trình biến đổi về phƣơng trình nói trên. 

Sử dụng công thức biến đổi lƣợng giác, thể hiện đƣợc một số dạng phƣơng trình  

biến đổi về phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

 Tƣ duy: Khả năng tƣ duy đặc biệt hóa, khái quát hóa. Phát huy đƣợc tƣ duy 

một cách lôgíc, có hệ thống. Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣơng tự, phân tích,  

tổng hợp. 

 Thái độ: Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có thái độ nghiêm túc 

và tinh thần hợp tác trong các hoạt động học tập. Có ý thức xây dựng bài học. 

 Nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập: 

 + Phƣơng trình bậc nhất đối với một hàm số lƣợng giác 

 + Phƣơng trình bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác 

 + Phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cos x  

 + Phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cos x  

 + Phƣơng trình đối xứng đối với sinx và cosx. 

 + Phƣơng trình đã cho ở dạng tích. 

 + Phƣơng trình đã cho ở dạng tổng các bình phƣơng bằng không, ... 

 Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập 
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+ Dạng dạng tổng quát và cách giải của phƣơng trình bậc nhất, bậc hai đối với 

một hàm số lƣợng giác. 

 + Dạng dạng tổng quát và cách giải của phƣơng trình: bậc nhất đối với sinx  và 

cos x , thuần nhất bậc hai đối với sinx và cos x , đối xứng đối với sinx và cosx. 

+ Biến đổi (đơn giản) phƣơng trình về dạng tích, tổng các bình phƣơng của các 

biểu thức (lƣợng giác) bằng không, …  

 Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa 

Bài 74. Giải các phƣơng trình sau 

a. 3 tan 2 3 0x     b. 0 2 0os( 30 ) 2 os 15 1c x c     

 c. 2cos 3 0x     d. 3 t an3x 3 0    

 e. 
1

sin3 0
2

x     f. (sinx 1)(2 os2 2) 0c x    

Bài 75. Phƣơng trình .cos 0a x b   luôn có nghiệm khi 

   a) ,a b                       b) ,a b  và a b   

   c) ,a b và a b                 d) ,a b  và a b  

Bài 76. Phƣơng trình .cotx 0a b    

   a) luôn có nghiệm với mọi a,b       b) Vô nghiệm khi 0a  và 0b   

   c) Có nghiệm khi 0a   và mọi b     d) Có nghiệm khi 0a b   hoặc c) 

Bài 77. Giải các phƣơng trình sau trên khoảng đã cho, sau đó sử dụng máy tính bỏ  

túi (bảng tính) để tính gần đúng nghiệm (chính xác đến hàng phần trăm): 

 a. 4 os2 3 0c x    trên (0;
2


).   b. 5 3tan3 0x   trên ( ;

6 6

 
 ). 

Bài 78. Giải các phƣơng trình sau 

a. 22sin 5sinx 3 0x          b.  tan3x cot3x 0        

c. 
2

os2 sin x+cos 1 0c x x       d. 
2

2cos sin 1 0x x    

 e. 
2

3 t an x (1 3)tanx 1 0       f. os2 cos 1 0c x x    

 g. 
2 2

2cos sin x 4cos 2 0x x       h. 
2

2cos 3cos 1 0x x    

 i. 
2 2

9sin x 5cos 5sinx+4 0x      k. 
2

6sin 3x os12x 14c   
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 m. 3 os2 2(1 2 sinx)sin 3 2 0c x x       

 HS yếu kém làm ý a,b,c; HS bình làm ý b,d,f; HS khá giỏi làm ý e,g,h,i,k,m. 

Bài 79. Phƣơng trình 24 os 2(1 2)cos 2 0c x x     có đúng  

    a) 4 họ nghiệm  b) 1 họ nghiệm     c) 2 họ nghiệm  d) 3 họ nghiệm 

Bài 80. Phƣơng trình 5tanx-3cotx-2 0  có đúng 

   a) 1 họ nghiệm  b) 2 họ nghiệm     c) 3 họ nghiệm   d) 4 họ nghiệm 

Bài 81. Cho phƣơng trình os2 (2 1)cos 1 0c x m x m      (1) 

 a. Giải phƣơng trình (1) khi 0m  . 

 b. Tìm m để (1) có nghiệm 
3

( ; )
2 2

x
 

 . 

 c. Xác định m để (1) có nghiệm x k  với k . 

  HS yếu kém làm ý a; trung bình c; khá giỏi b,c. 

Bài 82. Giải các phƣơng trình sau trên khoảng đã cho, sau đó sử dụng máy tính bỏ 

túi (bảng tính) để tính gần đúng nghiệm (chính xác đến hàng phần trăm): 

 a. t an 2cot 3x x   với 
0 0

180 360x  .     

 b. 
2

2sin 3cos 2x x   với 
0 0

0 360x  . 

 c. 3 os2 10sinx 1 0c x     trên ( ;
2 2

 
 ).   

 d. 
2

cot x 3cotx 10 0   trên (0; ).  

Bài 83. Chứng minh: 2sinx cos sin
4

x x
 

 
 

   .  

Từ đó Tìm x thỏa mãn sinx osx 1c  ?  

Bài 84. Giải các phƣơng trình sau  

a. 3sinx cos 1x     b.2sin3 5 os3 3x c x     c.3cos 4sinx 5x    

HS trung bình c. HS khá giỏi b. HS yếu kém a. 

Bài 85. Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 

a. Phƣơng trình sinx+bcosa x c  có nghiệm khi và chỉ khi 2 2 2c a b   

b. Phƣơng trình 2sin3 5 os3 4x c x   là vô nghiệm. 
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Bài 86. Hãy chọn phƣơng án đúng trong các phƣơng án sau 

1. Phƣơng trình sin2x cos2x 0  có nghiệm là: 

 a. ,
4

x k k


                          b. ,
4 2

k
x k

 
    . 

2. Hàm số asin cosy x b x   với 2 2 0a b   có  

a. Giá trị lớn nhất là: 2 2a b         b. Giá trị nhỏ nhất là: 2 2a b  . 

3. Phƣơng trình 2sin 3 5 os3x c x m   có nghiệm khi [ 3;3]m  .  

4. Phƣơng trình sinx+bcosa x c với 2 2 0a b  có nghiệm ẩn x khi và chỉ khi: 

a. 2 2 2c a b       b. 2 2 2c a b        c. 2 2 2c a b       d. 2 2 2c a b  . 

5. Phƣơng trình 2sinx cos 3x   có: 

a.1 họ nghiệm    b. 2 họ nghiệm    c. 4 họ nghiệm    d. Vô nghiệm. 

Bài 87. Chứng tỏ rằng 

a.  Hàm số y
sinx cos 1

sinx cos 3

x

x


 

 
 có tập xác định và tập giá trị [

1
1;

7
 ]. 

b. Hàm số asin cosy x b x c   (với 
2 2 0a b  ) có giá trị lớn nhất là 

2 2a b c   và giá trị nhỏ nhất là 
2 2a b c   .  

Bài 88. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 3cos 4sin 5x x       b. 2sin 2 2 os2 2x c x   

 c. 
25sin2 6cos 13x x     d. sinx 2cosx 3   

 e. 
2sin sin 0,5

2

x
x       f. 

2 2cos sin x 0x    

 g. sinx cos 2 sin3x x        h. 2sin 2 3 os2 13sin14x c x x   

 i. 
2 23sin sin2 cos 0x x x        k. 

2 1
sin 2 sin x

2
x    

  HS yếu kém làm ý a,b,d. HS trung bình làm ý c,d,e. HS khá giỏi làm ý d, f,g,i,k. 

Bài 89. Cho hàm số (2 3)sin 2 os2y x c x    

 a. Tìm tập giá trị của hàm số, từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 

hàm số. 
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 b. Giải phƣơng trình (2 3)sin 2 os2 2x c x    

Bài 90. Đƣa các biểu thức sau về dạng sin( )C x  : 

 a. sinx tan cos
7

x


     b. tan sinx cos
7

x


  

Bài 91. Hạ bậc của biểu thức 2 2( ) sin 3sin x cos 2 os 1f x x x c x    .  

Từ đó tìm x để ( ) 0f x  . 

Bài 92. Giải các phƣơng trình sau 

a. 23sin xcos os 0x c x           b. 2 2sin 3sin xcos 2 os 1x x c x             

 c. 2 23sin sin 2 cos 0x x x         d. 2 24sin 5sin x cos 6cos 0x x x                

Bài 93. Giải các phƣơng trình sau (bằng 2 cách) 

 a. 
2 23sin sin2 cos 0x x x    b. 

2 22sin 3 3sin cos cos 4x x x x    

 c. 
2 23cos sin 0x x     d. 

2 2 1
sin sin 2cos

2 2 2

x x
x        

 e. 
3

4sin os( ) 4sin( )cos 2sin( ) os( ) 1
2 2

xc x x x x c x
 

         

 f. 2 2cos 5sin x cos sin x 2x x    

Bài 94. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau: 

 a. 
2 2sin sin cos 3cosx x x x   

 b. 
2 2

sin sin cos cosA x B x x C x   với , ,A B C  và 
2 2 2

0A B C    

 HS yếu kém, trung bình làm ý b; HS khá giỏi làm ý c. 

Bài 95. Cho hàm số 
2

(sin cos ) os2 3sin cosy x x c x x x     

a. Tìm tập giá trị của hàm số. Từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 

hàm số. 

 b.  Giải phƣơng trình 
2

(sin cos ) os2 3sin cos 1x x c x x x     

Bài 96. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
cos 2sin 3

2cos sin 4

x x
y

x x
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Bài 97. Giải các phƣơng trình sau 

  a. Giải phƣơng trình sinx tan cos 1
7

x


   

 b. Giải phƣơng trình 2sinx 2cos 1 3x     

 (bằng cách đƣa về dạng sin( )C x  ). 

 c. Giải phƣơng trình 2sinx 2cos 1 3x     

 (bằng cách bình phƣơng hai vế). 

 d. Giải phƣơng trình 2sinx 2cos 1 3x    (bằng cách đƣa về ẩn tan
2

x
t  ). 

Bài 98. Giải phƣơng trình (có sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng) 

a. os6 os os3 os4c xc x c xc x        b. sin 2 sin5 sin3 sin 4x x x x  

c. os5xsin 4 sin5 os4c x xc x       d. os2 sin5 os5 os8c x x c xc x    

e. sin5 os3 sin9 os7xc x xc x        e. sin7 sin sin3 sin5x x x x  

g. 
1

os6 os2x+ 0
2

c xc   

Bài 99. Giải các phƣơng trình sau (Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích hoặc 

tích thành tổng): 

 a. cos os5 cos2 os4xc x xc x    b. sin 2 sin 4 sin6x x x   

 c. sin 4 os5 os3 sin 2xc x c x x    d. sin sin 2 cos os2x x x c x    

 e. sin sin 2 sin3 cos os2 os3x x x x c x c x      

  HS trung bình và yếu kém làm ý a, b, c.  HS khá giỏi làm ý d,e. 

Bài 101. Dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải các phƣơng trình sau: 

 a. cos cos3 sin 2 sin6 sin 4 sin6 0x x x x x x   . 

 b. sin 4 sin5 sin 4 sin3 sin3 sin 0x x x x x x   . 

Bài 102. Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, giải các phƣơng trình sau: 

 a. os3 sin 2c x x         b. 
0

sin( 120 ) os2 0x c x    

 c. sin3 os2 0x c x      d. 
2

sin( ) os3
3

x c x


   

 e. 
3 5

os(3 ) sin(3 ) 0
4 6

c x x
 

      f. 
0

os os(2 30 )
2

x
c c x    
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  HS yếu kém và trung bình làm ý a,c; khá giỏi làm ý b,d,e,f.  

Bài 103. Giải phƣơng trình (có sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích) 

a. sin sin 2 cos os2x x x c x         b. 
sin3

tanx tan 2
cos

x
x

x
    

c. tanx tan 2 sin3 cosx x x         d. cos os5 sin3x c x x   

 e. sinx sin2x sin3x 0     f. cos os3 os5 0x c x c x    

g. sinx os2x-sin3x 0c    h. os2 os4 os6 1c x c x c x     

 i. sinx sin3 sin 4x x      

Bài 104. Dùng công thức biến đổi tổng thành tích để giải các phƣơng trình sau: 

 a. os22 3 os18 3 os14 os10 0c x c x c x c x    . 

 b. t an tan3 sin 2x x x    

Bài 105. Giải phƣơng trình (có sử dụng công thức hạ bậc, phƣơng trình tích) 

a. 2 2 2sin x+sin 3 2sin 2xx         b. 2 2 2 2sin 4 sin 3 sin 2 sin xx x x     

b. 4 43sin 5 os 3 0x c x           d. 6(sinx cos ) sin xcos 6x x            

Bài 106. Chứng tỏ rằng:  4 4 22(sin x cos ) 2 sin 2xx   .  

Từ đó giải phƣơng trình: 4 41 sin 2 2(sin x cos )x x        

Bài 107. Dùng công thức hạ bậc để giải các phƣơng trình sau 

 a. 
32 2 2

sin sin 2 sin 3
2

x x x      b. 
2 2 2 2sin 4 sin 3 sin 2 sinx x x x    

 c. 
2 2 23 os 3sin cos 0c x x x      d. 

2 2 2 2
os os 2 os 3 os 4 2c x c x c x c x     

  HS khá giỏi làm ý b,d; HS trung bình và yếu kém làm ý a,b,c. 

Bài 108. . Giải các phƣơng trình sau  

 a. 
2 2 2 2

sin 3 sin 4 sin 5 sin 6x x x x   . 

 b. 
2

2cos 2 2 os4 1x c x  . 

Bài 109. Giải các phƣơng trình sau  

 a. 
4 4

sin cos os4x x c x     b. 
4 4

3sin 5cos 3x x   

Bài 110. Giải các phƣơng trình sau:  

 a. 
4

8 os 1 os4c x c x         b. 
6 2 6

sin 3sin cos cos 1x x x x    
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 c. 
32 2

sin sin x cos4 cos 4
4

x x x      d. 
23 3

sin cos os sin
8

x x c x x   

Bài 111. Hãy cho biết mối quan hệ giữa sinx cos x  và sinx.cos x  ? 

 Từ đó giải các phƣơng trình sau 

a. 5sin2x+ sinx cos 1x         b. 2(cos sinx) 3sin xcos 2 0x x     

c. 5sin2x+ sinx cos 6x    

Bài 112. Giải các phƣơng trình sau 

 a. cos sinx 2sin os 0x xc x     b. 5sin 2 sin cos 6 0x x x     

 c. cos sinx 2sin os 1 0x xc x      d. 
3 3

sin os os2x c x c x   

 - HS yếu kém làm ý a,b; HS trung bình làm ý b,c; HS khá giỏi làm ý c,d.  

Bài 113. Giải các phƣơng trình sau 

a. (2 2)(sinx cos ) 2sin xcos 2 2 1x x      

 b. 

2
2sin

sin xcos4 os 4 0
4

x
x c x    

 c. 
1 1 10

cosx sin
sin cos 3

x
x x

     

Bài 114. Cho hàm số (sinx 2cos )(2sin cos ) 1y x x x     

 a. Tìm tập giá trị của hàm số, từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 

hàm số. 

 b. Giải phƣơng trình (sinx 2cos )(2sin cos ) 1 0x x x     

Bài 115. Tìm các nghiệm trên khoảng (
5

;
4 4

 
), sau đó tính giá trị gần đúng (chính 

xác đến hàng phần nghìn) của phƣơng trình  

  
1 1 10

cosx sin
sin cos 3

x
x x

     

Bài 116. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 
1 1 2

sin 2 os2 sin 4x c x x
     b. tan(2 ).tan( ) 1

3 2

x
x


    

 c. 
2

(2sin cos )(1 cos ) sinx x x x    

www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

82 

Bài 117. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 
2

(t an cot ) (t an cot ) 2x x x x    . 

 b. 
32 2 2 2

3sin os( ) 3sin os sin os sin ( ) os
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

x x x x x x x x
c c c c

 
     . 

 c. 
3 3

2sin 4cos sinx x x   

Bài 118. Số đo độ của một trong các góc của tam giác vuông ABC là nghiệm của 

phƣơng trình  

    
3 3

sin sin sin2 3cos 0x x x x   . 

 Chứng minh rằng ABC là tam giác vuông cân. 

Bài 119. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 
os2

sinx cos
1 sin 2

c x
x

x
 


   b. t anx 1 os2c x   

 c. 2cotx sin 2 3x      d. 1 sin xcos2 sinx os2x c x    

 e. sin 2 2 os2 1 sinx cos4x c x x     f. 
10 0

tan(2 15 )cot( 15 )
3

x x    

 g. 
2 2

sin .t an cos .cot sin2 1 tan cotx x x x x x x      

Bài 120. Biết số đo rađian một góc trong tam giác ABC là nghiệm của phƣơng trình  

 
2 3

tanx tan 0
2 3

x
   .  

 Chứng minh tam giác ABC có một góc là 
3


  

    Bài tập thêm dành cho học sinh khá giỏi  

Bài 121.  

 a. Chứng minh rằng 
3 1

sin
12 2 2

 
 . 

 b. Chứng minh rằng 
3sin3 3sin 4sina a a   và 

3
os3 4cos 3cosc a a a   . 

 c. Chứng minh rằng 
5 1

sin
10 4
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Bài 122. Giải phƣơng trình 
1 os2 sin 2

cos 1 cos2

c x x

x x





. 

Bài 123. Cho phƣơng trình 

3 3
sin cos

os2
2cos sin

x x
c x

x x





 

 a. Chứng minh rằng 
2

x k


   (với k ) nghiệm đúng phƣơng trình. 

 b. Giải phƣơng trình bằng cách đặt tant x  (với 
2

x k


  , k ). 

 c. Giải phƣơng trình bằng biến đổi về dạng tích. 

Bài 124.  

 a. Giải phƣơng trình 
2

(2sinx 1)(2sin 2 1) 3 4cosx x     

 b. Tìm m để phƣơng trình 
2 2

os4 cos 3 sinc x x m x  . 

Bài 125. Tìm các nghiệm của mỗi phƣơng trình sau trong khoảng ( 0;2 ) 

 a. 
sin 1

cos
sin 2

x
x

x
      b. 

sin 3 sin
os2 sin 2

1 cos

x x
c x x

x


 


 

 c. 
1 cos 1 cos

4sin
cos

x x
x

x

  
  

Bài 126. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 2sin cot 2sin 2 1x x x         b. 
1 os2

1 cot 2
2

sin

c x
x

x


   

 c. 
2 3 3

tan (1 sin ) cos 1 0x x x         d. 
5sin 4 cos3

6sin 2cos
2 os2

x x
x x

c x
   

Bài 127. Giải các phƣơng trình sau: 

 a. 
2

tan os4 0x c x       

 b. 
3

2 sin ( ) 2sin
4

x x


   

 c. 
14 2 4

sin ( ) cos cos
4 4

x x x


     

 d. 9sin 6cos 3sin 2 os2 8x x x c x     
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 e.    2
2sin 1 3cos4 2sin 4 4cos 3x x x x      

 f. sin(2 )cot 3 sin(2 ) 2 os5 0
2

x x x c x


      

Bài 128. Cho phƣơng trình sin ( 1)cos
cos

m
m x m x

x
    

 a. Giải phƣơng trình khi 
1

2
m   

 b. Tìm các giá trị m  để phƣơng trình đã cho có nghiệm. 

Bài 129. Tìm các nghiệm thuộc đoạn [ 0;2 ] của phƣơng trình  

 
9 15

sin(2 ) 3 os( ) 1 2sin
2 2

x c x x
 

      

 Tính giá trị gần đúng, chính xác đến hàng phần của các nghiệm đó. 

Bài 130. Cho phƣơng trình 12cos 5sin 8 0
12cos 5sin 14

m
x x

x x
   

 
 

 a. Giải phƣơng trình khi 5m  . 

 b. Tìm m  để phƣơng trình vô nghiệm. 

Bài 131. Tìm   để: 

 a. Phƣơng trình  

 
2

( os 3sin 3) ( 3 os 3sin 2) sin os 3 0c x c x c               có 

nghiệm 1x  . 

 b. Phƣơng trình 

  2 2 2
2sin cos 1 ( 3sin ) +2cos (3 3)sin 0 x x           

 có nghiệm 3x  . 

Bài 132. Tìm tổng các nghiệm [0;2 ]x   thỏa mãn phƣơng trình sau với m   

 
2 2 2 2

sin sin m cos cos cos sinm x m x x m x x x       

2.5. Sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa dạy học trên lớp 

Dạy học cho nhiều đối tƣợng khác nhau theo định hƣớng phân hóa thể hiện rõ 

nhất ở quy trình lên lớp. Quy trình lên lớp là quá trình hiện thực hóa kịch bản mà ngƣời 
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giáo viên đã hình dung ra trong giáo án. Giáo án, hệ thống câu hỏi và bài tập dù đƣợc 

biên soạn nhƣng không thực hiện đƣợc trong tiết lên lớp, không thể hiện đƣợc ý đồ sƣ 

phạm của ngƣời soạn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chính vì vậy, quá trình dạy học 

trên lớp có một vai trò vô cùng quan trọng và đƣợc thể hiện rõ nhất tài năng sƣ phạm, 

nghệ thuật dạy học của mỗi giáo viên.  

Trong quá trình dạy học phân hóa, có hai câu hỏi đặt ra và phải đƣợc giải  

quyết thoả đáng. Đó là: 

 + Thầy giáo điều hành, quản lý lớp học nhƣ thế nào khi các học sinh trong 

lớp làm việc với tốc độ, mức độ và hứng thú khác nhau? 

+ Làm thế nào thầy giáo có thể đảm bảo rằng mọi học sinh trong lớp đều 

tham gia vào các hoạt động học tập một cách tích cực và tự giác? 

Để giải quyết được hai vấn đề nêu trên, giáo viên cần chú ý: 

- Hiểu rõ đối tƣợng học sinh của mình nhƣ: Những khác biệt về năng lực, 

kiến thức, kĩ năng. 

- Xác định rõ các nội dung cơ bản của bài học. 

- Chuẩn bị hoạt động sƣ phạm tƣơng ứng (vai trò hết sức quan trọng) nhƣ: Việc 

lựa chọn các phƣơng pháp dạy học, phƣơng tiện dạy học, hệ thống câu hỏi và bài tập 

phân hóa,… 

 Với sự chuẩn bị nhƣ trên: Giáo viên giao nhiệm vụ, tổ chức, điều khiển hoạt 

động học tập của học sinh (học sinh tự giác chiếm lĩnh tri thức). Giờ học đƣợc diễn 

biến theo tiến trình: 

 Hoạt động 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh bằng cách giao cho mỗi 

đối tƣợng một câu hỏi hoặc bài tập đảm bảo trình độ xuất phát, để tạo hứng thú hoạt 

động học tập của học sinh(hạn chế thời gian). 

 Hoạt động 2: Giáo viên theo dõi hoạt động học tập của học sinh, có thể giải đáp 

những thắc mắc hoặc nhƣ đƣa ra những hƣớng dẫn hay gợi ý cho mỗi đối tƣợng (nếu 

cần thiết). Học sinh độc lập hoạt động học một cách tích cực, tự giác hoặc hợp tác với 

nhau trong nhóm để giải quyết nhiệm vụ của nhóm. 

 Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả công việc sau khoảng thời gian cho 

phép. Cổ vũ, khuyến khích những học sinh làm đúng, nhanh (cho điểm tốt, mời 
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chữa bài tập cho cả lớp). Còn với những học sinh chƣa hoàn thành nhiệm vụ thì cần 

học tập lời giải của bạn và tự điều chỉnh. Giáo viên cần chú ý giúp học sinh lấp 

đƣợc chỗ hổng trong kiến thức của họ. 

 Hoạt động 4: Giáo viên kết luận, chuẩn hoá kiến thức. Thông qua hoạt động 

này giúp học sinh nắm đƣợc tri thức và tri thức phƣơng pháp. 

 Các hoạt động đƣợc diễn ra và lặp lại cho đến khi hoạt động nhận thức đã 

đƣợc thực hiện. 

Nhƣ vậy, việc sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa trên lớp học có thể tóm tắt 

nhƣ sau:  

Các bƣớc 

thực hiện 
Giáo viên Học sinh 

Bƣớc 1 
 Nêu câu hỏi hoặc giao bài tập phù 

hợp với đối tƣợng học sinh 
Tìm hiểu đề bài 

Bƣớc 2  Hƣớng dẫn, gợi ý và giải đáp thắc mắc Tự nghiên cứu tìm lời giải 

Bƣớc 3 
 Kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc 

của học sinh 
Tự kiểm tra, tự điều chỉnh 

Bƣớc 4 Kết luận, chuẩn hoá kiến thức 
 Ghi nhận kiến thức và  

tri thức phƣơng pháp 

Giáo viên phải căn cứ vào diễn biến thực tế của tiết học mà có những xử lý 

linh hoạt về các mặt sau đây:  

 + Điều chỉnh “bƣớc đi” cho phù hợp. 

 + Sử dụng các phƣơng tiện dạy học khác nhau (kết hợp những hình ảnh từ 

phim đèn chiếu, băng video, camera,… với âm thanh, văn bản, biểu đồ,…) tác động 

đến quá trình nhận thức khác nhau ở học sinh.  

Chẳng hạn, khi dạy nội dung hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác: 

Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể nêu câu hỏi hoặc giao bài tập mà không 

nhất thiết cần phải minh hoạ bằng hình vẽ. Nhƣng đối với học sinh yếu kém thì việc 

làm này lại có lúc lầ cần thiết hay giáo viên có thể giao các đề bài tập kèm theo hình 

vẽ để minh hoạ (những câu hỏi và bài tập mang tính dẫn dắt). 

 + Giao các nhiệm vụ học tập ở các mức độ khó khăn, phức tạp khác nhau. 
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 + Thay đổi số lƣợng các bƣớc trong khi thực hành. 

 + Tạo nhiều cơ hội để học sinh đƣợc luyện tập, thực hành, đƣợc "thể hiện" 

mình ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau.  

Ví dụ:  

Khuyến khích, động viên những học sinh yếu kém: Khi các em tỏ ý muốn trả 

lời câu hỏi, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

Tạo điều kiện để cho học sinh giỏi có thể phát huy năng lực của mình thông 

qua việc giao bài tập nâng cao. 

Tạo sự giao lƣu giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên. Lấy điểm 

mạnh của học sinh này để điều chỉnh nhận thức học sinh khác. 

Tổ chức các hoạt động có nhiều cấp độ, tổ chức giao lƣu thầy với trò, trò với  

trò thân thiện và vui vẻ.  

Chẳng hạn, khi chia nhóm để hoạt động tuỳ theo mục đích của từng bài,   

từng phần, giáo viên có thể chia theo các cách: Chia lớp thành các nhóm hỗn hợp 

(gồm cả học sinh khá giỏi, trung bình, yếu kém và cả nam và nữ) hoặc chia theo năng 

lực nhận thức (nhóm học sinh: khá giỏi, trung bình, yếu kém)... Điều đó nhằm tạo ra 

một môi trƣờng học tập có sự giao lƣu, hợp tác giữa các thành viên của lớp học. 

Không nên quá phụ thuộc vào giáo án đã chuẩn bị sẵn, nhƣng cũng không 

nên ngẫu hứng một cách tuỳ tiện. Chuẩn bị những phƣơng án để khắc phục với 

những diễn biến của lớp học mà vẫn đạt đƣợc mục tiêu của giờ học, đồng thời đáp 

ứng đƣợc năng lực và nhu cầu học tập của các đối tƣợng học sinh khác nhau. Đó là 

cả một nghệ thuật dạy học mà ngƣời thầy phải dầy công rèn luyện mới có đƣợc. 

2.6. Tiểu kết chƣơng 2 

 Trong đề tài đã nêu đƣợc một số yêu cầu về dạy học, trên cơ sở những 

nguyên tắc, quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập “hàm số lƣợng giác và phƣơng 

trình lƣợng giác” ở lớp 11 nâng cao. 

 Hệ thống đƣợc 132 câu hỏi và bài tập theo định hƣớng phân hóa nội dung 

hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 trƣờng THPT (Chƣơng trình 

nâng cao). 
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CHƢƠNG III. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

 Thực nghiệm sƣ phạm nhằm bƣớc đầu đánh giá tính khả thi, hiệu quả của hệ 

thống các câu hỏi và bài tập phân hóa đã xây dựng đƣợc ở chƣơng II. Thông qua hệ 

thống bài soạn theo định hƣớng phân hóa khi dạy học nội dung “Hàm số lƣợng giác 

và phƣơng trình lƣợng giác”.  

3.2. Nội dung thực nghiệm 

 Dạy học các bài nội dung hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác theo 

giáo án có sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa trong hệ thống bài soạn 

 Soạn 17 giáo án với nội dung cụ thể nhƣ sau 

 § 1. Các hàm số lƣợng giác  4 tiết. 

     Luyện tập 1 tiết. 

 § 2. Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản 4 tiết. 

     Luyện tập 1 tiết. 

 § 3. Một số dạng phƣơng trình lƣợng giác đơn giản 6 tiết 

     Luyện tập  Tiết 1 

Hệ thống bài soạn có sử dụng câu hỏi và bài tập phân hoá khi dạy học nội 

dung hàm số lƣợng giác và Phƣơng trình lƣợng giác (xem phần phụ lục) 

3.3. Mô tả thực nghiệm 

3.3.1. Chọn trường, lớp và học sinh thực nghiệm 

 Đối tƣợng thực nghiệm là học sinh lớp 11A1, trƣờng THPT Phƣơng Sơn 

(Lục Nam-Bắc Giang) là một trƣờng có nhiều thành tích về dạy và học trong những 

năm gần đây. Lớp gồm 42 học sinh, là lớp chọ số 1 về năng lực nhận thức ban tự 

nhiên, có kiến thức và kĩ năng tƣơng đối tốt trong học tập môn toán và hạnh kiểm 

tốt, tác phong nhanh nhẹn (dựa vào đánh giá kết quả của GV môn toán cũng là GV 

chủ nhiệm, dựa vào kết quả khảo sát và phân bậc học sinh đầu năm ). Kết quả phân  

loại trình độ học sinh trong lần kiểm tra trƣớc thực nghiệm ở bảng 3-1.  

Sĩ số 
Số bài 

kiểm tra 

Yếu - kém Trung bình Khá - Giỏi 

SL % SL % SL % 

42 42 4 9,5 % 16 38,1 % 22 52,4 

 Bảng 3-1  
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3.3.2. Chọn giáo viên thực nghiệm 

 Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi chọn thầy giáo: Hoàng Văn Năng-là 

tổ trƣởng tổ toán, đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và bồi dƣỡng học sinh 

khá giỏi. Đã trao đổi và thảo luận và thống nhất nội dung, phƣơng pháp giảng dạy. 

3.3.3. Cách thức thực nghiệm 

Trong khi thực nghiệm, chúng tôi đã thử nghiệm qua từng bài giảng bằng 

cách: Quan sát sự hứng thú, mức độ và cấp độ của học sinh khi tham gia các hoạt 

động học tập. Đồng thời trao đổi trực tiếp với giáo viên, lấy ý kiến của học sinh 

(Bảng 3-3, 3-4) về hiệu quả học tập của học sinh. Đánh giá kết quả đạt đƣợc của 

học sinh theo phiếu học tập (có sự phân hóa) trong và ngay sau giờ học. Từ đó, có 

những bƣớc điều chỉnh hợp lí về câu hỏi và bài tập phân hóa phù hợp với trình độ 

nhận thức của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.  

3.3.4. Phương pháp đánh giá thực nghiệm  

 Trƣớc khi thực nghiệm chúng tôi kiểm tra 1 bài 15’ với hình thức gồm phần 

tự luận và phần trắc nghiệm khách quan.  

Ngay sau khi thực nghiệm kiểm tra 1 bài 45’ và tiến hành chấm điểm với 

thang điểm 10, để đánh giá kết quả khả năng nhận thức của học sinh. 

 Đề kiểm tra (45 phút) 

Phần A. Trắc nghiệm khách quan (4điểm) 

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm tuần hoàn và không có chu kì: 

A. y c (c là hằng số)     B. sinxy       C. cosy x     D. tanxy   

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm không chẵn và không lẻ: 

 A. sinxy       B. cosy x      C. tanxy      D. cotx sinxy     

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng ( ;
4 4

 
 )  

A. sinxy       B. cosy x      C. tanxy      D. sinx cosy x   

Câu 4. Tập giá trị của hàm số 4sin 2 3 os2 6y x c x    là 

 A. [3;10]   B. [6;10]   C. [-1;13]    D. [1;11] 

Câu 5. Hãy điền đúng, sai vào ô trống sau 

A. Hàm số 
2sin x 3sinx 2y     có giá trị lớn nhất là 0  

B. Hàm số 
2sin x 3sinx 2y     có giá trị lớn nhất là 6  
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C. Hàm số 
2sin x 3sinx 2y     có giá trị nhỏ nhất là 0  

D. Hàm số 
2sin x 3sinx 2y     có giá trị nhỏ nhất là 6  

Câu 6. Chọn khẳng định đúng, trong các khẳng định sau: 

A. Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     có đúng một nghiệm
2

x [ ; ]
3 3

 
        

B. Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     có đúng hai nghiệm
2

x [ ; ]
3 3

 
     

C. Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     có đúng ba nghiệm 
2

x [ ; ]
3 3

 
     

D. Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     có đúng bốn nghiệm
2

x [ ; ]
3 3

 
    

Câu 7. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

Nghiệm t [0;2]  của phƣơng trình cos[ (2 1)] 1
3

t


   là 

 A. 
1

2
t   và 2t       B. 

1

2
t     C. 2t      D. Vô nghiệm 

Câu 8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:  

Tổng các nghiệm (0;2 )x   của phƣơng trình tanx cotx  là  

 A.     B. 2    C. 4        D. Đáp số khác 

Phần B. Tự luận (6đ) 

Câu 9. Giải phƣơng trình  

 a) tanx tan2x 0   

 b) sinx cos sin3 0x x     

Câu 10. Cho phƣơng trình 
2sin x cos m 1 0x     

 a) Giải phƣơng trình khi 0m  . 

b) Xác định m  biết x k  ( k ) làm nghiệm. 

3.4. Kết quả thực nghiệm  

3.4. 1. Phân tích định lượng  

 Qua bài kiểm tra sau thực nghiệm chúng tôi đã thu đƣợc 42/42 bài và đã tổ  

chức chấm bài, kết quả thu đƣợc qua bảng 3-2. 
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Điểm < 5 5-6 7-8 9 10 

Số học sinh 0 5 29 6 2 

Tỉ lệ % 0 % 11,9 % 69 % 14,3 % 4,8 % 

  
Bảng 3-2 

  

Từ bảng số liệu ở bảng 3-1 và 3-2 cho ta thấy: 

 - Đối với học sinh yếu kém sau thực nghiệm đƣợc học tập bằng những câu 

hỏi và bài tập vừa sức sẽ nắm đƣợc kiến thức cơ bản tốt hơn và có khả năng vận 

dụng trực tiếp hay tƣơng tự để làm những bài câu hỏi và bài tập đơn giản so với 

trƣớc thực nghiệm (0 % so với 9,5% ). 

 - Số học sinh khá giỏi sau thực nghiệm tăng lên rõ dệt so với trƣớc thực 

nghiệm (88,1% so với 52,4 %). Hơn nữa số học sinh trung bình chỉ còn 11,9 % so 

với 38,1% trƣớc thực nghiệm. 

 Nhƣ vậy, việc sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học nội dung 

“Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác” mang lại hiệu quả cho học sinh 

hiệu quả cao hơn khi sử dụng câu hỏi và bài tập đồng loạt cho mọi học sinh. 

3.4.2. Phân tích định tính 

 Từ những kết quả thu đƣợc trong và sau khi thực nghiệm dạy học theo định 

hƣớng phân hóa có kết quả cao hơn khi dạy học sƣ dụng câu hỏi và bài tập đồng 

loạt cho các đối tƣợng học sinh về chất lƣợng lĩnh hội kiến thức và năng lực tƣ duy 

và khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng giải toán. 

 Về chất lượng lĩnh hội kiến thức  

Trong khi chấm bài kiểm tra sau thụ nghiệm chúng tôi thấy học sinh đã nắm 

vững các khái niệm và các kĩ năng cơ bản. Đó cũng là thành quả của việc điều tra, 

quan sát, thăm dò ý kiến của từng học sinh bằng phiếu (bảng 3-3). Sau mỗi tiết, mỗi 

bài học trong quá trình thực nghiệm. Để từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp giữa nội 

dung câu hỏi và bài tập với từng đối tƣợng nhận thức của học sinh. 
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Mức độ đạt đƣợc sau mỗi bài học 

Stt Nội dung bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

1 Hàm số lƣợng giác    

2 Bài tập HSLG    

3 PTLG cơ bản    

4 Bài tập PTLG cơ bản    

5 
Một số dạng PTLG 

đơn giản 

   

6 
Bài tập Một số dạng 

PTLG đơn giản 

   

 
Bảng 3-3 

 

 Ý kiến của học sinh 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 Về năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức 

 Năng lực tƣ duy đƣợc thể hiện ở khả năng nhận biết vấn đề, khả năng phân 

tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, đặc biệt hóa và vận dụng kiến thức để giải 

các bài tập. 

 Năng lực tƣ duy, đặc biệt là tƣ duy sáng tạo của học sinh của học sinh khá giỏi  

 Ví dụ: Có 36 học sinh làm đƣợc câu 5 chiếm 88,1%, có 10 học sinh làm 

đƣợc câu 10(b) chiếm 23,8 %. 

 Qua theo dõi từng bài học trên lớp, chúng tôi thấy không khí học tập của các 

em sôi nổi, tích cực và có tinh thần hợp tác. Học sinh phấn khởi hơn, tự tin hơn 

trong học tập (bảng 3-4), trình đô của học sinh dần đƣợc tăng hơn (đặc biệt là học 

sinh yếu kém và khá giỏi). 

     Phiếu thăm dò ý kiến học sinh (Lớp 11A1-Trƣờng THPT Phƣơng Sơn) 

(Em hãy điền dấu “+” vào ô trống tương ứng mà em cho là đúng) 
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Mức độ hứng thú trong các hoạt động học tập ở mỗi bài học 

Stt Nội dung bài Rất thích Bình thƣờng Không thích 

1 Hàm số lƣợng giác    

2 PTLG cơ bản    

3 
Một số dạng PTLG 

đơn giản 
   

 
Bảng 3-4 

 

 Ý kiến của học sinh 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

3.5. Tiểu kết chƣơng 3 

 Kết quả thực đề tài cho thấy giả thuyết khoa học nêu ra đã đƣợc kiểm 

nghiệm theo những tiêu trí sau đây: 

 - Việc xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa là khả thi. 

 - Bài giảng đƣợc thiết kế và giảng dạy theo quan điểm dạy học phân hóa trên 

cơ sở sử dụng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa thật sự đã trở thành công cụ 

lôgíc hữu ích cho giáo viên để nâng cao chất lƣợng dạy học nội dung “Hàm số 

lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác” nói riêng và Toán học nói chung. 

  - Bài giảng đƣợc thiết kế trên cơ sở sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa 

không chỉ mang lại cho mọi đối tƣợng học sinh những tri thức cần thiết, đầy đủ hơn 

về nội dung “Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác” mà còn giúp rèn 

luyện cho học sinh cách tự học, phát triển năng lực tƣ duy của các đối tƣợng học 

sinh, quan điểm nhìn nhận các sự vật hiện tƣợng thực tế, khả năng vận dụng các tri 

thức để giải quyết các vấn đề của khoa học và đời sống. 
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KẾT LUẬN LUẬN VĂN 

 

1. Luận văn đã hệ thống hóa một vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, hệ thống 

hóa cơ sở lí luận về câu hỏi, bài tập, câu hỏi và bài tập phân hóa.  

2. Luận văn đã nêu lên đƣợc thực trạng của việc dạy học phân hóa môn Toán 

ở trƣờng THPT hiện nay, những ƣu điểm, nhƣợc điểm của việc dạy học phân hóa. 

3. Luận văn đã đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng câu hỏi và bài tập phân 

hóa hợp lí, có thể vận dụng đƣợc trong dạy học nội dung “Hàm số lƣợng giác và 

phƣơng trình lƣợng giác” nói riêng và dạy học Toán học nói chung, đã xây dựng 

đƣợc 132 câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học nội dung “Hàm số lƣợng giác 

và phƣơng trình lƣợng giác” đã thiết kế đƣợc các bài giảng có sử dụng câu hỏi và 

bài tập phân hóa nội dung “Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác”. 

4. Bài giảng đƣợc thiết kế và giảng dạy theo định hƣớng dạy học phân hóa trên 

cơ sở sử dụng hệ thống câu hỏi và bài tập thực sự đã trở thành công cụ lôgíc hữu ích 

cho giáo viên để nâng cao chất lƣợng dạy học nội dung “Hàm số lƣợng giác và 

phƣơng trình lƣợng giác” nói riêng và dạy học Toán học nói chung. 

5. Kết quả tực nghiệm sƣ phạm đã chứng tỏ hiệu quả của việc thiết bài giảng 

và dạy học theo định hƣớng phân hóa nội dung “Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình 

lƣợng giác” có những ƣu điểm sau: 

 - Mang lại cho mọi đối tƣợng học sinh những tri thức cần thiết, đầy đủ hơn 

về nội dung “Hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác”, phát huy tối ƣu năng 

lực cá nhân của mỗi học sinh, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục. 

 - Rèn luyện cho học sinh cách tự học, phát triển năng lực tƣ duy của các đối 

tƣợng học sinh, quan điểm nhìn nhận các sự vật hiện tƣợng trong thực tế, khả năng 

vận dụng các tri thức để giải quyết các vấn đề của khoa học và đời sống. 

 Nhƣ vậy, việc xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa 

trong dạy học là hoàn toàn khả thi, dựa trên cơ sở về lí luận về dạy học phân hóa và 

đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa hoạt động ngƣời học, trên cơ 

sở cấu trúc nội tại của chƣơng trình Đại số và giải tích ở cấp học THPT. 
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www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

99 

MỤC LỤC 

 
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ................................ 3 

2.1. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 3 

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 3 

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC............................................................................... 3 

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ................................................................................... 4 

Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA ....... 5 

1.1. Một số vấn đề về dạy học phân hóa ................................................................. 5 

1.1.1. Khái niệm dạy học phân hóa ......................................................................... 5 

1.1.2. Những cấp độ và hình thức dạy học phân hóa ............................................... 6 

1.1.2.1. Dạy học phân hóa ở cấp vi mô ................................................................... 6 

1.1.2.2. Dạy học phân hóa ở cấp vĩ mô ................................................................... 9 

1.1.3. Những tƣ tƣởng chủ đạo dạy học phân hóa ................................................. 10 

1.1.3.1 Lấy trình độ phát triển chung của học sinh trong lớp làm nền tảng. ........... 11 

1.1.3.2. Sử dụng những biện pháp phân hoá để đƣa diện học sinh yếu kém lên 

trình độ chung .............................................................................................. 11 

1.1.3.3. Có những nội dung bổ sung và biện pháp phân hóa giúp học sinh khá, giỏi 

đạt đƣợc những yêu cầu nâng cao trên cơ sở đã đạt đƣợc những yêu cầu cơ 

bản ............................................................................................................... 11 

1.1.4. Tại sao phải dạy học phân hóa .................................................................... 12 

1.2. Câu hỏi và bài tập trong dạy học phân hóa ..................................................... 12 

1.2.1. Khái niệm câu hỏi ....................................................................................... 12 

1.2.2. Khái niệm bài tập ........................................................................................ 13 

1.2.3. Câu hỏi và bài tập phân hóa ........................................................................ 14 

1.2.4. Những chức năng của câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học ................ 14 

1.2.4.1. Chức năng dạy học: . ............................................................................... 14 

 

www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

100 

1.2.4.2. Chức năng giáo dục. ................................................................................ 14 

1.2.4.3. Chức năng phát triển. ................................................................................. 15 

1.2.4.4. Chức năng kiểm tra. ................................................................................. 15 

1.3. Thực trạng của dạy học phân hóa môn Toán ở trƣờng THPT ......................... 15 

1.4. Các biện pháp dạy học phân hóa .................................................................... 16 

1.4.1. Phân loại đối tƣợng học sinh ....................................................................... 16 

1.4.2. Soạn câu hỏi và bài tập phân hóa ................................................................ 17 

1.4.3. Soạn giáo án phân hóa ................................................................................ 23 

1.4.3.1. Xác định mục tiêu bài học ........................................................................ 24 

1.4.3.2. Sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa ........................................................ 26 

1.4.3.3. Phân phối hợp lý thời gian trong tiết lên lớp............................................. 29 

1.4.4. Sử dụng phƣơng tiện dạy học trong dạy học phân hóa ................................ 29 

1.4.5. Phân hóa trong kiểm tra, đánh giá ............................................................... 30 

1.5. Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 31 

Chƣơng II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA 

KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH 

LƢỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƢỜNG THPT ........................................................ 32 

2.1. Yêu cầu dạy học hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác .................... 32 

2.2. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa .......................................... 34 

2.3. Quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa............................................. 36 

2.3.1. Phân tích nội dung dạy học ......................................................................... 36 

2.3.2. Xác định mục tiêu ....................................................................................... 36 

2.3.3. Xác định nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi và bài tập ........... 36 

2.3.4. Diễn đạt các nội dung kiến thức thành câu hỏi và bài tập (đây là một 

bƣớc quan trọng trong dạy học phân hóa). .................................................... 37 

2.3.5. Sắp xếp các câu hỏi và bài tập thành hệ thống. ............................................ 38 

2.4. Hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lƣợng giác và 

phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11(nâng cao). ................................................ 45 

2.4.1. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học các hàm số lƣợng giác .. 45 

 

www.VNMATH.com



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

101 

2.4.2. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản ................................................................................................... 62 

2.4.3. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học một số dạng phƣơng 

trình lƣợng giác đơn giản.............................................................................. 73 

2.5. Sử dụng câu hỏi và bài tập phân hóa dạy học trên lớp .................................... 84 

2.6. Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 87 

CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ................................................................. 88 

3.1. Mục đích thực nghiệm ................................................................................... 88 

3.2. Nội dung thực nghiệm ................................................................................... 88 

3.3. Mô tả thực nghiệm ......................................................................................... 88 

3.3.1. Chọn trƣờng, lớp và học sinh thực nghiệm .................................................. 88 

3.3.2. Chọn giáo viên thực nghiệm ....................................................................... 89 

3.3.3. Cách thức thực nghiệm ............................................................................... 89 

3.3.4. Phƣơng pháp đánh giá thực nghiệm ............................................................ 89 

3.4. Kết quả thực nghiệm ...................................................................................... 90 

3.4.1. Phân tích định lƣợng ................................................................................... 90 

3.4.2. Phân tích định tính ...................................................................................... 91 

3.5. Tiểu kết chƣơng 3 .......................................................................................... 93 

KẾT LUẬN .......................................................................................................... 94 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 95 

 

 

www.VNMATH.com



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN  

PHỤ LỤC

www.VNMATH.com



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

HỆ THỐNG BÀI SOẠN CÓ SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  

PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC NỘI DUNG HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC  

VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC (gồm 17 bài soạn) 

§1. CÁC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC (4tiết) 

A. MỤC TIÊU 

 Giúp học sinh 

1. Kiến thức: 

 Cơ bản. 

+  Hiểu: Định nghĩa các hàm số lƣợng giác sinxy  , osxy c , t anxy  , 

cotxy   với x là số thực, x là sđ của góc (cung) lƣợng giác. 

+ Hiểu đƣợc tính chẵn - lẻ; tuần hoàn và chu kì, TXĐ, TGT của các hàm số trên. 

+ Biết dựa vào trục sin; côsin; tang và trục côtang gắn với đƣờng tròn lƣợng 

giác để khảo sát sự biến thiên của hàm số tƣơng ứng, thể hiện sự biến thiên đó 

trên đồ thị. 

 Nâng cao. 

+ Nắm đƣợc mối liên hệ giữa số thực x (trên trục số) với điểm cuối của (góc) cung 

lƣợng giác (đơn vị trên trục số bằng bán kính đƣờng tròn lƣợng giác). 

+ Nắm đƣợc cách tìm chu kì của hàm số tuần hoàn. 

+ Biết cách xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số trên.  

2. Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Xác định đƣợc tính chẵn, lẻ của hàm số lƣợng giác, biết tìm giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất; giao điểm đồ thị với trục hoành. 

+ Giúp học sinh nhận biết hình dạng đồ thị và cách vẽ đồ thị hàm số lƣợng giác.  

 Nâng cao. 

+ Chứng tỏ đƣợc hàm số tuần hoàn với chu kì T 0. 

+ So sánh đƣợc giữa các hàm số y sinx, ycosx, t anxy   và cot xy   với các 

hàm số đã học (nhƣ hàm số  bậc hai,...). 

+ Từ đồ thị ta biết: TXĐ, TGT, tính tuần hoàn và chu kì, khoảng đơn điệu (khoảng 

đồng biến, nghịch biến). Đặc biệt từ đồ thị hàm số có dạng đƣờng hình sin có thể 

xác định đƣợc hàm số lƣợng giác, xác định điểm cao nhất và điểm thấp nhất,... 

3. Tƣ duy: 

+ Phát huy trí tƣởng tƣợng, khả năng tái hiện, khả năng phân tích, ... 

+ Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy khái quát hoá. 
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4. Thái độ: 

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. 

+ Có thái độ nghiêm túc và tinh thần hợp tác trong các hoạt động học tập.  

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án; máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu có); bảng phụ;  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+ Mô hình đƣờng tròn lƣợng giác với các trục sin côsin, sợi dây, thƣớc kẻ, compa, 

máy tính CASIO-fx 500MS,... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ; máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng; ... 

C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

 Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định  

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 

Tiết 1 

1. Các hàm số y = sinx  và y = cosx . 

a) Định nghĩa  

GV: Treo mô hình đƣờng tròn lƣợng giác có gắn tọa độ các điểm(hình vẽ bên) và 

trục số(x’0x), có đơn vị trên trục số bằng bán kính đƣờng tròn lƣợng giác. 

GV: Gọi một HS (dành cho học sinh yếu 

kém, hoặc trung bình) nên xác định điểm 

cuối M của số đo (góc x) cung 

AM PQ x   với: 

 a) x
4


 ;                       b) x

3

4


  

x
x

3

4



6



3



4



2



Q

H

K
M

B(0;1)

B'(0;-1)

A'(-1;0) A(1;0) 0

(+)

1I

x

P

M3 M2
M1

 

                      - H1- 

HS còn lại theo dõi và dự đoán. 

a) MM2;                b) MM3. 

GV: Phát phiếu học tập số 01(thành 4-6 nhóm, mỗi nhóm có các đối tƣợng nhận 

thức khá giỏi, trung bình và yếu kém).  

GV: Chiếu phiếu học tập số 01 lên phông (bảng phụ). 
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Bài 1. Trả lời Đ-S 

Câu 1. Mỗi số thực x cho duy nhất một số đo cung AM x . 

Câu 2. Mỗi số thực x cho duy nhất một điểm cuối M sao cho số đo  cung AM x .   

Câu 3. Có thể có hai số thực x trên trục số cho cùng một điểm  cuối M trên đƣờng 

tròn lƣợng giác. 

Câu 4. Mỗi điểm trên đƣờng tròn lƣợng giác ta xác định đƣợc vô số số thực x trên 

trục số 

Câu 5. Toạ độ của điểm M( ;OH OK ), osxOH c  và sinxOK  . 

Câu 6. a) sin
2


     b) cos ( )

4


     c) cos(2 )      d) sin

6


      e) sin(1,57) 

HS tìm hiểu đề bài, nghiên cứu tìm lời giải, tự điều chỉnh và tự kiểm tra. Sau đó 

nhóm trƣởng tổng hợp cho kết quả (bảng phụ hoặc giấy trong). 

Các nhóm trưởng trình bày và các nhóm còn lại khác nhận xét. 

GV: Cho nhận xét và chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 

HS ghi nhận kiến thức:      Kết quả: câu1đến câu5(đáp án đúng). 

    Câu 6: a) 1;       b) 
2

2
;         c) 1;         d)

1

2
;         e) 1   

GV: Nhƣ vậy mỗi số thực x xác định ... sinx? (dành cho học sinh trung bình). 

HS Mỗi số thực x xác định duy nhất một giá trị sinx.   

GV: Đây chính là nội dung định nghĩa hàm số sin và hàm số côsin.         

GV: HS phát biểu (dành cho HS khá giỏi)? 

GV  chuẩn hoá kiến thức. 

HS Ghi nhận định nghĩa (sách giáo khoa). 

GV: Hãy cho biết tập xác định của hàm số sinx và hàm số cosx? 

HS Hàm số y  sinx có TXĐ: , Hàm số y  cosx có TXĐ:  

GV  sin:                    

                 sinxx  

GV tƣơng tự nhƣ vậy đối với hàm côsin (Cho 1HS trung bình lên bảng xác định). 

HS    cos:                    

              osxx c   

GV: Hãy cho biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (dành cho học 

sinh yếu kém)? Từ đó cho biết tập giá trị của các hàm số đó? 

HS: trả lời, sau đó GV chuẩn hóa kiến thức. 

GV phát phiếu học tập số 02 
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Bài 2: Trong các hàm số sau, hãy cho biết hàm số nào là hàm số sin, hàm số 

cosin? Nếu là hàm số sin, cosin hãy cho biết tập xác định?  

1) y c (c là hằng số)   2) 2y x      3) sinxy     

4) sin (x )
2

y


     5) 2sinxy  . 

 Chủ định dành cho HS yếu kém và trung bình: 1); 2). HS khá giỏi: 4); 5). 

GV có thể giải quyết những vấn đề mà học sinh chƣa rõ và gợi ý cho học sinh khi 

cần thiết. 

HS tìm hiểu đề bài, nghiên cứu tìm lời giải, tự điều chỉnh và tự kiểm tra. 

GV cho đại diện học sinh thuộc từng đối tƣợng trả lời? học sinh còn lại theo dõi 

và nhận xét? Giáo viên chuẩn hóa kiến thức bài làm của học sinh (nếu cần). 

HS ghi nhận kiến thức và tri thức phƣơng pháp. 

GV: HS hãy so sánh sin( )x  với sin x ? và So sánh cos( x ) với cosx ? 

        Hãy cho biết tính chẵn lẻ của hàm số sinxy   và osxy c ? 

HS trả lời, sau đó GV nhận xét, động viên(khi trả lời đúng) và chuẩn hóa kiến thức. 

b) Tính chất tuần hoàn của các hàm số lƣợng giác y = sinx  và y = cosx  

GV yêu cầu HS phát biểu định nghĩa hàm số tuần hoàn và chu kì (SGK). 

GV:  Hãy so sánh sin( 2 )x k  với sinx ? với k  (dành cho HS trung bình). 

HS:  sin( 2 )x k   sinx  với mọi x ( k ). 

GV: Nếu sin(x+T) sinx  với x  thì ?T   

HS:  T 2k  

GV: tƣơng tự với cos(x+T)cosx  với mọi x ( k ), có T 2k  

GV giải thích “tuần hoàn” tức là khi ta cộng thêm bội của chu kì(T 2 ,k k  ) 

vào biến số thì giá trị của hàm số không thay đổi. 

GV: Nhƣ vậy  Hàm sinxy  , osxy c  có là những hàm số tuần hoàn ? chu kì ? 

HS:  hàm số sinxy  , osxy c  là những hàm số  tuần hoàn với chu kì T 2  

GV:  Muốn chứng tỏ hàm hàm số  ( )y f x  tuần hoàn với chu kì T ta làm nhƣ 

thế nào?(dành cho HS khá giỏi). 

+ Chứng tỏ đƣợc ( ) ( )f x T f x   với x D   (dành cho học sinh trung, 

yếu kém). 
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+ Phải chứng tỏ T là số dƣơng nhỏ nhất thoả mãn ( ) ( )f x T f x  . 

GV: Hãy chứng tỏ hàm số sin2xy   là  hàm số tuần hoàn với chu kì T   

(1 HS khá giỏi lên bảng làm)?.  

(GV có thể gợi ý đối với HS yếu kém, qua sát học sinh làm bài, gợi mở HS trình bày). 

Lời giải:   

Đặt ( ) sin2xf x  , ta có: ( ) sin 2( ) sin(2 2 )f x x x       sin 2 ( )x f x   

 Bây giờ ta giả sử tồn tại số 10 T    và thoả mãn đầu bài, ta chứng minh 

1
T T . 

  Thật vậy ta có 
1 1

( ) sin(2( )f x T x T   )=
1

sin(2x+2 sin2x, xT    

Ta cho 
4

x


 nên có s 1
12 2

in( 2 ) sin( )T
 

    Suy ra 
1

2 2 ,
2 2

T k k
 

     

Từ đó , .
1

T k k   Vì 
1

T  dƣơng nhỏ nhất, nên 
1

T T  

Vậy: hàm số sin2xy  là  hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

GV chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 

HS nghiên cứu tìm lời giải, tự điều chỉnh và tự kiểm tra, ghi chép  

GV Phát phiếu học tập số 03.  

Có thể trình chiếu bằng máy tính(bảng phụ). 

 (chia làm 4-6 nhóm, có các loại đối tƣợng nhận thức)  

Bài 3. (trả lời Đ-S) 

A) Hàm số y c  (với c là hằng số) là hàm tuần hoàn với chu kì 0T  ? 

B) Hàm số y c  (với c là hằng số) là hàm tuần hoàn, nhƣng không có chu kì?  

C) Hàm số 2 1y x x    không phải là hàm số tuần hoàn. 

D) Hàm số 
x

os
2

y c  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

E) Hàm số 
x

os
2

y c  là hàm số tuần hoàn với chu kì 4T  . 

F) Hàm số sinxy  là hàm số tuần hoàn với chu kì 2T  . 

G) Hàm số sinxy  là hàm số tuần hoàn với chu kì T  . 

  HS nhóm tự nghiên cứu, thảo luận. Sau đó học sinh nhóm trưởng trả lời. 

   GV đánh giá gữa các nhóm, nhận xét và chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 
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 Củng cố:  

GV sử dụng bảng phụ đã ghi nội dung bài 4 

Bài4: Dùng bảng phụ để học sinh hoàn thiện(sử dụng máy vi tính để trìh chiếu, rồi 

cho học sinh trả lời). 

   Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp nhất vào “...” sau: 

1) Hàm số sinxy   có biến số x là..... 

2) Hàm số sinxy   có ................ . 

3) Hàm số osxy c  có tập........... , giá trị lớn nhất ......., giá trị nhỏ nhất là.....  

4) Hàm số sinxy   là hàm số ....... nên đồ thị nhận .....làm tâm đối xứng. 

5) Hàm số osxy c  là hàm chẵn nên ...................................................... 

6) Hàm số sinxy   là hàm ............ với chu kì ........ 

7) Hàm số 
1

)
2

os(xy c   là hàm số tuần........ với ......... 

8) Hàm số osxy c và Hàm số )
3

sin(xy


   đều có .......là , tập giá trị là..... . 

9) Hàm số sin3y x  là ........................... với chu kì ........... 

10) Hàm số y c (c là hằng số) là hàm số ............., nhƣng không có ........ 

 Bài tập phân hóa về nhà: 

Ra bài tập phân hóa về nhà: 

Phần chung cho cả lớp    : 1b; 2b; 2c; 3a; 3b; 6a. 

Phần dành cho học sinh yếu kém và trung bình   : 1a; 2a; 7a; 8a. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi                          : 1c; 2d; 3c; 8c; 8d. 

Bài tập ra thêm  :      

Phần dành cho học sinh yếu kém    : Bài 1.7 c (SBT-tr7) 

Phần dành cho học sinh trung bình : Bài 1.10a,b (SBT-tr7) 

Phần dành cho học sinh khá giỏi     : Bài 1.6 a,b (SBT-tr7) 

Phần chung: Ôn giá trị lƣợng giác của những cung (góc) đặc biệt. 
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§1. CÁC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC 

Tiết 2 

c) Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = sinx  

GV: Phát phiếu học tập số 02 

(Chủ định chia thành 4-6 nhóm có cùng đối tƣợng nhận thức). 

                    Nội dung 

2A) Em hãy cho biết giá trị của sinx tăng hay 

giảm (thay đổi ntn?) từ đâu đến đâu? Khi x thuộc 

mỗi đoạn sau: 

a) [- ;- ]
2

x


 .              c) [0; ]
2

x


 .                  

b) [- ;0]
2

x


 .               d) [ ; ]
2

x

 . 

2B) Khi thay đổi trên đoạn x [0;2 ]  

thì ysinx thay đổi ntn? 

Chủ định  

     2A) dành cho học sinh yếu kém và trung bình 

(có hình vẽ minh hoạ). 

    2B) Dành cho học sinh khá giỏi. 

x

x

y

B'(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0) A(1;0)

x

x

y

B'(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0) A(1;0)

 

     H.2.1.a               H.2.1.b  

 

x
x

y

B(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0)

0

A(1;0)

M

x
x

y

B(0;-1)

B(0;1)

A'(-1;0)

0

A(1;0)

M

 

    H.2.1.c            H.2.1.d 

 

  + Sau khoảng 5’. Giáo viên gọi 2 

học sinh trong nhóm 2A; 2B, rồi 

cho các nhóm nhận xét. Cuối cùng 

giáo viên chuẩn hoá kiến thức và 

đồng thời cho học sinh lên bảng để 

điền vào bảng biến thiên của giá trị 

hàm số  

(vẽ sẵn).  

x 
       

2


       0        

2


        

 

ysinx 

 

                                    1 

  0                    0                     0 

   -1 
 

GV: Hãy cho biết tại sao ta chỉ cần xét trên đoạn [0; ]?   

       Trên đoạn [0; ] đồ thị hàm số đi qua những điểm đặc biệt nào?  

Sau đó GV treo bảng phụ (cho học sinh điền giá trị của hàm số vào bảng). 

   (Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình).  

www.VNMATH.com



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

GV chuẩn 

hoá kiến 

thức. 

x 0 
6


 

4


 

3


 

2


 

2

3


 

3

4


 

5

6


   

sinxy   0 
1

2
 

2

2
 

3

2
 1 

3

2
 

2

2
 

1

2
 0 

   0,71  0,87   0,87  0,71    
 

 

GV: Tiếp theo, khoảng 3’ cho các nhóm nhận xét, yêu cầu học sinh xác định 

nhiều  

điểm thuộc đồ thị bằng cách cho những giá trị x thuộc đoạn đó, giáo viên chuẩn 

hóa nhƣ hình 2.2.  

GV: Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số sinxy   trên đoạn [- ; ]? 

  (Câu hỏi cho cả lớp, xong chủ định cho học sinh trung bình). 

HS: Đồ thị hàm số sinxy   trên đoạn [- ; ] gồm phần đồ thị hàm số sinxy    

trên đoạn [0; ] cùng với hình đối xứng với nó qua gốc toạ độ 0(0;0). 

GV: Hãy cho biết cách vẽ đồ thị hàm số sinxy  ? 

+ Câu hỏi cho cả lớp, xong chủ định cho học sinh khá giỏi 

+ Có thể sử dụng mô hình động (phần mền GeometrSketchpad). 

GV: Tịnh tiến đồ thị sinxy   trên đoạn  [- ; ] theo trục hoành sang trái, sang 

phải những đoạn có độ dài 2 , 4  , 6  , …thì ta đƣợc toàn bộ đồ thị hàm 

số sinxy  . Đồ thị đó đƣợc gọi là đƣờng hình sin. (H.2.3) 

 

          H.2.3 

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động 

theo nhóm (có đủ các đối tƣợng 

yếu kém, trung bình, khá giỏi) và 

chủ định một em khá giỏi lên bảng 

trình xác định các điểm đặc biệt 

đó.  

x

y

3

2 2

2
1

2

3

4

5

6

2

3



2



3



4



6

1

I0

1

 H.2.2 
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Phiếu học tập số 03    (4-6nhóm, mỗi nhóm các đối tƣợng nhận thức). 

           Trả lời đúng-sai? 

Câu 3.1) Đồ thị hàm số sinxy   là một đƣờng Parabol, có điểm cao nhất với tung 

độ là 1. 

Câu 3.2) Đồ thị hàm số sinxy   là một đƣờng hình sin, đối xứng với nhau qua 

gốc toạ độ, có điểm cao nhất có tung độ là 1, điểm thấp nhất có tung độ là -1. 

Câu 3.3) Đƣờng thẳng [-1;1]y m   luôn cắt đồ thị hàm số sinxy   tại vô số 

điểm. 

Câu 3.4) Trên [
3

;2
2


 ] hàm số sinxy   nghịch biến. 

Câu 3.5) Hàm số sinxy   luôn đồng biến trên mỗi khoảng [ 2 ; 2
2

k k


  ] với 

k . 

Câu 3.6) Hai điểm cao nhất của đồ thị Hàm số sinxy   có khoảng cách nhỏ nhất 

là 2 . 

Câu 3.7) Từ đồ thị hàm số sinxy  , suy ra đồ thị hàm số sin(x+ )
2

y


  bằng 

cách tịnh tiến theo trục hoành sang trái 
2


 đơn vị. 

   Dành cho học sinh khá giỏi: 3.6; 3.5; 3.3; 3.7 

   Dành cho học sinh trung bình và yếu kém: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 

+ Sau 3’, các nhóm trƣởng cho kết quả và nhận xét, giáo viên chuẩn hoá (nếu 

cần). 

d) Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = cosx  

GV: Với mọi x hãy so sánh cosx và sin(x+
2


)?    HS cosx   sin(x+

2


), x   

GV: Hãy cho biết cách vẽ đồ thị hàm số y  cosx từ đồ thị hàm số sinxy  ? 

(dành cho cả lớp, chủ định dành cho học sinh khá giỏi). 

HS Tịnh tiến đồ thị sinxy   sang trái một đoạn có độ dài 
2


, Khi đó ta đƣợc đồ 

thị hàm số osxy c  và cũng đƣợc gọi là đồ thị đƣờng hình sin.(H.2.4) 

y=cosx

y=sinx

x

y

x+


2 

x
0

 

     H.2.4 
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 +  Từ đồ thị hàm số osxy c , 

hãy xác định bảng biến thiên 

trên đoạn [ ;  ]? 

(dành cho học sinh khá) 

+  

x   0   

 1 

 

-1 -1 

y sinx  

 
 

GV:  có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu để mô tả sự biến thiên của hàm số 

osxy c . 

GV: Khi x thay đổi thì osxy c  thay đổi ntn? Đồ thị hàm số osxy c  có đặc 

điểm gì? Trên đoạn [ ;  ] hàm số osxy c  đồng biến hay nghịch biến? Hàm số 

osxy c  đồng biến trên mỗi khoảng [ 2 ; 2k k    ] với k ? 

 Củng cố: 

                                 Phiếu học tập số 04  

   Trong các khẳng định sau, cho biết khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai? 

1) Hàm số sinxy   và osxy c  là những đồng biến trên mỗi khoảng 

[- +k2 ;k2 ]    với k  

2) Hàm số sinxy   và osxy c  là những nghịch biến trên mỗi đoạn 

[ 2 ; 2
2

k k


   ] với k . 

3) Trên đoạn [ ; ]
2


  các hàm số sinxy   và osxy c   là nghich biến. 

4) Đồ thị hàm số sinxy   và osxy c  là những đƣờng hình sin. 

5) Đồ thị hàm số osxy c  luôn đi qua điểm có tọa độ là ( 2 ;1)k   với k . 

6) Trên mỗi đoạn [ 2 ; 2
4 2

k k
 

   ] với k  thì hàm hàm số sinxy   đồng 

biến, còn hàm số osxy c  nghịch biến. 

7) Đồ thị hàm số os(x- )
4

y c


  đƣợc suy ra từ đồ thị hàm  số osxy c  bằng 

cách tịnh tiến theo véc tơ 
4

i


 (với i  là véc tơ đơn vị trên trục hoành). 

Chủ định  

    Dành cho học sinh khá gỏi: 5); 6); 7). 

    Dành cho học trung bình: 3); 4). 

    Dành cho học trung bình: 1); 2); 3). 

+ Sau khoảng 3’-5’, giáo viên gọi một số học sinh trả lời cho nhận xét, giáo viên 

chuẩn hoá kiến thức. 
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 Ra bài tập phân hóa về nhà: 

+ Bài tập ra chung cho cả lớp                : HĐ5; bảng nghi nhớ; bài 116 

+ Bài tập dành cho học sinh yếu kém    : Bài12b; 11b. 

+ Bài tập dành cho học sinh trung bình : Bài 5a; 12a.  

+ Bài tập dành cho học sinh khá giỏi     : Bài 5b; 10; 11c; 13.  

                                                                 (SGK tr 14-17) 

Bài tập ra thêm 

Khảo  sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 

a. sinxy   , cosy x   (học sinh yếu kém) 

b. sinxy  , cosy x    (học sinh trung bình) 

c. siny x , osy c x    (học sinh khá giỏi) 

 

§ 1. CÁC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC 

Tiết 3 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

  Phát phiếu học tập số1(chiếu  phiếu 

học tập số1lên phông ). 

  Cho hình vẽ (H.3.1) 

x

y truc tang

x

truc cotang

t

K

S

A'

H T

B'

B

0
A(1;0)

M

 

               H.3.1 

Hãy xác định: 

a) Tính tanx theo sinx và cosx. 

b) Tính tanx theo AT . 

c) Tính cotx theo sinx và cosx. 

d) Tính cotx theo BS . 

   Dành cho cả lớp song chủ định dành 

cho học sinh trung bình. 

  Sau 3’-4’ gọi học sinh trả lời và cho 

học sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hóa 

kiến thức (nếu cần). 

x

y truc tang

x

truc cotang

t

K

S

A'

H T

B'

B

0
A(1;0)

M

 

 

 

 

a) tanx 
sinx

cosx
 với cosx  0. 

b) tanx AT . 

c) cotx
osx

sinx

c
. 

d) cotx BS . 
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2. Các hàm số y = tanxvà y= cotx  

   a) Định nghĩa 

HS phát biểu định nghĩa (SGK) 

GV: tìm x để sinx 0  

(dựa vào H.3.1) và cho học sinh phát biểu định nghĩa hàm số côtang (SGK). 

GV hãy cho biết tập xác định của hàm số y cotx ? cho biết ý nghĩa hình học của 

hàm số y tanx , y cotx ? 

(dành cho cả lớp, xong chủ định cho học sinh trung bình). 

HS theo (hình vẽ H.3.1) có: tanx AT ; cotx BH . 

 hàm số y tanx là hàm số lẻ vì nếu x 1D  thì -x 1D và tan(-x) -tanx. 

Và hàm số y cotx  là hàm số lẻ vì nếu x
2

D  thì -x
2

D và tan(-x) -tanx. 

GV hãy cho biết tập giá trị của hàm số y tanx , y cotx ? 

(dành cho cả lớp, xong chủ định cho học sinh yếu kém). 

GV hãy so sánh tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:  

y tanx , y cotx , y sinx , y osxc ?   

(dành cho cả lớp, xong chủ định cho học sinh yếu kém). 

HS trả lời, nhận xét, giáo viên chuẩn hoá lai kiến thức(nếu cần). 

b) Tính tuần hoàn 

GV hãy so sánh: tan(x+ ) với tanx,  cot(x+k ) với cotx? (với k ) 

(Chủ định gọi học sinh yếu trả lời) 

HS trả lời, GV chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 

 Củng cố 

                  Phiếu học tập số 2 (Hoạt động theo nhóm có các đối tƣợng học tập) 

           Chọn đúng-sai trong các mệnh đề sau: 

1) Hàm số y 2sinxcos x+tanx  là hàm số lẻ. 

2) Hàm số y  tanx là hàm số lẻ. 

3) Hàm số y  tanx là hàm số chẵn. 

4) Hàm số y  tan x  là hàm số lẻ. 

5) Hàm số  y tan x  là hàm số chẵn 
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6) Hàm số y 
1

sinx
 có tập xác định là  \ |k k  . 

7) Hàm số y 
1

cosx
 có tập xác định là \ |

2
k k


 

 
 

   

8) Hàm số y tanx và y cotx  có cùng tập xác định.  

9) Hàm số y tanx và y cotx  có cùng tập giá trị. 

10)  Hàm số ycos
2
x sin

2
x là hàm số chẵn, tuần hoàn và không có chu kì. 

   11) Hàm số Hàm số ycos
2
x sin

2
x là hàm số chẵn, tuần hoàn và có chu kì. 

   12) Hàm số  y tan
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 2 . 

   13) Hàm số Hàm số  y tan
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 

2


. 

   14) Hàm số Hàm số ycot
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 

2


. 

   15) Hàm số Hàm số ycot
2

x
 có chu kì tuần hoàn là 2 . 

Sau khoảng 5’. GV yêu cầu nhóm trƣởng trả lời và chuẩn hóa kiến thức. 

 Ra bài tập phân hóa về nhà:  

+ Bài tập ra chung cho cả lớp       : Bài 1b; 1d; Học thuộc bảng ghi nhớ  

+ Bài tập dành cho học sinh yếu kém    : 7b; 7c.. 

+ Bài tập dành cho học sinh trung bình : Bài 2d; 3d. 

+ Bài tập dành cho học sinh khá giỏi     : Bài 1c; .  (SGK tr 14-16) 

Bài tập ra thêm  :  

Phần dành cho học sinh yếu kém     : Làm phiếu học tập số 2 

     Phần dành cho học sinh trung bình  : Bài 1.10 (SBT tr 8) 

     Phần dành cho học sinh khá giỏi     : Bài 1.9 (SBT tr 8) 
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§1. CÁC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC  

Tiết 4 

GV: Phát Phiếu học tập số 01 (sử dụng bảng phụ hoặc máy chiếu hoặc phát phiếu) 

1. Hãy cho biết chu kì, TXĐ, TGT của hàm số tanxy  (y  cotx )? 

2. Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số tanxy  đƣợc thuận lợi ta xét trên khoảng 

nào? tại sao? 

3. Cho hình vẽ  

(+)

·

x

y t

T

B

B'

A'

0

A

M

       H.4.2 

(+)

x
x

y t

T

M
B

B'

A'

0 A

        

H.4.1 

Hãy cho biết sự tăng, giảm của 

hàm số tanxy  trên:  

a) ( ;0
2


 ]                  b) [0;

2


) 

Sau 3’, yêu cầu HS trả lời và GV chuẩn hóa kiến thức. 

c) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = tanx  

GV trên ( ;
2 2

 
 ) hàm số tanxy   thay đổi ntn? Hàm số đồng biến trên từng  

khoảng ( ;
2 2

k k
 

    ) với k . Tại sao?  

HS trả lời, GV chuẩn hóa kiến thức. 

GV: Để vẽ đƣợc đồ thị hàm số tanxy   trên tập xác định ta thực hiện những 

bƣớc nào? (Câu hỏi cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh khá giỏi). 

HS Ta vẽ trên nửa đoạn [ 0;
2


) sau đó lấy thêm phần đối xứng với nó qua gốc toạ 

độ. Tiếp theo ta tịnh tiến sang trái, sang phải những đoạn có độ dài ;2 ;3 ;...    

GV: Giáo viên chuẩn hoá kiến thức(nếu cần). 

GV:  Xác định bảng biến thiên trên 

[ 0;
2


)? 

(Chủ định dành cho học sinh trung bình 

trả lời) 

HS trả lời bảng  bên. 

x 0                          
2


 

tanxy   

 

 

0 
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GV:  Xác định bảng biến thiên trên bảng 

giá trị trên [ 0;
2


)    

(chủ định dành cho học sinh yếu kém)  

 

x 0 
6


 

4


 

3


 

2


 

tanxy   

      

   3   

  1   

 1

3
 

   

0     
 

  Xác định các điểm đặc biệt trên hệ trục 

toạ độ(lƣu ý đƣờng thẳng x
2


 ) 

y

x

-3

2

-


2

1

3

1

3

- 

2

 3

2

tan xK  = 2,24xK  = 1,15g x  = tan x 

0
1

K

 

GV: HS nhận xét: 

   (chủ định dành cho học sinh yếu kém, trung bình, khá giỏi theo thứ tự ý 1, 2, 3 ), 

sau đó giáo viên chuẩn hoá (nếu cần). 

HS khi x thay đổi, hàm số tanxy   có tập giá trị là . Đồ thị nhận gốc toạ độ 

làm tâm đối xứng. 

GV giải thích từ “tiệm cận”? 

Đồ thị nhận các đƣờng thẳng x
2

k


   với k  làm các đƣờng tiệm cận. 

d) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cotx  

GV: Hãy nêu tập xác định, chu kì tuần hoàn của hàm số cotxy  ? 

(Câu hỏi cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh yếu kém) 

HS tập xác định D2  \ |k k  , hàm số tuần hoàn với chu kì  . 

GV: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

của nó tƣơng tự nhƣ hàm số tanxy  . 

(bảng bên) 

x

y

-3

2

-

2

3

2



2

-2 - 2

0 1

 

GV: Cho học sinh nhận xét về đồ thị của hàm số cotxy  ?(Câu hỏi cho cả lớp 

xong chủ định dành cho học sinh trung bình) 
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HS khi x thay đổi, hàm số cotxy   có tập giá trị là . Đồ thị nhận gốc toạ độ làm 

tâm đối xứng. Đồ thị nhận các đƣờng thẳng x k  với k  làm các đƣờng tiệm 

cận. 

 Củng cố:  

             Phát phiếu học tập số 02 

Điền những từ còn thiếu vào chỗ “…” sao cho phù hợp: 

1) Hàm số cotxy   có tập xác định là ........................................., tập giá trị là ..... 

2) Hàm số tanxy   có tập xác định là ........................................., tập giá trị là .... 

3) Hàm số tanxy   là hàm số......, nhận ........................... làm tâm đối xứng. 

4) Hàm số cotxy   là ........... lẻ, nhận gốc toạ độ làm ........................... 

5) Hàm số cotxy  và tanxy   là hàm số ...... với chu kì .... 

6) Hàm số cotxy   đồng biến trên mỗi khoảng ....................................... 

7) Hàm số tanxy   đồng biến trên mỗi khoảng ....................................... 

8) Đồ thị hàm số tanxy  nhận mỗi đƣờng thẳng .................................... làm một 

đƣờng tiệm cận. 

9) Đồ thị hàm số cotxy  mỗi đƣờng thẳng x k  với k  làm ...................... 

10) Trên khoảng (
31 33

;
4 4

 
) hàm số tanxy  là ............ biến, trên khoảng 

(
9 11

;
4 4

 
) hàm số cotxy   là ............... biến. 

 Ra bài tập phân hóa về nhà: 

+ Bài tập ra chung cho cả lớp:  

Hãy lập bảng để so sánh giữa các hàm số  

sinx,y cosx, y tanx, y cotxy     . 

+ Bài tập dành cho học sinh yếu kém và trung bình: Bài 4(Tr.14 SGK ). 

+ Bài tập dành cho học sinh khá giỏi: Ví dụ (Tr15 SGK),  

Bài tập ra thêm 

Phần chung cho cả lớp): Ôn phần phép biến đổi đồ thị ở lớp 10. 

Phần dành cho học sinh yếu kém)     : Vẽ đồ thị các hàm số 

sinx,y cosx, y tanx, y cotxy     . 

     Phần dành cho học sinh trung bình)  : Bài 1.10 (Tr 8 SBT). 

     Phần dành cho học sinh khá giỏi)     : Bài 1.12(Tr8 SBT),  
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LUYỆN TẬP (1 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:  

 Cơ bản. 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức về các tính chất chẵn-lẻ, tính chất tuần hoàn   

và tập giá trị của hàm số. 

+ Củng cố cho học sinh bài tập về đồ thị của hàm số lƣợng giác. 

 Nâng cao.   

+ Xác định giá tri lớn nhất, nhỏ nhất(nếu có) của hàm số lƣợng giác. 

+ Vẽ đồ thị của hàm số đƣợc suy ra từ đồ thị hàm số có liên quan. 

+ Từ đồ thị đọc đƣợc các tính chất, xác định đƣợc biểu thức của hàm số, … 

2. Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Giải đƣợc các bài về sự biến thiên của các hàm số lƣợng giác. 

+ Mối liên hệ giữa đồ thị và tính chất của hàm số lƣợng giác. 

.  Nâng cao. 

+ Giải đƣợc một số bài toán liên quan tới thực tiễn về tính tuần hoàn và chu kì. 

3. Tƣ duy:  

+ Phát huy trí tƣởng tƣợng, khả năng tái hiện, khả năng tƣ duy phân tích, ... 

+ Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy khái quát hoá. 

+ Phân biệt đƣợc các khái niệm và vận dụng trong từng trƣờng hợp cụ thể. 

4. Thái độ:  

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. 

+ Có thái độ nghiêm túc và tinh thần hợp tác trong các hoạt động học tập.  

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án; máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu có); bảng phụ, ...  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+ Mô hình đƣờng tròn lƣợng giác với các trục sin côsin, thƣớc kẻ, compa, máy 

tính CASIO-fx 500MS, ... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ(nhỏ); máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng; 

sách giáo khoa,... 

+ Ôn lại những kiến thức có liên quan nhƣ công thức biến đổi lƣợng giác, tính 

chẵn lẻ, tịnh tiến đồ thị, .... 
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C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định 

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 Ổn định lớp: 1’ 

 Tiến trình bài học: 

Phân dạng bài tập và tổ chức hoạt động giải bài tập cho học sinh.  

Dạng1: Tìm tập xác định và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

Kiểm tra bài cũ:  

  Cho các hàm số sinx, y cosx, y tanx, y    y cotx  Hãy nêu tập xác định, 

tập giá trị, tính tuần hoàn, chu kì? 

   Câu hỏi chung cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh yếu kém, trung bình. 

GV chuẩn hóa lại kiến thức. 

Bài tập số 1  

a)Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau (phát phiếu học tâp số 01): 

1. 
1 osx

sinx

c
y


  

2. sinx-1y   

3. 
1 1

sinx osx
y

c
   

4. tan(2 )
3

y x


   

 

GV có thể sử dụng bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập. Sau khoảng 3’-5’, cho học 

sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hóa kiến thức (nếu cần). 

b)Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất(nếu có) của hàm số. 

Phiếu học tâp số02 

 GV: Sử dụng bảng phụ (chiếu đề bài 

lên phông). 

  Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất(nếu có) 

của mỗi hàm số sau:  

 1)  sinxy  trên [0; ] 

2) 2 os(x+ )
3

y c


 +3. 

3)  sinxy  trên   đoạn[ ;
2 3

 
  ]. 

4) 4siny x  

-Dành cho học sinh yếu kém, trung bình 

1) hình vẽ 

y=f(x)=sinx

x

y



0 1
H

 

+ Giá trị lớn nhất là 0 khi x
2


 . 

+ Giá trị nhỏ nhất là 0 khi x0. 

2)  Do 1 osx 1, xc      nên:  

+Giá tri lớn nhất là 5 khi x 2 ,k k    

+Giá trị nhỏ nhất là 1 khi  

x 2 ,k k    . 

www.VNMATH.com



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

ý 1),2) 

-Dành cho học sinh khá giỏi 3),4) 

+ Có thể sử dụng mô hình động để kiểm 

chứng. 

+ Giáo viên ghi nhớ cho học sinh: Có 

thể sử dụng đồ thị để xét, đánh giá trực 

tiếp. Từ tậ giá trị cũng có thể suy ra giá 

trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, .... 

 

3) hình vẽ 

 

 

+ Giá trị lớn nhất là 
3

2
  khi x

3


  . 

+ Giá trị nhỏ nhất là -1 khi x
2


  . 

4)  

+ Giá trị lớn nhất là 4 khi 

x 2( 2 ) , 0,1,2,....
2

k k


    

+ Giá trị nhỏ nhất là -4 khi 

x 2( 2 ) , 0,1,2,....
2

k k


     

+ Ghi nhớ: Sử dụng đƣờng tròn lƣợng 

giác, đồ thị và đánh giá để tìm giá tri lớn 

nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

 

Dạng 2: Tính chẵn lẻ của hàm số. 

 GV:  Nêu cách xác định hàm số là chẵn, lẻ? Sau đó giáo viên chuẩn hóa kiến thức. 

Bài tập số 2  Xét tính chẵn, lẻ của mỗi hàm số sau: 

  1. tan xy                              2. tanx-sin2xy   

  3. os(x- )
4

y c


                       4. 4siny x   

   Chủ định học sinh yếu kém trả lời ý2( Sau khoảng 3’).   

   Học sinh trung bình trả lời ý, học sinh khá giỏi trả lời ý3,4. 

GV gọi 1-2 học sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hóa(nếu cần), động viên học sinh 

trả lời đúng.    

 Ghi nhớ: Hàm số y ( )f x  có tập xác định là D chứa  

+ Nếu x D   thì hàm số đó không chẵn, cũng không lẻ. 
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Dạng 3: Tính tuần hoàn, chu kì. 

 GV:  Hãy nêu cách xác định tuần hoàn, chu kì của hàm số? 

  Gọi 1 học sinh yếu kém nhắc lại, giáo viên chuẩn hóa kiến thức? 

 Sử dụng phiếu học tập(4-6 nhóm có phân loại đối tƣợng nhận thức). 

   Sau khoảng 4’, gọi 1 học sinh ở mỗi đối tƣợng trả lời, 1-2 học sinh khác nhận 

xét, cuối cùng giáo viên chuẩn hoá kiến thức(nếu cần). Ở đây giáo viên có thể gợi 

ý, giải thích những thắc mắc của học sinh, có thể sử dụng chiếu lên phông.  

Ghi nhớ: Nếu tìm đƣợc số tuần hoàn T thì ta có thể tìm đƣợc chu kì của hàm số.  

 

Dạng 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số. 

Bài tập số 5(bài 13 Tr 17 SGK)  

Xét hàm số ( ) os
2

x
y f x c  . 

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên 

k, ( 4 ) ( ),f x k f x x     

b) Lập bảng biến thiên của hàm số 

x
os

2
y c  trên đoạn [ 2 ;2  ]. 

c) Vẽ đồ thị hàm số osxy c và 
x

os
2

y c  

trên cùng một hệ trục toạ độ. 

d) Trong mặt phẳng toạ độ 0xy, xét phép 

biến hình F biến mỗi điểm(x;y) thành điểm 

(x’;y’) sao cho x’ 2x ; y’ y . Chứng minh 

rằng F biến đồ thị của hàm số osxy c  

thành đồ thị hàm số 
x

os
2

y c . 

d)Sử dụng mô hình động 

(tiết5-911)-bài tập về nhà. 

a) Ta có 

x

2

x

2

x+k4
os( ) os( +k2 )

2

os , x , k

c c

c




    

 

Từ đó 

( 4 ) ( ), ,f x k f x x k      

 

b) Bảng biến thiên 
x

os
2

y c  trên 

đoạn [ 2 ;2  ]. 

x 2

 


 
0   2  

2

x
 

 2



 
0 

2


   

cos
2

x
 

  1   

 0  0  

-1    -1 

 

Đồ thị (H.5.3) 

x

y

1


- 2-2

K

0 1

I

 

                  H.5.3 
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c) Đồ thị (hình vẽ) 

y=cosx

y=cosx(x/2)

x

y

1

L'

0 1

L

                    H.5.4  

 

GV: Minh họa mô hình động ví dụ tr 15 SGK. 

 Củng cố: 3’ 

Phiếu học tập 

Trả lời đúng-sai trong các khẳng định sau: 

1. Hàm số 2osx-1 1 osy c c x    xác định khi 2 , .x k k   

2. Hàm số sinxy   trên [ ;0
2


 ] có giá trị lớn nhất là 0 khi , .x k k  và giá 

trị nhỏ nhất là -1 khi 2 ,
2

x k k


    . 

3. Hàm số tan xy   đồng biến trên [a;b] thì hàm số cot xy  nghịch biến trên đó. 

4. Hàm số 2 2os siny c x x   là hàm số lẻ. 

5. Hàm số 2sin 2y x  là hàm số tuần hoàn với chu kì  . 

6. Hàm số
1

2 2,5sin[2 (x- )]
4

y    giá trị lớn nhất là 4,5. Giá trị nhỏ nhất là 

1

2
 . 

7. Lấy đối xứng đồ thị hàm số sinxy   qua trục hoành ta đƣợc đồ thị hàm số 

sinxy   . 

8. Đồ thị hàm số sinxy   gồm 2phần: 

+ Phần 1: Để nguyên phần đồ thị hàm số sinxy   trên  trục hoành. 

+ Phần 2: Lấy đối xứng phần dƣới trục hoành của đồ thị hàm số sinxy   lên trên 

trục hoành. 

9. Đồ thị hàm số sin xy   gồm 2phần: 

+ Phần 1: Để nguyên phần đồ thị hàm số sinxy   trên  trục hoành. 

+ Phần 2: Lấy đối xứng phần 1 qua trục tung. 
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10. Đồ thị hàm số osxy c  tịnh tiến theo phƣơng trục tung lên trên 2 đơn vị ta 

đƣợc đồ thị hàm số osx+2y c . 

 Ra bài tập phân hóa về nhà: 

Phần chung cho cả lớp  : Bài 4, 11, 12. 

Phần dành cho học sinh yếu kém    : Bài 6, 7. 

phần dành co học sinh trung bình   : Bài 8. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi    : Bài 10, bài đọc thêm tr.15. 

Bài tập ra thêm 

+ Chung cho cả lớp: 1.16 

+ Dành cho học sinh yếu kém: 1.18 

+ Dành cho học sinh trung bình: 1.19 

+ Dành cho học sinh khá giỏi: 1.15 (SBT tr 9). 

 

§2  PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC CƠ BẢN(4 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

Kiến thức: 

 Cơ bản. 

+ Hiểu đƣợc phƣơng pháp xây dựng công thức nghiệm của phƣơng trình lƣợng 

giác cơ bản sinx m, cos x m , t anx m  và cotx m (sử dụng đƣờng tròn 

lƣợng giác, các trục sin, côsin, tang, côtang và tính tuần hoàn của nó).  

+ Nắm vững đƣợc công thức nghiệm của phƣơng lƣợng giác cơ bản. 

 Nâng cao. 

+ Mối quan hệ giữa số nghiệm phƣơng trình và đồ thị với số giao điểm đồ thị của 

chúng. 

Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Biết vận dụng thành thạo công thức nghiệm của phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

+ Biết cách biểu diễn nghiệm của phƣơng trình lƣợng giác trên đƣờng tròn 

lƣợng giác. 

 Nâng cao. 

+ Vận dụng công thức nghiệm để giải phƣơng trình dạng, đƣa về dạng  

sin ( ) sin ( )P x Q x . 

+ Tìm nghiệm thoả mãn điều kiện cho trƣớc. 
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3.Tƣ duy: 

+ Biết khái quát hoá, tƣ duy sáng tạo, tƣ duy lôgíc. 

+ Biết quy lạ về quen.   

4. Thái độ: 

+ Tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, có ý thức xây dựng bài. 

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án; máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu có); bảng phụ, ...  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+ Mô hình đƣờng tròn lƣợng giác với các trục sin côsin, thƣớc kẻ, compa, máy 

tính CASIO-fx 500MS, ... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ(nhỏ); máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng; 

sách giáo khoa,... 

+ Ôn lại những kiến thức có liên quan nhƣ công thức biến đổi lƣợng giác, tính 

chất và đồ thị hàm số sinxy   

C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định 

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 

Tiết 1 

Vào bài  (Xét bài toán tr 19 SGK). 

Trong thực tế, có nhiều bài toán dẫn đến việc giải phƣơng trình có dạng: 

osx mc  , sinx m , tanx m , cotx m  với x . Đó là các phƣơng trình 

lƣợng giác cơ bản.  

1. Phƣơng trình sinx = m  

a) Xét phương trình sinx
1

2
 . 

GV: Phát phiếu học tập số 01 

Trong các giá trị của x sau 

a) 
3


      b) 

6


     c) 

5

6


         d) 30

0            
e) 2 ,

6
k k


        f) 

5
2 ,

6
k k


   

giá trị nào của x thỏa mãn đẳng thức sinx
1

2
  (1)?  

 + Đáp án đúng b); c); d); e); f). 
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GV: Hãy tìm các nghiệm của 

(1)? Cho hình vẽ(H.6.1) 

 

(+)

x

y

H.6.1
0K=

1

2

KM2

B'

B

A'

0 A

M1

  

GV: Hàm sin có tuần hoàn? Chu kì? Xác định số đo cung có sin của cung đó là 

1

2
? 

HS ta có đ AM  là 2
6

k


 , Sđ AM  là 
5

2
6

k


 ,Sđ AM  bằng sđ của góc x. 

GV giải thích “họ nghiệm”. 

Ghi nhớ: Nếu ta biết 1nghiệm của phƣơng trình thì ta có hai họ nghiệm, mỗi 

k  cho ta một nghiệm của (1). 

Ta thấy 
1

sin
6 2


  nên có sinx  sin

6


 . 

b) Xét phương trình sinx m  (I). 

GV: Cho biết tập xác định và tập giá trị của hàm số sinx? 

TXĐ: , TGT: [-1;1] 

GV: Kết luận gì về đẳng thức ? 

1m   thì phƣơng trình vô nghiệm,  1m   thì phƣơng trình vô nghiệm. 

Nếu α  là một nghiệm của phƣơng trình (I), nghĩa là sinx = m  thì  

sinx = m


 


x = α+ k2π

x = π -α+ k2π
 ( k ).      (Ia)  

Chú ý:+ (Ia) có hai họ nghiệm,  (rad). 

            + Giả sử 2x k    tức là  ; 2 ; 4 ;....x         

Phiếu học tập số 02 (có thể phát phiếu hoặc chép đề lên bản) 

   Giải phƣơng trình 

a) 
2

sinx
2

 .                b) 
3

sinx
2

                       c) 
2

3
sinx   

Chủ định 

Dành cho   HS yếu kém 2a).      HS trung bình2b).            HS khá giỏi 2c).  

   Sau khoảng 1’-2’, gọi 3 học sinh thuộc 3 đối tƣợng nên bảng làm. Tiếp theo cho 

học sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hoá kiến thức dựa vào đƣờng tròn lƣợng giác 

(nếu cần).  
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x

y

432

3

4
+4



4
+4

3

4
+2



4
+2

3

4

y=
2

2

5



4

1

0 1

 

                                                H.6.1 

Chú ý: 

GV trong công thức (Ia), ta xét đặc biệt khi m 0 , 1m , 1m  ? 

HS trả lời, GV chuẩn hóa kiến thức 

GV nêu khái niệm số arcsinm(ác-sinm) 

Với mỗi m [-1;1] , phƣơng trình sinx m  có đúng một nghiệm x [- ; ]
2 2

 
 , kí 

hiệu là arcsinm, đọc là ác-sin m. Khi đó  sinx m 
arcsinm+k2

x= -arcsinm+k2

x 

 






. 

GV: Khái quát hóa(Ia). 

 Nếu có hai số thực và số   mà sin sin   2 ,k k       hoặc 

2 ,k k        

GV:  Một học sinh (chủ định học sinh yếu kém) hãy nhắc lại công thức 

nghiệm(Ia)? 

GV: Cho ví dụ: Tìm x để sin(2 ) sin( )
5 5

x x
 

    (cho cả lớp, GV có thể gợi ý cho 

HS yếu kém) 

 Củng cố    

Phiếu học tập số 03 

                Hãy chọn phƣơng án đúng trong các khẳng định sau: 

1. Phƣơng rình 
3

sinx
2

  luôn có nghiệm x. 

2. Đồ thị hàm số sinx y  luôn cắt đƣờng thẳng 
1

2
y    tại hai điểm có hoành độ 

,
6

x k


    và 
5

,
6

x k


   . 

3. Phƣơng rình 
3

sinx
2

  vô nghiệm. 

4. Đồ thị hàm số sinx y  luôn cắt đƣờng thẳng 
1

2
y    tại hai điểm có hoành độ 

2 ,
6

x k k


     và 
5

2 ,
6

x k k


    . 
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5. Phƣơng trình sinx osxc  có nghiệm 2 ,
4

x k k


   . 

6. Phƣơng trình 0sin(90 ) 1x   có nghiệm 0180 , .x k k   

7. Tổng các nghiệm (0;5 )x   của phƣơng trình 
2

sinx
2

  là 15 . 

8. Phƣơng trình 2sinx 1   có nghiệm  

2
6
5

2
6

x k

x k













  

  

  hoặc 

7
2

6
11

2
6

x k

x k













 

 

( k ). 

9. Phƣơng trình 3sin[ ( 180)] 0
182

t


   với t  và 365o t   có nghịêm 

1t  . 

10. Phƣơng trình sinx osxc  có nghiệm ,
4

x k k


   . 

Sau khoảng 3’-5’, học sinh cho kết quả và giáo viên chuẩn hóa kiến thức 

Ra bài tập phân hoá về nhà: 

Phần chung     : 15a; 16a;17; H4  

Phần dành cho học sinh yếu kém     : 14a; 23a;  

phần dành cho học sinh trung bình   : 14b; 16b;  

Phần dành cho học sinh khá giỏi      : 25; 26;  

Bài tập ra thêm: 

+ Bài đọc thêm trang 30 SGK: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm một góc khi biết 

một giá trị lƣợng giác của nó(cả lớp). 

+ Chứng tỏ rằng: Nếu hàm số ( )y f x  là một hàm số tuần hoàn với chu kì 
0

T  

và x0 là 1 nghiệm của phƣơng trình ( ) 0f x   thì phƣơng trình đó có nghiệm là 

0 0
. , .x x k T k    (HS yếu kém). 

+ Biểu diễn nghiệm của phƣơng trình sin( ) sin(2 )
4 4

x x
 
    trên đƣờng 

tròn lƣợng giác (HS trung bình). 

+ Tìm t biết 
2

sin( )
2 50 3

t
 
    (HS khá giỏi). 
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§ 2  PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC CƠ BẢN 

Tiết 2 

2. Phƣơng trình cosx = m  

GV:  phát phiếu học tập số 01 

+ Hãy nêu cách giải phƣơng trình ẩn x của sin( )
2

x m

  ?  

+ Hãy so sánh sin( )
2

x

  với osxc ?  

+ Cho biết tập xác định và tập giá trị, chu kì tuần hoàn của hàm số osxy c ? 

+ Phƣơng trình 
3

osx
2

c   có nghiệm hay không? 

+ Phƣơng trình osx mc   vô nghiệm hay có nghiệm khi 1m  ? 

+ Nếu  là một nghiệm của phƣơng trình osx mc   ( 1m  ) thì   có là 

nghiệm của phƣơng trình đó hay không? 

+ Mỗi [-1;1]m  thì phƣơng trình osx mc   luôn có nghiệm đúng hay sai?  

HS trả lời, sau đó GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức nếu cần. 

GV: Xét phƣơng trình osx mc   (II) 

Hãy tìm tất cả các nghiệm của (II)? 

Cho đƣờng tròn lƣợng giác, với mỗi [-1;1]m  hãy xác 

định điểm H trên trục côsin sao cho 

osxOH m c  (H.7.1)  với m là một số cho trƣớc. 

 

(+)

x

y

x

l

m

M2

H

B'

B

A' 0 A(1;0)

M1

 

           H.7.1 

HS: (II) xác định với mọi x, vô nghiệm khi 1m  , có nghiệm khi 1m  . Với mỗi 

[-1;1]m , OH m  

GV: khi 1m    thì có bao nhiêu sđ AM x ? 

GV: Nhƣ vậy số đo cung lƣợng giác sđ 1AM  và số đo cung lƣợng giác sđ 2AM  là 

tất cả nghiệm của phƣơng trình (II). 

+ Nếu   là một trong các nghiệm đó, khi đó nghiệm của (II) là 2k   và 

2k   . 
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GV: Công thức nghiệm của (II). 

 Nếu   là một nghiệm của phƣơng trình, nghĩa là os mc   thì 

osx mc 
2

2

x k

x k

 

 





 


 
 ( k ). (IIa) 

Ghi nhớ: Cách giải phƣơng trình dạng osx mc   

Thứ nhất: chọn đƣợc một giá trị   sao cho os mc   , tức là có osx osc c  . 

Thứ hai: áp dụng công thức (IIa). 

GV: Vẽ đồ thị hàm số osxy c  

và đƣờng thẳng y m  trên cùng 

hệ trục tọa độ(H.7.2). 

+ Kết luận gì? về số giao điểm 

của chúng. 

y=cosx

x

y
y=1

-1

y=m 

2

1

0

1
m

 

                     H.7.2 

GV hãy xét đặc biệt của công thức (IIa) 

HS phát biểu, GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức. 

GV khi m không phải là giá trị của giá trị lƣợng giác của cung đặc biệt thì ta giải 

quyết phƣơng trình osx mc  ?  

GV kí hiệu là arccosm   với [0 ]  , (đọc là ác-côsin m). Tức là 

osx mc  2x k     ( k ). 

+ Nếu  ,   là hai số thực mà os cosc    2 ,k k       hoặc 

2 ,k k      . 

(có thể ta coi   là P(x);   là Q(x)). 

 Củng cố:  

 Phiếu học tập số 02 

   Giải các phƣơng trình sau 

2a)
2

osx
2

c      2b) 
2

os
50 3

c x


  . 

2c) os(2x+1) os(2x-1)c c  2d) 
1

osx
2

c   với (0;4 )x  . 

Chủ định 2a, 2b (dành cho HS trung bình, yếu kém). 2c, 2d (dành cho HS khá 

giỏi) 

GV:  Cho 4 học sinh tƣơng ứng lên bảng giải, giáo viên có thể gợi ý cho những 

học sinh chƣa rõ, học sinh yếu kém. Sau khoảng 3’-5’ cho học sinh nhận xét, giáo 

viên chuẩn hoá kiến thức(nếu cần), động viên những học sinh làm tốt.  

Ghi chú: Nhận dạng và thể hiện đƣợc phƣơng trình lƣợng giác cơ bản osx mc  . 

Trong trƣờng hợp cụ thể, tổng quát, đặc biệt. 
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+ Giải đƣợc phƣơng trình dạng osQ(x) osP(x)c c . 

+ Có thể minh hoạ đƣợc nghiệm bằng đồ thị. 

+ Tìm nghiệm phƣơng trình thoả mãn điều kiện nào đó?. 

 Ra bài tập phân hoá về nhà 

  Phần chung     : 14c; 15c; 15d.  

Phần dành cho học sinh khá gỏi  : 16b. 

Phần dành cho học sinh trung bình : 16a. 

     Phần dành cho học sinh yếu kém : 14d.   

Bài tập ra thêm 

Giải các phƣơng trình sau: 

a. os(2x+1) os(2x-1)c c  (học sinh yếu kém) 

b. 2 os2 2 0c x    (học sinh trung bình) 

c. 
2os 2 sin2 1c x x  (học sinh khá giỏi) 

 

 

Tiết 3 

3. Phƣơng trình tanx m   (III). 

GV: Câu hỏi cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình. 

 Cho biết tập xác định và tập giá trị của hàm số tanxy  ? 

HS TXĐ: \ 2 ,
2

D k k



 
 
 

   , TGT:  

Cho hình vẽ H.8.1 

   Hãy cho biết số giao điểm của đồ thị 

hàm số tanxy   và đƣờng thẳng 

y m ? và cho biết số giao điểm của 

đồ thi hàm số tanxy   và đƣờng 

thẳng y m (trên một chu kì)?  

x

y

y=m

3

2



2

-

2
-

3

2

0

1

 

                           H.8.1 

 

HS có vô số giao điểm, trên mỗi một chu kì của hàm số tanxy  ,  chúng có một 

giao điểm. 

GV: Với mỗi m, phƣơng trình tanx m  luôn có nghiệm hay không?  

HS Phƣơng trình tanx m  luôn có nghiệm khi x thay đổi thuộc D . 
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GV Từ hình vẽ H.8.2 

Xác định điểm T: AT m . HS đƣờng thẳng OT cắt đƣờng 

tròn lƣợng giác tại M1; M2. 

 GV:số đo của một trong hai sđ 
1AM ,  

2AM  là  . Khi đó 

số đo các cung lƣợng giác 
1AM ,  

2AM  là , .k k    

(+)

x
x

y t

M T

A(1;0)

B'

B

A'

0

 

      H.8.2 

Ta có tan tan
1 2

AM AM AT m   . 

GV: Nếu α  là một nghiệm của (III), tức là tanα=m  thì  

, .ktanx = m x = π+kπ       (IIIa) 

Ghi nhớ: Công thức (IIIa) , ta phải xác định đƣợc số thực  sao cho tan m  , 

tức có tanx tan   ,x k k    . Sau đó kiểm tra xem có thoả mãn điều 

kiện đầu bài hay không? 

Phiếu học tập số 01 

Giải các phƣơng trình 

1) tanx 1                    2) tan2x nxta                            3) tan2x
2

3
 . 

Chủ định: HS yếu kém 1, HS trung bình 2, HS khá giỏi ý 3. 

GV: khoảng 3’-5’ gọi học sinh  

trình bày. Cuối cùng Giáo viên chuẩn hóa kiến thức. 

Có thể sử dụng phiếu học tập, bảng phụ,… ) 

Chú ý: 

+ Với mỗi m . Phƣơng trình tanx m , có đúng một nghiệm x ( ; )
2 2

 
 . Ngƣời 

ta kí hiệu là arctanm (đọc là ác-tang m).Khi đó (IIIa) viết đƣợc: 

tanx arctan ,m x m k k     . 

+ Nếu ,   là hai số thực và tồn tại tan , tan   thì: 

tan tan , .k k          

 Củng cố         

 Phiếu học tập số 02 (trả lời đúng - sai) 

Câu1: Cho phƣơng trình tanx m  

a) Có TXĐ là .    b) Có nghiệm khi .1m   
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c) TXĐ là \ ,
2

k k



 
 
 

  .  d) TGT là . 

Câu2: Các khẳng định sau có đúng không? 

a) Nghiệm của phƣơng trình tanx 3  là 2 , .
3

x k k


    

b) Nghiệm của phƣơng trình tanx 3  là , .
3

x k k


    

c) Nghiệm của phƣơng trình tanx tan 2x  là , .x k k   

d) 0 060 .180 ,x k k     là nghiệm của phƣơng trình tanx 3 . 

e) Phƣơng trình 
1

tanx
3

   có nghiệm 
1

arctan( ) ,
3

x k k    . 

Chủ định: Cho khá giỏiý: d,e; trung bình, yếu kém: câu1 và câu2:ý a,b,c 

GV sau  khoảng 3’-5’, GV yêu cầu học sinh cho kết quả và chuẩn hóa kiến thức. 

 Ra bài tập phân hoá về nhà:  

Phần chung    : Bài 19a,b; 21,23c.  

Phần dành cho học sinh yếu kém : 18a. 

Phần dành cho học sinh trung bình : 18f. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi : 22.      

(SGK tr 29, 30)  

Bài tập ra thêm: 

Dành cho học sinh yếu kém: 

1. Cho phƣơng trình sau: tanx 1  . 

a) Tìm điều kiện xác định .   

b) Giải phƣơng trình trên. 

c) Tìm nghiệm của phƣơng trình thuộc ( ;  ) bàng đồ thị .  

Dành cho học sinh trung bình: 

2. Cho  phƣơng trình sau: 
3

tan3 tan
5

x


 . 

a) Tìm điều kiện xác định . 

b) Giải phƣơng trình trên. 

c) Tìm nghiệm thuộc (0; ). 

Dành cho học sinh khá giỏi: 

      3. Cho  phƣơng trình sau: cot3x
3

tan
5


 . 

     a) Giải phƣơng trình trên. 

     b)Tìm nghiệm của phƣơng trình thuộc (0; ).   
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§ 2  PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC CƠ BẢN 

Tiết 4 

GV: Nêu TXĐ, TGT , chu kì tuần hoàn 

của hàm số cotxy  .? Cho hình vẽ H.9.1 

 

x

y

y=m



2
-


2

- 

0 1

 

                     H.9.1 

HS TXĐ:  \ ,D k k  , TGT: , Hàm tuần hoàn với chu kì   

GV: Xác định số giao điểm của đồ thị hàm số cotxy   và đường thẳng 

y m (hằng số cho trước): 

- Trên một chu kì, Trên tập xác định 

HS Có đúng một nghiệm, Có vô số nghiệm.  

GV: Với mỗi số thực m phƣơng trình cotx m  luôn có nghiệm. 

Như vậy, với mỗi số thực m phƣơng trình cotx m  luôn có nghiệm hay không?  

Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình. Sau khi 

học sinh trả lời, giáo viên chuẩn hoá lại kiến thức. 

4. Phƣơng trình cotx = m (IV) 

Từ hình vẽ: H.9.2 

GV tương tự đối với phương 

trình tanx m . 

GV: hãy nêu công thức nghiệm 

của phƣơng trình tanx m ? 

Sau đó GV chuẩn hóa công thức 

nghiệm. 

x

y

M'

M

A

B'

B

A'

0

1

U

 

             H.9.2 

GV: Nếu   không là giá trị lƣợng giác đặc biệt thì ta có thể sử dụng máy tính bỏ 

túi,... Để tìm giá trị ngƣợc của côtang. 

Chú ý 

+ Nếu cotx cot   ,x k k    . 

+ Tổng quát cotP(x) cot ( )Q x P(x) Q(x) với  sinP(x).sinQ(x) 0 . 

+ ! (0; )    sao cho cot m  , để arccotm  (arccotm: đọc là ác- côtang m). 

Khi đó cotx ar cot ,m x c m k k     . 
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Phiếu học tập số1 

Giải các phƣơng trình sau: 

a) cot3x1 và xác định điểm cuối trên đƣờng tròn lƣợng giác. 

(dành cho HS yếu kém) 

b) cotx
1

3
.(HS trung bình) 

c) cot
2 1 1

6 3
tan

x
 .(HS khá giỏi) 

Cho 3 học sinh lên bảng làm, giáo viên có thể gợi ý cho học sinh trung 

bình. Sau đó cho học sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hoá. 

5. Một số điều cần lƣu ý 

+ Sử dụng máy tính bỏ túi khi biết giá trị của m tính đƣợc giá trị arcsinm, 

arccosm  (với mỗi [-1;1]m ) và arctanm, ar cotc m .  

+ Giá trị của arcsinm, arccosm  (với mỗi [-1;1]m ) và arctanm, ar cotc m  là 

những giá trị thực. 

 Ví dụ: arctan1
4


 , không viết 0arctan1 45 . 

+ Mở rộng: Các phƣơng trình có chứa biểu thức sin, cos, tan,.. của những 

góc(cung) lƣợng giác mà theo độ thì vẫn gọi là những phƣơng trình lƣợng giác 

 Ví dụ: sin(x+20
0
)

1

2
 , tan(x-15

0
)=1,...  là những phƣơng trình lƣợng giác. 

Chú ý: - Đƣợc áp dụng những công thức nghiệm 

- Trong công thức nghiệm hoặc chỉ theo radian hoặc chỉ theo độ 

Ví dụ: 0 030 360 ,x k k   . Nhƣng không viết 030 2 ,x k k   . 

 Củng cố:                       Phiếu học tập số 02 

                         Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) Hàm số cotxy   có TXĐ là  \ ,D k k  . 

b) Hàm số cotxy   có TXĐ là [-1;1]. 

c) Đồ thị hàm số cotxy   luôn đi qua điểm ( ;0
2

k


 ) với k . 

d) Đồ thị hàm số cotxy   luôn đi qua điểm ( ;0k ) với k . 

e) Phƣơng trình 
3

cotx
3

  có nghiệm là 
2

,
3

x k k


    . 

f) Phƣơng trình 
3

cotx
3

  có đúng 2 nghiệm thuộc ( ;  ). 
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g) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   có nghiệm ,
4

x k k


   . 

h) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   có nghiệm ,
4

x k k


   . 

i) Phƣơng trình cot( ) cot 2
4

x x


   vô nghiệm.  

k) 0 2
40

3
x k


   ( k )là nghiệm của phƣơng 

trình 0 1
sin(3 15 )

2
x   . 

l) 0 010 .120x k   là nghiệm của phƣơng trình 0 1
sin(3 15 )

2
x   . 

 Ra bài tập phân hoá về nhà (SGK tr 29-30) 

Phần chung cho cả lớp  : 18 e,f; 19b. 

Phần dành cho học sinh yếu kém : 18d. 

Phần dành cho học sinh trung bình : 20b. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi : 21, 22. 

Bài tập ra thêm:    

Cho phƣơng trình 0 1
ot(3 15 )

3
c x   .(*) 

Phần dành cho học sinh yếu kém:  

a. Tìm điều kiện xác định  b. Giải phƣơng trình (*). 

  c. 0 015 60 ,x k k     có là nghiệm của phƣơng trình (*) không? 

Phần dành cho học sinh trung bình: 

a.Tìm điều kiện xác định.   b.Giải phƣơng trình trên. 

c. Tìm nghiệm x thuộc ( 0 00 ;90 ) 

Phần dành cho học sinh khá giỏi: Tìm nghiệm x thuộc ( 0 00 ;90 ) của (*).

  

§ 2 LUYỆN TẬP (1 tiết)   

A. MỤC TIÊU 

Giúp học sinh 

1. Kiến thức: 

 Cơ bản. 

+ Nhận đƣợc dạng và cách giải các phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 
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+ Nắm vững đƣợc công thức nghiệm của phƣơng lƣợng giác. 

+ Biểu diễn đƣợc nghiệm của phƣơng trình trên đƣờng tròn lƣợng giác, từ đó tìm 

đƣợc nghiệm khi các họ nghiệm có phần chung. 

 Nâng cao. 

+ Một số ứng dụng của phƣơng trình lƣợng giác trong thực tiễn. 

+ Tìm nghiệm của phƣơng trình thoả mãn điều kiện cho trƣớc. 

2. Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Giải thành thạo các phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

+ Biết cách giải phƣơng trình dạng tổng quát sinP(x) sinQ(x) . 

+ Biết tìm điều kiện xác định và cách giải phƣơng trình dạng: 

tan ( ) tan ( )P x Q x . 

 Nâng cao. 

+ Nghiệm của phƣơng trình thỏa mãn điều kiện xác định(nếu có) và thoả mãn 

phƣơng trình. 

+ Vận dụng đƣợc công thức biến đổi lƣợng giác, mối liên hệ giữa các tỉ số lƣợng 

giác để đƣa phƣơng trình đã cho về phƣơng trình lƣợng giác cơ bản (tổng quát). 

+ Tìm nghiệm của phƣơng trình, khi thoả mãn một số điều kiện nào đó cho trƣớc. 

3.Tƣ duy: 

+ Biết khái quát hóa, tƣ duy sáng tạo, tƣ duy lôgíc và có hệ thống. 

+ Biết quy lạ về quen, vận dụng công thức nghiệm trong từng trƣờng hợp cụ thể.   

4. Thái độ: 

+ Tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, có ý thức xây dựng bài. 

+ Biết phân biệt giữa những khái niệm cơ bản và vận dụng đƣợc, vào những 

trƣờng hợp cụ thể. 

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án(có phân dạng bài tập); máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu 

có);  

bảng phụ, ...  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+ Mô hình đƣờng tròn lƣợng giác với các trục sin côsin, thƣớc kẻ, compa, máy 

tính CASIO-fx 500MS, ... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ; máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng; sách 

giáo khoa,... 
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+ Ôn lại những kiến thức có liên quan nhƣ công thức biến đổi lƣợng giác, công 

thức nghiệm của phƣơng trình lƣợng giác cơ bản (tổng quát). 

+ Chuẩn bị bài ở nhà. 

C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định 

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRINH BÀI HỌC 

 Ổn định lớp: 1’ 

 Bài mới: 

GV trả lời câu hỏi  

 Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản và công thức nghiệm tƣơng ứng? (Câu hỏi dành 

cho cả lớp, song chủ định cho học sinh yếu kém).  

GV: Gọi 1-2 HS trả lời, giáo viên chuẩn hóa lại kiến thức (nếu cần) và ghi bảng 

hoặc sử dụng bảng phụ đã chuẩn bị trƣớc. 

+ Đồng thời (1HS trung bình) hãy cho biết điều kiện xác định và điều kiện có 

nghiệm, vô nghiệm? 

+ Sử dụng máy tinh bỏ túi để xác định cung   (HS Khá giỏi). 

 -Khi m không là giá trị đặc biệt(HS Khá giỏi) . 

 -Khi m là giá trị đặc biệt (HS trung bình). 

Dạng 1 (Tìm x để các biểu thức hoặc hàm số có nghĩa) 

GV phát học tập số 01 (phát theo nhóm học tập có đủ các đối tƣợng nhận thức) 

Câu 1. Giải các phƣơng trình sau: 

a)
2

sinx 0
2

    b) os2 cos 0c x x   

Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số sau: 

a)
sinx 2

os2 cos
y

c x x





                b)

1

3 cot 2 1
y

x



        c) 

tanx

1 tanx
y 


      

CHủ định khá giỏic; trung bình b; yếu kém a. 

  Sau khoảng 3’-5’ cho học sinh trình bày trên bảng theo đúng đối tƣợng (câu1a,b 

dành cho học sinh yếu kém). 

 Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nếu cần). 
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Dạng 2 (Tìm nghiệm phƣơng trình thoả mãn điều kiện cho trƣớc) 

Câu 3. Cho phƣơng trình tan3 tan xx   

a) Giải phƣơng trình.(yếu kém) 

b) Biểu diễn nghiệm trên đƣờng tròn lƣợng 

giác. (trung bình) 

c) Tìm nghiệm phƣơng trình thuộc [0;
2


). 

(khá giỏi) 

 Học sinh chuẩn bị khoảng 3’, sau đó lên bảng 

trình bày theo đúng đối tượng. 

 Tiếp theo cho học sinh sinh nhận xét, giáo viên 

chuẩn hóa (nếu cần). 

a) Nghiệm là ,x k k  . 

b)  

Điểm 

cuối là 

điểm 

A(1;0); 

A’(-

1;0). 

x

y
B

A'

0

A(1;0)

 

       H.10.1 

c) 0x  . 

Vì 0 , .
2

k k


   Nên 0k   

hay 0x   là giá trị cần tìm. 

Dạng 3. (Ứng dụng giải phƣơng trình lƣợng giác trong thực tiễn ) 

Câu 4. (Bài 25 SGK) 

+Yêu cầu học sinh:  

- Nghiên cứu nội dung bài toán:  

  Chuyển đƣợc yêu cầu bài toán về phƣơng trình lƣợng giác cơ bản (tổng quát). 

- Tìm hƣớng giải: Đƣa đƣợc về việc giải phƣơng trình lƣợng giác cơ bản (tổng quát). 

- Trình bày lời giải: 

- Nghiên cứu sâu lời giải: 

+ Hãy cho biết TGT của 
1

sin[2 ( )]
4

x  ? 

Từ đó xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 

1
2 2,5sin[2 ( )]

4
y x   ? 

  Từ đó thiết lập đƣợc mối quan hệ giữa giải phƣơng 

trình lƣợng giác với bài toàn thực tiễn. x

y

2m

2,5 m

h

-0,5

P

0 1

4,5

G

 

            H.10.2. 
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a) yêu cầu bài toán tức tìm x 0 (x tính bằng phút) để 0,5y   . Tức là 

1
sin[2 ( )]

4
x  1   

Giải ra ta có ,x k k  . Mặt khác do x 0 . Nên 0;1;2;3;...x   Kết luận khi ở 

phút thứ 0;1;2;3; .... thì chiếc gầu ở vị trí thấp nhất. 

b) Tìm x 0 (x tính bằng phút) để 4,5y  .  

 Tức phƣơng trình 
1

sin[2 ( )]
4

x  1 . Giải ra ta có 
1

,
2

x k k   , theo đầu bài 

x 0 (x tính bằng phút). Nên có 0;1;2;...k   

Vậy tai thời điểm 
1 3 5

; ; ;...
2 2 2

 thì gầu nƣớc ở vị trí cao nhất. 

 

b) Khi y bằng 2. 

Hãy tìm x không âm, nhỏ nhất(dành cho về nhà).  

 

 

 Củng cố:            Phiếu học tập số 02 

(chọn đúng sai trong các khẳng định sau) 

a) Phƣơng trình 
1

2 2,5sin[2 ( )]
4

x m    luôn có nghiệm ẩn x với  [ 1;1]m  . 

 

b) Phƣơng trình 
1

2 2,5sin[2 ( )]
4

x m    luôn có nghiệm ẩn x với
1 9

;
2 2

[ ]m  . 

c)  Phƣơng trình sin 2 os3x c x  có nghiệm là 
0 0

0 0

90 .360

18 .72

x k

x k





  

 
 với k . 

d) Phƣơng trình sin 2 os3x c x  có tổng các nghiệm thuộc [ ; ]
2 2

 
  là 

5


 . 

e) Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  có TXĐ là \ |
4

k k



 
 
 

  . 

f) Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  có TXĐ là 
2

\ |
4

k
k

  
 
 

  . 

g) Phƣơng trình tan( ) tan 2
4

x x


  có nghiệm là ,
4

x k k


   . 

h) Phƣơng trình tan 2 tan( )
4

x x


  là vô nghiệm. 

i) Phƣơng trình tan3 cotxx  có đúng 8 nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ). 
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k) Phƣơng trình tan3 cotxx  có đúng 7 nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ). 

Ra bài tập phân hoá về nhà (SGK tr 29-30) 

Phần chung     : Bài 16; 17; 20. 

Phần dành cho học sinh yếu kém : Bài 18;23. 

Phần dành cho học sinh trung bình : Bài 22; 26.   

Phần dành cho học sinh khá giỏi : Bài 24; 26.  

Bài tập ra thêm (SBT tr 10) 

Học sinh trung bình và yếu kém : Bài 1.20; 1.21; 1.23a; c. 

Học sinh khá giỏi   : 1.20c; 1.21c; 1.22; 1.24b. 

 

§ 3   MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN (6 tiết) 

 

A. MỤC TIÊU 

Giúp học sinh nắm vững cách giải một số dạng phƣơng trình lƣợng giác 

đơn giản. 

1. Kiến thức: 

 Cơ bản. 

+ Dạng phƣơng trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác. 

+ Dạng phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx . 

+ Dạng phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 

+ Dạng phƣơng trình đối xứng với sinx và cosx. 

+ Một số phƣơng trình có thể dễ dàng quy về dạng trên (có thể thêm một vài điều 

kiện đơn giản).  

 Nâng cao. 

+ Sử dụng công thức biến đổi lƣợng giác, thể hiện đƣợc một số dạng phƣơng trình 

biến đổi về phƣơng trình nói trên. 

+ Sử dụng công thức biến đổi lƣợng giác, thể hiện đƣợc một số dạng phƣơng trình 

biến đổi về phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

2. Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Giải thành thạo phƣơng trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác. 

 Nâng cao. 

+ Biến đổi thành thạo một số dạng phƣơng trình về dạng phƣơng trình bậc nhất, 

bậc hai chỉ chứa một hàm số lƣợng giác. 
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3.Tƣ duy: 

+ Khả năng tƣ duy đặc biệt hóa, khái quát hóa. 

+ Phát huy đƣợc tƣ duy một cách lôgíc, có hệ thống.  

+ Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣơng tự, phân tích, tổng hợp. 

4. Thái độ: 

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có tinh thần hợp tác, nghiêm túc 

và tự giác hoạt động học tập. 

+ Có ý thức xây dựng bài học. 

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án; máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu có); bảng phụ, ...  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+Thƣớc kẻ, compa, máy tính CASIO-fx 500MS, ... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ(nhỏ); máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng; 

sách giáo khoa,... 

+ Ôn lại những kiến thức có liên quan nhƣ công thức biến đổi lƣợng giác, cách 

giải  

phƣơng trình lƣợng giác cơ bản. 

C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định 

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRINH BÀI HỌC 

Tiết 1 

+ Vào bài:  

1)Tính giá trị của  

sinx ; 2(sinx) ; 2sin x ; 2sinx  khi 
4

x


 . Từ đó so sánh kết quả? 

2) Phƣơng trình tanx a  có nghiệm với mọi a ? 

3) Phƣơng trình 3cos x a  có nghiệm ẩn x khi [-3;3]a ? 

+ Giới thiệu khái niệm phƣơng trình bậc nhất, , bậc hai đối với một hàm số lƣợng 

giác. 

(Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình). Sau 

3’giáo viên gọi học sinh cho kết quả và so sánh theo phƣơng diện có bằng nhau 

hay không bằng bằng nhau? Giáo viên chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 

www.VNMATH.com



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên   http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

1. Phƣơng trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lƣợng giác 

a) Phƣơng trình bậc nhất với một hàm số lƣợng giác 

GV gọi một học sinh, hãy cho biết dạng dạng tổng quát và cách giải của một 

phƣơng trình bậc nhất. 

  (câu hỏi dành cho cả lớp xong chủ định dành cho học sinh yếu kém ) 

  Sau đó giáo viên chuẩn hóa lại kiến thức (nếu cần) và định nghĩa phƣơng trình 

bậc nhất đối với một hàm số lƣợng giác với những góc là biểu thức chứa ẩn x. 

HS có thể cho học sinh lấy thêm ví dụ minh hoạ. 

GV yêu cầu học sinh giải phƣơng trình (1); (2). 

Ví dụ1: 

     3 tan2 3 0x   (1) 

      0 02os( 30 ) 2 os 15 1c x c    (2) 

GV gọi HS yếu kém-trung bình làm (1); HS khá giỏi làm (2). Sau khoảng 3’, cho 

nhận xét. Cuối cùng GV chuẩn hóa kiến thức. 

b) Phƣơng trình bậc hai với một hàm số lƣợng giác 

GV nêu dạng và cách giải  

 

 

. 

+ Hãy lấy một số ví dụ? 

 

 

Ví dụ2:  

   22sin 5sinx 3 0x        (3) 

    tan3x cot3x 0            (4) 

GV gọi học sinh trung bình giải (3), 

   khá giỏi (4) trên bảng. 

HS nhận xét, sau đó giáo viên chuẩn hoá 

kiến thức. 

+ Phƣơng trình bậc hai đối với một hàm 

số lƣợng giác là phƣơng trình có 

dạng: 2 0at bt c    . Trong đó 

0a  , , ,a b c  và t là một trong các 

hàm sinx, cosx, tanx, cotx. 

+  

+ Phƣơng pháp giải, Đặt ẩn phụ sao cho 

để đƣa đƣợc về việc giải phƣơng trình 

bậc hai. Tiếp theo là giải phƣơng trình 

lƣợng giác cơ bản. 

 

 Lời giải (3) Đặt sinx t  (với [ 1;1]t  ), ta có phƣơng trình 

 22 5 3 0t t   1

2

1

2

3

t

t





 

 chỉ có t1
1

2
  thoả mãn. 
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 Phƣơng trình 
1

sinx
2


2

6
5

2
6

x k

x k










 



 

 

( k ) 

 Vậy phƣơng trình có nghiệm 

2
6
5

2
6

x k

x k













 

 

( k ) 

(4) Điều kiện xác định ,
6

k
kx


 . 

    Phƣơng trình tƣơng đƣơng với tan3 cot3x x  tan3 tan( 3 )
2

x x


    

3 3
2

x x k


      
1 2 6

k
x

 
    ( k ). Vậy nghiệm phƣơng trình là 

12 6

k
x

 
   ( k ). 

 Củng cố: 

Phiếu học tập (trả lời đúng - sai) 

Câu1: Phƣơng trình 24 os 2(1 2)cos 2 0c x x     có đúng  

       a) 4 họ nghiệm   b) 1 họ nghiệm         c) 2 họ nghiệm    d) 3 họ nghiệm 

Câu2: Phƣơng trình 5tanx 3cotx 2 0    có đúng 

      a) 1 họ nghiệm    b) 2 họ nghiệm         c) 3 họ nghiệm     d) 4 họ nghiệm 

Câu3: Phƣơng trình .cos 0a x b   luôn có nghiệm khi 

      a) ,a b                                            b) ,a b  và a b   

      c) ,a b và a b                                d) ,a b  và a b  

Câu4: Phƣơng trình .cotx 0a b    

     a) luôn có nghiệm với mọi a,b            b) Vô nghiệm khi 0a  và 0b   

     c) Có nghiệm khi 0a   và mọi b         d) Có nghiệm khi 0a b   hoặc c) 

Sau khoảng 3’-5’, GV yêu cầu học sinh cho kết quả và chuẩn hóa kiến thức. 

 

 Ra bài tập phân hóa về nhà:  

Phần chung    : Bài 27c; 28a,c; 29c; 46c. 

Phần dành cho học sinh yếu kém : 27a,b; 29b. 

Phần dành cho học sinh trung bình : 28b,c; 29d.  

Phần dành cho học sinh khá giỏi :29a; 38a; 40. 
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Bài tập ra thêm 

Phần chung    : Bài 1.25 a,b,c (SBT). 

Phần dành cho học sinh khá giỏi : 1.25 e,f (SBT) 

Phần dành cho học sinh trung bình : Làm bài ở phiếu học tập. 

 

MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN  

Tiết 2 

Vào bài:  

Ví dụ1: Tìm x thỏa mãn sinx+cosx 1 ?  

  Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình khá.  

  Học sinh yếu kém gợi mở  thêm ý:    

 Tiếp theo giáo viên chuẩn hóa lại kiến thức. 

2. Phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx 

 + Giáo viên nêu dạng 

tổng quát. 

+ Giáo viên cho học 

sinh lấy những ví dụ cụ 

thể? 

 

 

 

 

+ Chia hai vế cho 

2 2a b  

+  Chứng tỏ: 

2 2

2 2 2 2
( ) ( ) 1

a b

a b a b
 

 

 

+ Có thể  minh họa 

điểm 

2 2 2 2
( ; )

a b
M

a b a b 
 

thuộc đƣờng tròn lƣợng 

giác? (sử dụng tam giác 

vuông đồng dạng) 

+ Phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx có dạng 

tổng quát: sinx+bcosa x c (*). Trong đó 

, ,a b c  và 2 2 0a b  . 

+Minh hoạ ví dụ2: 3sinx cos 1x             (3) 

                              2sin3 5 os3 3x c x     (4) 

                               3cos 4sinx 5x           (5) 

+ Phƣơng pháp giải: 

  Phƣơng trình (*) 


2 2

2 2 2 2
( sinx+ cos )

a b
a b

a b a b
x c

 
  

Ta thấy 2 2

2 2 2 2
( ) ( ) 1

a b

a b a b
 

 
 

Nên
2 2 2 2

( ; )
a b

M
a b a b


 

thuộc đƣờng tròn lƣợng 

giác (H.12.1) 

+ Nhƣ vậy tồn tại số 

 để: 

2 2
os

a
c

a b
 


 

2 2
sin

b

a b
 


 

x

y



(
a

a2+b
2

;
b

a2+b
2

)

(+)

B'

B

A' 0

A(1;0)

M

P(a;b)

H.12.1 
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+ cosysinx+cosxsiny? 

 

 

+Phƣơng trình (**) là 

phƣơng trình bậc nhất 

đối với hàm số sin. 

+ Xét các trƣờng hợp 

đặc biệt? Cho biết cách 

giải? 

Vậy: 2 2 sin( )sinx+bcos a b xa x   . 

    Việc giải phƣơng trình (*) đƣợc đƣa về giải 

phƣơng trình 2 2 sin( )a b x c    (**) 

 Chú ý:  

+ Phƣơng trình (*) có nghiệm  phƣơng trình (**) 

có nghiệm   2 2 2c a b  . 

+Theo phép biến đổi trên, chọn sao cho    

   
2 2

sin
a

a b
 


,

2 2
os

b
c

a b
 


 thì có 

2 2 os( )sinx+bcos a b c xa x   . 

+ Cách giải phƣơng trình (*) chính là đi giải phƣơng 

trình bậc nhất đối với một hàm số sin, côsin. 

 + Kiểm nghiệm ví dụ1. 

+ Áp dụng giải ví dụ2.  

Sau khoảng 5’ cho hai 

học sinh khá lên bảng 

trình bày. Giáo viên có 

thể hƣớng dẫn học sinh 

yếu kém các bƣớc làm, 

giáo viên chuẩn hóa 

kiến thức và cho ghi các 

bƣớc làm. 

 

 

 

+ Tính đƣợc giá trị  . 

(3) 


3 1

2( sin cos ) 1
2 2

x x 

1
sin xcos cos sin

6 6 2
x

 
    

 sin( ) sin
6 6

x
 

  

2
6 6

5
2

6 6

x k

x k

 


 








  

  

 


2

3

2

x k

x k




 






 

 

 ( k ). 

(4)
2 5

3( sin3 os3 ) 3
3 3

x c x    

 sin sin3 os os3 1x c c x     

       với 
2

sin
3

  ,  
5

os
3

c    

 sin(3 ) 1x     

 3 2x k      Hay 
2

3 3
x k

  
   

( k ). 

Vậy nghiệm phƣơng trình là 
2

3 3
x k

  
  (k ). 
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 Củng cố: 

+ Giáo viên yêu cầu học yếu kém nhắc lại cách giải phương trình bậc nhất đối 

với sinx và cosx. 

+ Phiếu học tâp (theo nhóm: bàn) 

chọn phƣơng án đúng-sai 

Câu 1. Phƣơng trình  sin2x  cos2x 0  có nghiệm là: 

          a) ,
4

x k k


                                               b) ,
4 2

k
x k

 
    . 

Câu 2. Hàm số asin cosy x b x   với 2 2 0a b   có  

a) Giá trị lớn nhất là: 2 2a b                 b) Giá trị nhỏ nhất là: 2 2a b  . 

Câu 3. Phƣơng trình 2sin3 5 os3x c x m   có nghiệm khi [ 3;3]m  .   

Câu 4. Phƣơng trình sinx+bcosa x c với 2 2 0a b  có nghiệm ẩn x khi và chỉ khi: 

a) 2 2 2c a b           b)  2 2 2c a b             c)  2 2 2c a b           d) 2 2 2c a b  . 

Câu 5: Phƣơng trình 2sinx cos 3x   có: 

 a) 1 họ nghiệm       b) 2 họ  nghiệm       c) 4 họ nghiệm      d) Vô nghiệm. 

Sau khoảng 5’, GV yêu cầu học sinh cho kết quả, có nhận xét về kết quả và 

chuẩn hóa kiến thức. 

 

 Bài tập phân hóa về nhà 

Phần chung     : Bài 30 b; 48;  

Phần dành cho học sinh yếu kém            : Bài 30 a; 

Phần dành cho học sinh trung bình : Bài 30 c;  

Phần dành cho học sinh khá giỏi            : Bài 31; 

Ra thêm bài tập: 

 Phần dành cho học sinh khá giỏi  : 1.29a,b; 1.30; 1.31(SBT). 

 Phần dành cho học sinh trung bình  : 1.28a; 1.32 a,b,c (SBT). 
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MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN 

Tiết 3 

Vào bài: (ví dụ1) 

a) Hạ bậc của biểu thức 2 2( ) sin 3sin x cos 2 os 1f x x x c x     

b) Tìm x để ( ) 0f x   

   Câu hỏi chung cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình.  

  Giáo viên yêu cầu một học sinh trung bình nhắc lại công thức hạ bậc? 

  Sau đó gọi một học sinh trung bình lên bảng làm phần a). 

   Hoặc sử dụng phiếu học tập số 01 

    2 2sin 3sin xcos 2 os 1x x c x     

Từ đó tìm x để 2 2sin 3sinxcos 2 os 1 0x x c x     

3. Phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 

+ GVnêu dạng tổng quát của 

phƣơng trình . 

+ Cho phƣơng trình (1), (2), (3), 

(4). Hãy nhận dạng phƣơng trình 

(*).      Gọi một học sinh yếu kém 

trả lời?  

 Sau đó giáo viên gợi mở và khẳng 

định phương trình có dạng (*).  

 (1), (2) là những phƣơng trình 

dạng (*). 

+ Tìm hƣớng giải (*)? 

Cách 1: Nhƣ ví dụ1. 

 Cách khác 

  Trƣớc hết ta thử  cosx bằng không 

vào phƣơng trình? 

+ Hãy nêu cách giải phƣơng trình 

2atan x+btanx 0c  ? với 

2 2 2 0a b c   .  

+Định nghĩa: Phƣơng trình thuần nhất bậc 

hai đối với sinx và cosx là phƣơng trình có 

dạng 

2 2asin sin xcos cos 0x b x c x             

(*)  

  Trong đó , ,a b c  và 2 2 2 0a b c   . 

+ Minh hoạ:  Trong các phƣơng trình sau: 

  23sin xcos os 0x c x                         

(1) 

2 24sin 5sin xcos 6cos 0x x x              

(2) 

2 23sin sin2 cos 0x x x                           

(3) 

2 2sin 3sinxcos 2 os 1x x c x               

(4) 

chỉ có phƣơng trình (1); (2) có dạng (*) 

+ Phƣơng pháp giải:  

Cách 1: Hạ bậc rồi đƣa về dạng phƣơng 

trình bậc nhất đối với sinx và cosx. 

Cách 2: 
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 - Kiểm tra  ,
2

x k k


    (cosx=0) có 

là nghịêm của (*) hay không (thỏa mãn (*) 

hay không)? 

 - Với ,
2

x k k


    (cos 0x  ), Chia 

hai vế Của (*)  cho cos
2
x , ta đƣợc phƣơng  

trình 2atan x+btanx 0c  .  

  Là phƣơng trình bậc hai theo tanx khi 

0a  ,      phƣơng trình bậc nhất theo tanx 

khi 0a   và 0b  . 

Chú ý: Tƣơng tự nhƣ vậy, ta có phƣơng 

trình theo cotx. 

 + Thay cosx 0  có thỏa mãn 

(2)?  

+Hay ,
2

x k k


    có là 

nghiệm của phƣơng trình (2) 

hay không? 

  Câu hỏi dành cho cả lớp 

xong chủ định dành cho học 

sinh yếu kém? 

 

+ Tƣơng tự nhƣ vậy, nếu ta 

chia hai vế cho sin
2
x. 

+ Tƣơng tự nhƣ vậy ta giải 

đƣợc phƣơng trình:  

3
3 3

2

sin sin2
sin x cos 0

cos

x x
x

x
  

  Bằng cách đƣa về phƣơng 

trình ẩn theo tanx.(Dành cho 

học sinh khá giỏi) 

Giải (2):  

+ Ta thấy ,
2

x k k


    không là 

nghiệm phƣơng trình (2), vì 1 0  (sai). 

+ Chia hai vế (2) cho 2cos x , ta đƣợc 

2

2

sin x sinx
4 5 6 0

cos cosx x
    

24tan x-5tanx 6 0  

tanx 2

3
tanx

4









 
 

arctan 2

3
arctan( )

4

x k

x k










 

  
( k ). Vậy 

nghiệm phƣơng trình là 

arctan 2

3
arctan( )

4

x k

x k










 

  
( k ) 

 + Ta có thể giải phƣơng trình 

(1) bằng cách nào nữa? 

+ Phƣơng trình dạng 

asinx+bcos 0, 0x ab   thì 

Nhận xét: 

+ Nếu (*) có 0a    thì ta nên đƣa về 

phƣơng trình tích 

cos ( sinx cos ) 0x b c x  .  
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nên đƣa về phƣơng trình tanx 

hoặc cotx. 

 

 

 

+ (4) (1). 

+ Ta có thể đƣa phƣơng trình 

(3) về dạng (*) đƣợc hay 

không? 

  Câu hỏi cho cả lớp xong chủ 

định dành cho học sinh trung 

bình. 

           (bài về nhà) 

(tƣơng tự nếu 0c  ).  

    Minh hoạ: phƣơng trình (1) 

+ Nếu phƣơng trình có dạng 

2 2asin sinxcos cosx b x c x d    với 

, , ,a b c d  và 2 2 2 0a b c                   

(**) 

  Khi đó ta có thể đƣa về phƣơng trình dạng 

(*) bằng cánh thay 2 2(sin x cos )d d x  . 

Minh hoạ: Phƣơng trình (4). 

+ Do sin 2 2sin xcosx x , nên phƣơng 

trình (3) 

2 23sin 2sin cos cos 0x x x x      

 Củng cố: 

+ Nắm đƣợc dạng phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 

+ Biết 2 cách giải:  

Cách 1: Hạ bậc rồi quy về phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx.  

Cách 2: Đƣa về phƣơng trình bậc hai ẩn tanx hoặc cotx. 

+ Biến đổi một số phƣơng trình đơn giản về dạng trên. 

Phiếu học tập số 02 

Câu1: Giải phƣơng trình sau bằng cách đƣa về phƣơng trình ẩn là tanx  

        2 23sin 2sin cos cos 0x x x x    (dành cho học sinh yếu kém). 

Câu2: Giải phƣơng trình sau bằng cách hạ bậc, rồi đƣa về phƣơng trình bậc nhất 

đối với sin và côsin: 

 2 23sin sin2 cos 0x x x    (dành cho học sinh trung bình). 

Câu3: Giải phƣơng trình sau bằng 2 cách: 

         2 2cos 5sinxcos sin x 2x x    (dành cho học sinh khá giỏi). 

Ra bài tập phân hóa về nhà 

Phần chung                                     :Bài 33(SGK) 

Phần dành cho học sinh yếu kém   : Bài 38a; 41a; 46c; 47b.  

Phần dành cho học sinh trung bình: Bài 38c; 41b; 47c. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi    : Bài 38b; 41c; 46d; 47a.   

Bài tập ra thêm HS trung bình : Bài 1.36 a,b,c,d ; khá giỏi:  

Bài 1.36 e; 1.63 a,b,c,d (SBT) 
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MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN 

Tiết 4 

GV: Hãy nhắc lại công thức biến đổi 

tích thành tổng và tổng thành tích?  

   Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ 

định dành cho học sinh yếu kém. 

Giáo viên có thể sử dụng bảng phụ 

hoặc một học sinh lên bảng viết. 

Cuối cùng giáo viên chuẩn hoá kiến 

thức (nếu cần). 

   Giáo viên có thể cho học sinh nhắc 

lại đối với tanx   tany và đối với 

cotx cot y . 

+ 
os( ) os( - )

cos cos
2

c a b c a b
a b

 
 . 

 
os( ) os( - )

sin sin
2

c a b c a b
a b

 
  . 

 
sin( ) sin( )

sin cos
2

a b a b
a b

  
 . 

+ sin sin 2sin os
2 2

x y x y
x y c

 
   

sin sin 2 os sin
2 2

x y x y
x y c

 
   

cos cos 2cos cos
2 2

x y x y
x y

 
   

cos cos 2sin sin
2 2

x y x y
x y

 
    

4. Một số ví dụ khác 

a) Giải phƣơng trình (có sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng). 

Ví dụ1: (Phiếu học tập số 01)  

Câu1: Cho phƣơng trình 

      os6 os os3 os4c xc x c xc x              (1) 

   Hãy biến đổi thành tổng ở mỗi vế của phƣơng trình (1). Từ đó tìm nghiệm của 

phƣơng trình. 

Câu2: Giải phƣơng trình  

     sin2 sin5 sin3 sin4x x x x             (2) 

Câu3: Giải phƣơng trình  

     os5xsin 4 sin5 os4c x xc x             (3) 

   Sau khoảng 3’, yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm (học sinh yếu kém: (1); trung 

bình: (2); khá gỏi: (3)).  

GV: Tiếp theo, cho học sinh nhận xét, giáo viên chuẩn hóa kiến thức(nếu cần) 

Câu 1: Ta có 
os7 os5

os6 os
2

c x c x
c xc x




os7 os5

2 2

c x c x
   

os7 os( )
os3 os4

2

c x c x
c xc x

 


os7 cos

2 2

c x x
    Nên phƣơng trình 
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os6 os os3 os4c xc x c xc x 
os7 os5 os7 cos

2 2 2 2

c x c x c x x
    

cos5 cos 5 2x x x x k      2
2

3

x k

x k








 







 ( k )   

Nghiệm của phƣơng trình là  
2
2

3

x k

x k








 







( k ).  

Câu 2:  

(2)
os3 os7 cos os7

2 2

c x c x x c x 
 os3 cos 3 2c x x x x k       

2

x k

x k













 

2
x k


  ( k ). Vậy nghiệm phƣơng trình là

2
x k


  ( k )   

Câu3: os5xsin 4 sin5 os4c x xc x 
sin9 sinx sin9 sinx

2 2

x x 
  

 sinx 0 x k   ( k ). Vậy nghiệm phƣơng trình là x k ( k ). 

Lƣu ý: (3) sin5 os4 os5 sin 4 0xc x c x x   sinx 0  . 

GV: cho ví dụ 
1

os6 os2x+ 0
2

c xc   

Để học sinh hạ bậc, sau đó để giải tiếp phƣơng trình cần đến công thức biến tổng 

thành tích? 

b) giải phƣơng trình(có sử dụng công thức biến tích thành tổng) 

GV: Yêu cầu HS giải phƣơng trình 
1

2
os6 os2x+ 0c xc   (*)    

Vídụ2: giải phƣơng trình 

    
1

2
os6 os2x+ 0c xc              (4) 

Lời giải:  

(4)
os8 os4 1

0
2 2

c x c x



   os8 os4 1 0c x c x   22cos 4 os4 0x c x    

os4x(2cos4 1)=0c x   (*) 
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os4 0

2 os4 1 0

c x

c x


 





 

2
2

1
os2

2

x k

c x







 



 

 

8 4
2

os4 os
3

x k

c x c

 






 



 



8 4

6

x k

x k

 







 



 

 

 

( k ). Vậy nghiệm của phƣơng trình 
4 2

3

x k

x k

 





 


  


 ( k ).    

(Đối với học sinh yếu kém và trung bình có thể cần sự hỗ trợ của giáo viên, trƣớc 

hết hãy biến tích thành tổng). 

GV chuẩn hóa kiến thức, pƣơng trình(*), gọi là phƣơng trình tích. 

GV: Có thể giải theo phƣơng trình bậc hai theo cos4x. Hoặc sử dụng công thức 

nhân ba đốivới os6 os(3.2 )c x c x 234cos 3cos2x x   

 Củng cố 

 Luyện tập (phát phiếu học tập số 02) 

Ví dụ3: Giải phƣơng trình (theo từng đối tƣợng học sinh) 

  1. sin sin 2 cos os2x x x c x    

        Hãy biến đổi thành tích ở mỗi vế của phƣơng trình. Từ đó giải phƣơng trình 

2. 
sin3

tanx tan 2
cos

x
x

x
   

       Hãy biến đổi thành tích ở vế trái. Từ đó giải phƣơng trình. 

3. tanx tan2 sin3 cosx x x   

HS khá giỏi ý 3, trung bình ý 2, yếu kém ý 1. 

Làm bài trong khoảng 5’-7’, sau đó yêu cầu học sinh lên bảng trình bày khoảng 

3’, GV cho học sinh nhận xét và chuẩn hóa kiến thức (nếu cần). 

 Ra bài tâp phân hóa về nhà:  

Phần chung                                     : Bài số 34 SGK. 

Phần dành cho học sinh yếu kém   : 36c. 

Phần dành cho học sinh trung bình : 36d; 42a. 

Phần dành cho học sinh khá giỏi     : 36e; 42d. 

Bài tập thêm: (Dành cho học sinh trung bình ý a và khá giỏiý b)  

Giải phƣơng trình và biểu dễn nghiệm trên đƣờng tròn lƣợng giác. 

a) tanx tan 2 sin3 cosx x x       b) 
sin3

tanx tan 2
cos

x
x

x
   . 
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MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN 

Tiết 5 

Vào bài:  

+ Giáo viên yêu cầu 1 học sinh yếu 

kém nhắc lại công thức hạ bậc, giá trị 

lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 

asinx bcosy x c    (với 

2 2 0a b  ). Sau đó giáo viên chuẩn 

lại kiến thức và ghi bảng hoặc sử dụng 

bảng phụ. 

+ 
1 os22cos

2

c a
a


  

    
1 os22sin

2

c a
a


  

+ Hàm số asinx bcosy x c    với 

2 2 0a b   có giá trị lớn nhất là 

2 2a b c  , giá trị nhỏ nhất là 

2 2c a b  . 

c) Giải phƣơng trình (có sử dụng công thức hạ bậc, phƣơng trình tích)  

+ Hãy hạ bậc, sau đó hãy giải phƣơng 

trình (Dành cho học sinh trung bình, 

yếu kém). Sau khoảng 2’, gọi 1 học 

sinh trung bình-khá lên bảng (3’). Tiếp 

theo cho học sinh nhận xét và chuẩn 

hóa kiến thức.  

 

+ Có thể đƣa về phƣơng trình bậc ba 

ẩn t với [-1;1]os2t c x    

(dành cho học sinh khá giỏi). 

 

 

 

 

+ Hãy biểu diễn nghiệm trên đƣờng 

tròn lƣợng giác (số điểm cuối là?) 

Ví dụ1: Giải phƣơng trình  

           2 2 23 2sin x+sin 2sin xx      (1) 

        Bài giải: 

+(1)
1 os2 1 os6

1 os4
2 2

c x c x
c x

 
    

      os2 os6 2 os4c x c x c x    

  2 os4 os2 2 os4 0c xc x c x   

  2 os4 ( os2 1) 0c x c x   

  
os4 0

os2 1

c x

c x








 

4 2
2

2 2

x k

x k











 



 

  8 2
x k

x k

 








 



  ( k ). Vậy nghiệm 

(1) là 8 2
x k

x k

 








 



  (k ). 

+ Phiếu học tập số 01 theo nhóm: Ví 

dụ2 (theo 1bàn hoặc 2 bàn) sao cho có 

các đối tƣợng học tập. Sau khoảng 3’, 

nhóm trƣởng cho kết quả và trình bày 

trên bảng, giáo viên kiểm tra các 

nhóm, sau khoảng 3’ giáo viên cho 

học sinh nhận xét và chuẩn hoá kiến 

thức (nếu cần). 

Ví dụ2: 

a) Chứng tỏ rằng: 

   4 4 22(sin x cos ) 2 sin 2xx       

b) Giải phƣơng trình:  

4 41 sin 2 2(sin x cos )x x           (2) 
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Lời giải:  

     a)Ta có 4 4 2 2 2 2 22(sin x cos ) 2[(sin x cos ) 2sin x.cos ]x x x     

     
2sin 2x 22(1 ) 2 sin x
2

   . Vậy 4 4 22(sin x cos ) 2 sin 2xx   . 

    b) Theo trên ta có phƣơng trình: 22 sin 2x 1 sin 2x    

      sin2x sin 2 1 0x    . Đặt sin 2t x  với điều kiện [-1;1]t , ta đƣợc 

phƣơng trình 2 1 0t t  
1

2

1 5

2

1 5

2

t

t








 


 


  . Chỉ có 
2

1 5

2
t

 
  thoả mãn  

(t2< -1 bị loại). 

+ Với 2

1 5

2
t

 
  , ta có phƣơng trình 

1 5
sin 2

2
x 

 
. Phƣơng trình này cho 

nghiệm là 

1 5 1
arcsin 2

2 2

1 5 1
( ) 2

2 2

x k

x k



 









 


  

( k ).  

     Vậy phƣơng trình (2) có nghiệm là 

1 5 1
arcsin 2

2 2

1 5 1
( ) 2

2 2

x k

x k



 









 


  

( k ). 

 

 + Ví dụ3:  

  Giải phƣơng trình 

 3 3sin x cos os2x c x  (3) 

a) Biến đổi phƣơng trình 

thành tích. 

b) Giải phƣơng trình (3). 

 Yêu cầu học sinh khá giỏi 

làm ý b), học sinh trung bình 

và yếu kém làm ý a). 

a) Ta có 3 3sin x cos os2x c x   

2 2(sinx cos )(sin x-sinx.cos cos )x x x    

        (cos sinx)(cos sinx)x   

(sinx cos )[(1-sinx.cos ) (cos sinx)]x x x   

0  

 

b) (3) 
3.1

3.2

sinx cos 0( )

(sinx cos ) sin xcos 1 0( )

x vd

x x vd





 

   
 

+ 3.1 t anx 1vd   
4

x k


     (k ). 
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+Đặt sinx cost x   thì [ 2; 2]t   và 
21

sin cos
2

t
x x


 . Khi đó phƣơng 

trình 3.2vd  có dạng: 
21 21 0 2 1 0

2

t
t t t


       1t    

 + Lúc đó ta có phƣơng trình: sinx cos 1x    

cos sinx 1 2 os( ) 1
4

x c x


     
2

os( )
4 2

c x


  

2
4 4

2
4 4

x k

x k

 


 





 



  

    2

2

2

x k

x k













  
( k ).  

    Vậy nghiệm phƣơng trình là ; 2 ; 2
4 2

x k x k x k
 

         ( k ). 

Lƣu ý: Khi đặt ẩn phụ, phải xác định  điều kiện của ẩn phụ. Hãy biểu diễn nghiệm 

trên đƣờng tròn lƣợng giác. 

 Củng cố (khoảng 5’-7’) 

  Phiếu học tập số 02 

Giải phƣơng trình 

 a) 2 2 2 2sin 4 sin 3 sin 2 sin xx x x    (Dành cho học sinh yếu kém). 

 b) 4 43sin 5 os 3 0x c x                     (Dành cho học sinh trung bình) 

 c) 6(sinx cos ) sin x cos 6x x           (Dành cho học sinh khá giỏi). 

 Ra bài tập phân hóa về nhà: 

Phần chung     : Bài 35 (SGK tr42). 

Phần dành cho học sinh yếu kém  : Bài 36d;  

Phần dành cho học sinh trung bình  : Bài 42c   

Phần dành cho học sinh khá giỏi :  Bài 42d 

Bài tập ra thêm (khá giỏi làm ý e,g,h; trung bình làm ý b,d,f;yếu kém ý a,b,f ) 

Giải phƣơng trình 

a) 25sin 2 6cos 13x x     b)  2 2 2 2sin 4 sin 3 sin 2 sin xx x x    

c)  2 2cos 3sin x 0x    d) 2 2 2 2cos os 2 os 3 os 4 2x c x c x c x     

e) 2 2sin x sin 0,5
2

x
     f) 6(sinx cos ) sin x cos 6x x    

g) 4 41 sin 2 2(sin x cos )x x     h) 3 3sin x cos os2x c x   
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MỘT SỐ DẠNG PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN 

Tiết 6 

d) Giải phƣơng trình bằng cách đặt biểu thức lƣợng giác làm ẩn phụ. 

GV:Phƣơng trình có dạng: a(sin cos ) sin x cosx x b x c    ( 2 2 0a b  )     (*) 

GV: Hãy cho biết mối quan hệ giữa sinx cos x  và sinx.cos x  ? 

GV: Nếu sinx cost x   thì t có điều kiện ? 

 Cách giải: Đặt sinx cost x  , với 2t  . Khi đó 
2 1

2
sinx.cos

t
x


  và (*) có 

dạng 2 ' 0bt at c     (**) 

+ Giải phƣơng trình (**), chọn 
0 [ 2; 2]t    là nghiệm của (**) 

+ Giải tiếp phƣơng trình 0sinx cos x t    (***)  

Ví dụ1: Giải phƣơng trình  

5sin2x+ sinx cos 1x    (1) 

Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm (1 bàn hoặc 2 bàn) có đủ các trình độ 

nhận thức. 

   Sau khoảng 3’, các nhóm trƣởng cho kết quả và một học sinh khá lên bảng 

trình bày.  

Bài giải: Đặt 2 sin( )
4

sinx cos xt x


   , với 2t  . Khi đó 2sin 2 1x t   và  

(1) 25( 1) 1t t      hay 25 4 0t t      

1

4

5

t

t






 


 

- Với 1t  , ta có phƣơng trình 2 sin(x ) 1
4


    

2
sin(x )

4 2


    

 sin(x ) sin( )
4 4

 
   

2
4 4

2
4 4

x k

x k

 


 
 


   


    



2

2

2

x k

x k




 


  


 

 

( k ) 

- Với 
4

5
t  , ta có 

4
2 sin(x )

4 5
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2 2
sin(x )

4 5


  

2 2
arcsin 2

5 4

3 2 2
arcsin 2

4 5

x k

x k








  




  


 ( k ). 

Vậy (1) có 4 họ nghiệm là: 2x k   ; 2
2

x k


     

3 2 2
arcsin 2

4 5
x k


   ; 

2 2
arcsin 2

5 4
x k


          (k ). 

GV: Nếu ta thay “-1” là “-6” thì kết quả nhƣ thế nào? 

Ví dụ 2:   

5sin2x+ sinx cos 6x    (2) 

Dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh yếu kém. Sau khoảng 2’ gọi 

một học sinh yếu kém trình bày trên bảng 2’,tiếp theo cho học sinh nhận xét và 

giáo viên 

Tƣơng tự ta có phƣơng trình 25 1 0t t    (phƣơng trình vô nghiệm do 

0  ). Vậy phƣơng trình đã cho vô nghiệm. n chuẩn hóa kiến thức. 

Ví dụ3: 2(cos sinx) 3sin xcos 2 0x x     (2) 

Sau khoảng 1’, giáo viên gọi một học sinh khá lên bảng trình bày, trong 

thời gian đó giáo viên có thể gơi mở cho hoc sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém. 

  Khoảng 3’-5’, giáo viên cho học sinh nhận xét lời giải và chuẩn hoá kiến thức 

Đặt cos sinx 2 os( )
4

t x c x


    , 2t  .  

Khi đó 

21
sin cos

2

t
x x


  và phƣơng trình (2) có dạng 

21
2 3. 2 0

2

t
t


    

23 4 1 0t t   

1

1

3

t

t



 


 

- Với 1t  , ta có: 

2 os( ) 1
4

c x


 
2

os( )
4 2

c x


   os( ) os( )
4 4

c x c
 

  

2
4 4

2
4 4

x k

x k

 


 



  

 
    


2

2
2

x k

x k








   


 ( k ).  
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       Vậy phƣơng trình đã cho có nghiệm là 

2

2
2

x k

x k








   


( k ). 

 Củng cố: 

Phiếu học tập số 01  

(theo nhóm học tập có học sinh khá giỏi, trung bình và yếu kém) 

 Giải các phƣơng trình sau: 

 a) (2 2)(sinx cos ) 2sin xcos 2 2 1x x      

 b) 

2
2sin

sin xcos4 os 4 0
4

x
x c x    

Giáo viên yêu cầu thêm học sinh nhận dạng trước khi giải? 

 

Ra bài tập phân hóa về nhà  

Phần chung    : 42d; 49. 

Phần dành cho học sinh yếu kém : 39b 

Phần dành cho học sinh trung bình :38b 

phần dành cho học sinh khá giỏi : 50b. 

      (SGK tr 46-47) 

Bài tập ra thêm 

Câu1: Giải các phƣơng trình (học sinh yếu kém và trung bình) 

a. (2 2)(sinx-cos ) 2sin xcos 2 2 1x x     

b. 
23 3sin x cos sin x cos

8
x x   

c. 
1 1 10

sinx cos
sinx cos 3

x
x

     

Câu2: Giải các phƣơng trình (học sinh khá giỏi) 

a. 2(2sinx 1)(2sin 2 1) 3 4cosx x        

 b.  6 2 6sin 3sin cos os 1x x x c x    

 c.  
32 2sin x+sinxcos4 cos 4
4

x x   

 d. 3tan2xcot3x 3(tan2 3cot3 ) 3 0x x     

e. 
1 1 10

sinx cos
sinx cos 3

x
x

     .  
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Từ đó tìm nghiệm trên khoảng (
5

;
4 4

 
) 

Tính giá trị gần đúng (chính xác tới hàng phần nghìn ) 

                     Luyện tập (2 tiết)                                                 

                                         Tiết1  

A. MỤC TIÊU 

Giúp học sinh 

1. Kiến thức: 

 Cơ bản. 

+Giải đƣợc các giải phƣơng trình lƣợng giác chỉ chứa một hàm số lƣợng giác (bậc 

một, bậc hai), phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx. 

+ Thể hiện đƣợc một số phƣơng trình lƣợng giác đơn giản để đƣa về dạng trên.  

+ Nhận dạng giảiđƣợc phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx. 

 Nâng cao. 

+ Giải đƣợc một số phƣơng trình lƣợng giác, bằng phƣơng pháp đặt ẩn phụ để đƣa 

về phƣơng trình đại số bậc ba, trùng phƣơng , … 

+ Biến đổi đƣợc 
2 2asin cos sin( )x b x a b x      với 

2 2
os

a
c

a b

 



, 

[0; ]  . 

+ Một số ví dụ về bài toán thực tiễn. 

2. Kĩ năng: 

 Cơ bản. 

+ Rèn luyện thêm những kĩ năng giải các phƣơng trình lƣợng giác chỉ chứa một 

hàm số lƣợng giác và dạng asin cosx b x c   (
2 2 0a b  ). 

 Nâng cao. 

+ Biến đổi thành thạo một số dạng phƣơng trình lƣợng giác đơn giản về phƣơng 

trình đã gặp. 

+ Chuyển từ một số bài toán mang tính thực tiễn sang bài toán lƣợng giác (lƣợng 

giác hóa một số bài toán thực tiễn). 

3.Tƣ duy: 

+ Khả năng tƣơng tự, phân tích, tổng hợp. 

+ Phát huy đƣợc tƣ duy một cách lôgíc, có hệ thống.  

+ Phát triển tƣ duy sáng tạo, tƣ duy đặc biệt hóa, khái quát hóa. 
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4. Thái độ: 

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có tinh thần hợp tác, nghiêm túc  

và tự giác hoạt động học tập. 

+ Có ý thức xây dựng bài học. 

B. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

Về giáo viên:  

+ Giáo án; máy vi tính; máy chiếu projecter; máy hắt(nếu có); bảng phụ, ...  

+ Phiếu học tập có chứa câu hỏi(bài tập) phân hóa cho các đối tƣợng học sinh. 

+Thƣớc kẻ, compa, máy tính CASIO-fx 500MS, ... 

  Về học sinh: 

+ Bảng phụ(nhỏ); máy tính CASIO-fx 500MS; thƣớc kẻ; compa, phấn viết bảng;  

sách giáo khoa,... 

+ Ôn lại những kiến thức có liên quan nhƣ công thức biến đổi lƣợng giác. Cách 

giải phƣơng trình lƣợng giác cơ bản, phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx . 

C. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vấn đáp gợi mở kết hợp với tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân theo định 

hƣớng phân hóa. 

D. TIẾN TRINH BÀI HỌC 

 Ổn định lớp: 1’ 

 Bài mới: 

Vào bài:  

Cho biết dạng và cách giải phƣơng trình chỉ chứa một hàm số lƣợng giác 

(bậc một, bậc hai); bậc nhất đối với sinx và cosx ? 

Câu hỏi dành cho cả lớp, xong chủ định dành cho học sinh trung bình-yếu 

trả lời. 

Sau đó cho học sinh nhận xét và giáo viên chuẩn hóa lại kiến thức(hoặc sử 

dụng bảng phụ).  

Mở rộng cho phƣơng trình bậc ba, trùng phƣơng với ẩn là một trong các 

biểu thức lƣợng giác. 

1. Dạng phƣơng trình bậc nhất, bậc hai chỉ chứa một hàm số lƣợng giác. 

GV: Phát phiếu học tập số 01 

Câu 1: Giải các phƣơng trình sau 

a) 
22 os 3cos 1 0c x x    (1a)              b) 

26cos 5 inx -7 0x s        (1b) 

Câu 2: Giải các phƣơng trình sau 

a) (sinx 1 )( 2 os2 2c x  ) 0  (2a)    b) 
2cot ( ) 1

5
x


                    (2b) 
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Câu 3: Giải các phƣơng trình sau 

a) 
23 tan (1 3)tanx 1=0x    (3a)  b) 

4 24sin x+12cos 7x          (3b) 

Chia thành từng nhóm đối tượng:  

Câu 1: HSyếu kém, Câu 2: HS trung bình, Câu 3: HS khá giỏi. 

Sau khoảng 3’-4’ gọi một học sinh tƣơng ứng lên bảng trình bày. Cuối 

cùng giáo viên cho nhận xét và chuẩn hóa kiến thức 

2. Phƣơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx. 

Phiếu học tập số 02 

Câu1:  

a) Giải phƣơng trình: sinx-cos 0x   

b) Tìm m để phƣơng trình sinx cos 1m x m    có nghiệm?  

Câu2:  

a) Giải phƣơng trình  
2 1

sinx sin
2 2

x
   

b) Tìm m để phƣơng trình  sinx cos 1m x m    vô nghiệm?  

Câu3: Tìm nghiệm t [0;2]  của phƣơng trình sau: 

       
2cos [ (2 1)] 1

3
t


  . 

  Chia theo từng đối tượng học sinh:  

 Câu1-HSyếu kém, Câu2-HS trung bình, Câu3-HS khá giỏi. 

Sau khoảng 3’-5’, yêu cầu học sinh lên trình bày theo từng đối tƣợng. Tiếp 

theo yêu cầu học sinh nhận xét và giáo viên chuẩn hóa kiến thức(nếu cần). 

 Củng cố: (Hoạt động theo nhóm có học sịnh yếu kém, trung bình, khá giỏi) 

Phiếu học tập số 03  

Hãy chỉ ra những khẳng định đúng, trong các khẳng định sau 

Câu 1. Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     

a) Vô nghiệm.                                b) Có nghiệm. 

Câu 2: Phƣơng trình os2 sinx 2 0c x     có đúng một nghiệm thuộc  

2
[ ; ]

3 3

 
  . 

Câu 3. 

Hàm số 3sinx 4cos 5y x    giá trị lớn nhất là 10 , nhỏ nhất là -10. 

 Câu 4. Phƣơng trình 2cos 5sinx 0x m    có nghiệm khi 

3 3m   . 
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Câu 5. Hàm số 
2 2sin sin xcos 3cosy x x x     

a) Có giá trị lớn nhất là 
4 5

2


               b) Có giá trị nhỏ nhất là 

4 5

2


. 

Câu 6. Phƣơng trình tanx 2cotx 3     

a) Có đúng 1 nghiệm thỏa mãn 
0 0180 360x  . 

b) Có đúng 2 nghiệm thỏa mãn 
0 0180 360x  . 

c) Với 
0 0180 360x   thì phƣơng trình vô nghiệm. 

Câu 7. Phƣơng trình 
2(tanx cotx) tanx cotx 2      

a) Vô nghiệm           b) Có nghiệm 2 ,
4

x k k


    . 

c) Có nghiệm ,
4

x k k


   . 

 Ra bài tập phân hóa về nhà: 

Phần chung                                     : Bài 40; 38; 39. 

Phần dành cho học sinh yếu kém   : Bài 41a. 

Phần dành cho học sinh trung bình: Bài 41b; 

Phần dành cho học sinh khá giỏi    : bài 31; 37; 41 b,c. 

Bài tập ra thêm 

Giải các phƣơng trình 

Câu1 (học sinh trung bình-yếu kém) 

a.  
26cos 5 inx-7 0x s    b. 

4 24sin x+12cos 7x   

c. 
2tan (2 ) 3

4
x


     d.  

2cot ( ) 1
5

x


   

e.  Tìm nghiệm thuộc [ 0; ] của phƣơng trình: sin3 osx c x   

Câu 2 (học sinh khá giỏi) 

a. sin(2 ) os(3 ) 0
6 4

x c x
 

        b. 
21 os2

sin x cos cos
2

c x
x x


   

c. cot[ (sinx cos )] 1
3

x


       c. 
3 3sin x cos sinx cosx x    

d. Tìm m để phƣơng trình sau vô nghiệm: 

      sinx cos sin2xx m   . 
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