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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Xuất phát từ nhu cầu xã hội đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo ra những 

con ngƣời mới với đầy đủ những phẩm chất và năng lực phục vụ cho công 

cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đào tạo ra những con ngƣời có tính tự giác 

cao, tích cực, chủ động và sáng tạo trong lao động, sản xuất và chiến đấu. 

Đứng trƣớc nhu cầu cấp bách đó của xã hội, luật giáo dục nƣớc ta đã 

chỉ rõ: Phƣơng pháp (PP) giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS), phù hợp với đặc điểm của từng 

lớp học, môn học; cần phải bồi dƣỡng PP tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn; cần phải đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. 

[12] 

Trong những năm gần đây, nền giáo dục nƣớc ta đã có những thay đổi 

đáng kể, đặc biệt là trong đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH), một mặt 

nhằm hạn chế những vấn đề còn tồn tại mà PPDH cũ đem lại, mặt khác phát 

huy tính tích cực của những PP này. Trên cơ sở đó, chúng ta đã và đang áp 

dụng các PPDH tích cực (xu hƣớng dạy học không truyền thống) nhằm đạt 

đƣợc hiệu quả trong dạy học. Song trên thực tế, còn không ít GV vẫn dạy theo 

kiểu sử dụng đơn điệu 1 – 2 PP trong một tiết dạy, trong đó phần nhiều là 

thuyết trình, có kèm theo vấn đáp một cách hình thức. Do vậy việc nghiên cứu 

và tìm ra một số biện pháp phối hợp các PP trong dạy học là vô cùng quan 

trọng và có ý nghĩa đối với mỗi GV. 

Đối với môn Toán, phƣơng trình (PT) và bất phƣơng trình (BPT) đại số 

là một trong những khái niệm cơ bản, quan trọng của Toán học. Chính vì thế, 

việc nghiên cứu PT và BPT đòi hỏi phải có cái nhìn tổng quát, sáng tạo của 

ngƣời nghiên cứu nó. Việc dạy học phần PT và BPT lớp 10 - trung học phổ 

thông (THPT) trong thực tế còn một số tồn tại: Nặng về truyền đạt kiến thức 
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từ thầy sang trò theo một chiều, nặng về thuyết trình, giảng giải. HS lĩnh hội 

kiến thức thụ động, chủ yếu nhờ vào giáo viên (GV), sự giao lƣu giữa GV - 

HS - môi trƣờng chƣa đƣợc coi trọng, HS giúp đỡ nhau trong việc lĩnh hội các 

kiến thức còn nhiều hạn chế. 

Nhằm khắc phục đƣợc tình trạng trên, GV phải đổi mới trong cách dạy 

học. Một trong những hƣớng đổi mới là biết cách phối hợp các PPDH truyền 

thống cũng nhƣ không truyền thống trong bài giảng của mình. 

Với những lý do cơ bản trên và qua thực tế giảng dạy ở trƣờng THPT, 

tôi chọn đề tài nghiên cứu: 

“Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả 

dạy học phương trình và  bất phương trình ở lớp 10-THPT”. 

2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

Cách lựa chọn, khai thác và phối hợp các PPDH vào dạy học nội dung 

PT và BPT ở lớp 10-THPT. 

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Xây dựng một phƣơng án phối hợp các PPDH nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy học PT, BPT ở lớp 10-THPT. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về các PPDH, làm rõ những ƣu, nhƣợc 

điểm của mỗi PP, xác định các mối quan hệ giữa chúng... Có thể tìm ra cách 

thức phối hợp chúng và vận dụng hợp lý trong dạy học nội dung: PT và BPT 

ở lớp 10-THPT, góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy học. 

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, vai trò của 

các PPDH đối với dạy học môn Toán ở trƣờng THPT. 

- Nghiên cứu tổng thể các PPDH, đặc biệt chú trọng tìm hiểu ƣu, nhƣợc 

điểm và khả năng vận dụng của mỗi PP. 
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- Tìm ra giải pháp phối hợp các PPDH trong những nội dung dạy học 

cụ thể. 

- Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu 

quả của sự phối hợp các PPDH đối với nội dung dạy học cụ thể. 

6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Dạy học PT và BPT lớp 10-THPT dƣới góc độ phối hợp các PPDH. 

7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu về lý luận và PPDH môn 

Toán và các tài liệu khác có liên quan đến đề tài. 

- Quan sát, điều tra: Thông qua thực tế giảng dạy của bản thân và đồng 

nghiệp, học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô đã và đang dạy, đồng thời thông 

qua ý kiến, những góp ý của thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn đề tài. 

- Tổng kết kinh nghiệm. 

- Thực nghiệm sƣ phạm: Để kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu đƣợc áp 

dụng trong thực tiễn dạy học ở trƣờng THPT. 

8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

- Mở đầu 

- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

- Chƣơng 2: Một số biện pháp sƣ phạm phối hợp các phƣơng pháp dạy 

học phƣơng trình và bất phƣơng trình ở lớp 10 - THPT 

- Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm 

- Kết luận 

- Tài liệu tham khảo 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Về phƣơng pháp dạy học 

1.1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học 

PP thƣờng đƣợc hiểu là con đƣờng, là cách thức để đạt những mục tiêu 

nhất định. 

PPDH là cách thức hoạt động và giao lƣu của thầy gây nên những hoạt 

động và giao lƣu cần thiết của trò nhằm đạt đƣợc mục tiêu dạy học. [11, 

tr.103] 

PPDH có mối quan hệ hữu cơ với nội dung dạy học, mối quan hệ này 

gắn bó chặt chẽ không tách rời nhau. PPDH phải phù hợp với nội dung dạy 

học, nội dung dạy học nào thì PPDH ấy. Chẳng hạn, muốn rèn luyện kỹ năng 

giải bài tập thì phải tăng cƣờng thực hành, muốn chuyển tải nhiều kiến thức 

cho HS trong một thời gian ngắn thì không tránh khỏi PP thuyết trình. Nhƣ 

vậy đối với từng nội dung dạy học cụ thể thì GV phải lựa chọn PPDH phù 

hợp với nội dung dạy học đó đồng thời cũng phải căn cứ vào các yếu tố khác 

nhƣ: nhiệm vụ dạy học, đặc điểm của HS, năng lực của GV, điều kiện cơ sở 

vật chất, thời gian, thiết bị dạy học... 

1.1.1.2. Tổng thể các phương pháp dạy học 

Tuỳ theo xét về phƣơng diện này hay phƣơng diện khác, ta có thể liệt 

kê các PPDH theo cách này hay cách khác. Vấn đề quan trọng trƣớc hết là ở 

chỗ ngƣời thầy giáo biết xem xét các phƣơng diện khác nhau, thấy đƣợc 

những PPDH về từng phƣơng diện đó, biết lựa chọn, sử dụng những PP cho 

đúng lúc, đúng chỗ và biết vận dụng phối hợp các PP đó khi cần thiết. Vì lý 

do này mà theo tác giả Nguyễn Bá Kim có đã nhìn nhận một cách tổng thể 

các PPDH theo các phƣơng diện sau đây: 
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- Những chức năng điều hành quá trình dạy học:  

• Đảm bảo trình độ xuất phát, 

• Hƣớng đích và gợi động cơ, 

• Làm việc với nội dung mới, 

• Củng cố, 

• Kiểm tra và đánh giá, 

• Hƣớng dẫn công việc ở nhà. 

- Những con đƣờng nhận thức: 

• Suy diễn, 

• Quy nạp. 

- Những hình thức hoạt động bên ngoài của thầy và trò: 

• GV thuyết trình, 

• Thầy, trò vấn đáp, 

• HS hoạt động độc lập. 

- Những mức độ tìm tòi khám phá: 

• Truyền thụ tri thức dƣới dạng có sẵn, 

• Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (GQVĐ). 

- Những hình thức tổ chức dạy học: 

• Dạy học theo lớp, 

• Dạy học theo nhóm, 

• Dạy học theo từng cặp. 

- Những phƣơng tiện dạy học: 

• Sử dụng phƣơng tiện nghe nhìn, 

• Sử dụng phƣơng tiện chƣơng trình hoá, 

• Làm việc với sách giáo khoa (SGK), 

• Làm việc với bảng treo tƣờng, 
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• Sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông nhƣ công cụ 

dạy học. 

- Những tình huống dạy học điển hình trong môn Toán: 

• Dạy học những khái niệm toán học, 

• Dạy học những định lý toán học, 

• Dạy học những quy tắc, PP, 

• Dạy học giải bài tập toán học. 

- Những hình thức tự học: 

• Đọc sách, 

• Tự học trong môi trƣờng CNTT và truyền thông, 

• Hỏi thầy, hỏi bạn, hỏi chuyên gia. [11, tr.108] 

Nhƣ vậy ta thấy PPDH vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Để 

đơn giản hoá các PPDH ta nghiên cứu PPDH dƣới hai góc độ, đó là: PPDH 

truyền thống và những xu hƣớng dạy học không truyền thống. Ở đây ta chỉ 

tập trung nghiên cứu những PPDH hay đƣợc sử dụng trong quá trình dạy học.  

1.1.1.3. Các phương pháp dạy học truyền thống  

Thuyết trình, vấn đáp, trực quan… Các PPDH này đều có những đặc 

điểm riêng đồng thời cũng là những ƣu, nhƣợc điểm của từng PP. 

a). PP thuyết trình 

• Với PPDH thuyết trình, GV sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để 

cung cấp cho ngƣời học hệ thống thông tin về nội dung học tập. Ngƣời học 

tiếp nhận hệ thống thông tin đó từ ngƣời dạy và xử lý tuỳ theo chủ thể việc 

học và yêu cầu dạy học. [1] 

Nhìn chung PPDH thuyết trình đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp chuyển 

tải một khối lƣợng kiến thức mà ngƣời dạy định cung cấp đến ngƣời học, là 

PP thông tin một chiều, ngƣời dạy nêu ra các ý tƣởng hay khái niệm, giải 
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thích, giảng giải… để ngƣời học hiểu đƣợc ý tƣởng đã đƣợc đề xuất, cuối 

cùng ngƣời dạy tóm lại ý chính, ngƣời học ngồi nghe và ghi chép. 

• Điểm mạnh và hạn chế của PPDH thuyết trình: 

- Điểm mạnh: 

+ Nếu cách diễn đạt lƣu loát, rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với trình độ 

ngƣời nghe… thì PPDH thuyết trình đã chuyển tải đến ngƣời học một khối 

lƣợng thông tin cần thiết, cô đọng trong một khoảng thời gian ngắn. 

+ Cung cấp cho ngƣời học những thông tin cập nhật chƣa kịp trình bày 

trong SGK. 

+ Thuyết trình là giao tiếp trực tiếp giữa ngƣời dạy với ngƣời học. Vì 

vậy, GV có thể thay đổi các thủ pháp và hiệu chỉnh lại nội dung cho phù hợp 

đối tƣợng ngƣời nghe. 

+ Bài thuyết trình không chỉ cung cấp thông tin về nội dung bài học mà 

còn cung cấp cả PP nhận thức, PP tổng hợp, cấu trúc tài liệu học tập… qua đó 

có thể giúp ngƣời học cách học. 

+ PPDH thuyết trình giúp ngƣời dạy và ngƣời học tiết kiệm thời gian 

trong dạy học, có thể áp dụng PPDH thuyết trình với lớp học đông ngƣời. 

- Hạn chế: 

+ Thu đƣợc rất ít thông tin phản hồi từ phía ngƣời học; chủ yếu sử dụng 

cơ chế ghi nhớ và tái tạo tri thức của ngƣời học. Sự lạm dụng PP này có thể 

biến ngƣời học thành ngƣời nghe thuần tuý, không cần phải tƣ duy. 

+ Qua bài thuyết trình, mức độ lƣu giữ thông tin của ngƣời học không 

cao. 

+ Tính cá thể qua bài thuyết trình thấp, vì ngƣời dạy dùng một PP 

chung cho cả lớp, dạy học đồng loạt. 

+ Ngƣời học ít có điều kiện tham gia tích cực qua bài thuyết trình, 

ngƣời học gần nhƣ thụ động qua bài học. 

www.VNMATH.com



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

 
8 

+ Không tạo điều kiện cho ngƣời học phát huy khả năng giao tiếp. 

+ Nếu nội dung bài thuyết trình không thoát ly SGK hoặc tài liệu có sẵn 

thì ngƣời học cảm thấy nghe bài thuyết trình là vô bổ, lãng phí thời gian.  

b). PP vấn đáp (PP đàm thoại) 

• PP vấn đáp là quá trình tƣơng tác giữa ngƣời dạy với ngƣời học đƣợc 

thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và trả lời tƣơng ứng về một chủ đề nhất 

định đƣợc ngƣời dạy và ngƣời học đặt ra, kết quả sự dẫn dắt của ngƣời dạy- 

ngƣời học thể hiện đƣợc suy nghĩ, ý tƣởng của mình, khám phá, lĩnh hội tri 

thức.  

Với PP vấn đáp, ngƣời dạy điều khiển quá trình trao đổi giữa ngƣời dạy 

với ngƣời học, còn ngƣời học dựa trên câu hỏi có tính gợi mở để phát triển và 

tìm lời giải cho mỗi vấn đề đƣợc đặt ra. Yếu tố thành công của PP này là một 

hệ thống câu hỏi, cách hỏi và thời điểm hỏi của ngƣời dạy. [1] 

• Điểm mạnh và hạn chế của PP vấn đáp: 

- Điểm mạnh: PP vấn đáp có nhiều điểm mạnh, nhƣ : 

+ Kích thích tốt tƣ duy độc lập của ngƣời học, dạy họ cách suy nghĩ. 

+ Lôi cuốn ngƣời học vào môi trƣờng học tập, kích thích và tạo động 

cơ học tập mạnh mẽ cho ngƣời học. 

+ Ngƣời dạy thu nhận đƣợc thông tin phản hồi từ phía ngƣời học một 

cách kịp thời, chính xác. Qua đó, GV có thể đánh giá đƣợc mức độ hiểu bài 

cũng nhƣ mức độ tiến bộ của HS, phát hiện kịp thời những ý tƣởng sai lệch và 

kịp thời uốn nắn, điều chỉnh. 

+ Tạo điều kiện cho HS thể hiện mình qua giao tiếp, rèn kỹ năng diễn 

đạt ý tƣởng, tạo điều kiện cho HS giao lƣu, học hỏi lẫn nhau. 

+ Giúp HS hiểu bài học một cách bản chất, tránh học vẹt. 

- Hạn chế: PPDH vấn đáp cũng có những hạn chế, nhƣ : 
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+ Rất khó thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở và dẫn dắt một 

cách hoàn hảo để HS có thể đi đến kết quả cuối cùng với mỗi chủ đề cho 

trƣớc. Với PP này, nếu GV không có sự chuẩn bị công phu thì HS khó mà thu 

đƣợc kiến thức một cách hệ thống. 

+Quá trình dẫn dắt, phát hiện và GQVĐ tốn nhiều thời gian. 

+ Khó lƣờng hết các tình huống có thể xảy ra trong quá trình trao đổi, 

do đó dễ lệch hƣớng so với chủ đề đặt ra ban đầu. 

+ Không phải bao giờ và lúc nào vấn đáp cũng có thể thu hút đƣợc hết 

HS  trong lớp tham gia trao đổi. 

c). Sử dụng phương tiện trực quan 

Trong môn Toán, trực quan là chỗ dựa để khám phá chứ không phải là 

PP để xác nhận tri thức. Đặc điểm của hình thức trực quan đƣợc sử dụng rộng 

rãi nhất trong môn Toán là trực quan tƣợng trƣng: hình vẽ, sơ đồ, đồ thị, bảng 

kí hiệu… Chẳng hạn: Hình vẽ trong hình học là một phƣơng tiện trực quan, 

bởi vì nó biểu diễn hình dạng tách rời khỏi các tính chất khác của đối tƣợng 

mà ngƣời ta quan tâm. Sơ đồ mũi tên cũng là một phƣơng tiện trực quan để 

biểu diễn một số ánh xạ hoặc hàm số, bởi vì nó giúp cụ thể hoá dấu hiệu đặc 

trƣng của các khái niệm này. 

Tóm lại, có nhiều cách truyền thông tin cho HS: Thuyết trình, vấn đáp, 

sử dụng phƣơng tiện trực quan... căn cứ vào nội dung từng bài dạy, tuỳ theo 

điều kiện cụ thể mà lựa chọn cách này hay cách khác, nhƣng điều cốt yếu 

quyết định kết quả học tập là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo 

của HS. Nếu không kích thích đƣợc trò suy nghĩ, hoạt động thì dù thầy có nói 

thao thao bất tuyệt, có sử dụng nhiều phƣơng tiện nghe nhìn, có ra rất nhiều 

bài tập thì những việc làm đó cũng không đem lại kết quả mong muốn. HS 

phải là chủ thể của quá trình học tập. Lời nói, câu hỏi của thầy, phƣơng tiện 
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nghe nhìn… không thay thế mà chỉ khơi dậy hoạt động tự giác, tích cực, chủ 

động và sáng tạo của trò. 

Các PPDH truyền thống đã góp phần không nhỏ đến sự thành công của 

ngành Giáo dục và Đào tạo nƣớc ta trong những năm qua. Tuy nhiên, cũng 

phải thừa nhận rằng PPDH ở nƣớc ta còn có những nhƣợc điểm phổ biến: 

• Thầy thuyết trình tràn lan. 

• Tri thức đƣợc truyền thụ dƣới dạng có sẵn, ít yếu tố tìm tòi, phát hiện. 

• Thầy áp đặt, trò thụ động. 

• Thiên về dạy, yếu về học, thiếu hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo 

của ngƣời học. 

• Không kiểm soát đƣợc việc học. 

1.1.1.4. Các xu hướng dạy học không truyền thống 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con ngƣời xây dựng xã hội công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá với thực trạng lạc hậu của PPDH đã làm nảy sinh và 

thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới PPDH ở tất cả các cấp trong nghành 

Giáo dục và Đào tạo. PPDH cần hƣớng vào việc tổ chức cho ngƣời học học 

tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. 

Để đáp ứng đòi hỏi đó, chúng ta không chỉ dừng ở việc nêu định hƣớng đổi 

mới PPDH mà cần phải đi sâu vào những PPDH cụ thể nhƣ những biện pháp 

để thực hiện định hƣớng nói trên. Thích hợp với định hƣớng đó là một số xu 

hƣớng dạy học không truyền thống: Dạy học phát hiện và GQVĐ; dạy học 

chƣơng trình hoá; dạy học phân hoá; dạy học hợp tác nhóm; phát triển và sử 

dụng công nghệ trong dạy học… 

a). Dạy học phát hiện và GQVĐ 

• Đặc điểm của dạy học phát hiện và GQVĐ. 

Trong dạy học phát hiện và GQVĐ, thầy giáo tạo ra những tình huống 

gợi vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ 
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động, sáng tạo để GQVĐ, thông qua đó mà kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ 

năng và đạt đƣợc những mục tiêu học tập khác. 

Dạy học phát hiện và GQVĐ có những đặc điểm sau đây: 

+ HS đƣợc đặt vào tình huống gợi vấn đề chứ không phải là đƣợc thông 

báo tri thức dƣới dạng có sẵn. 

+ HS hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận lực huy động 

tri thức và khả năng của mình để phát hiện và GQVĐ chứ không phải chỉ 

nghe thầy giảng một cách thụ động. 

+ Mục tiêu dạy học không phải chỉ là làm cho HS lĩnh hội kết quả của 

quá trình phát  hiện và GQVĐ mà còn ở chỗ làm cho họ phát triển khả năng 

tiến hành những quá trình nhƣ vậy. Nói cách khác, HS đƣợc học bản thân việc 

học. 

Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trƣờng, cạnh 

tranh gay gắt, việc phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn là một năng lực bảo đảm sự thành đạt trong cuộc sống. Vì vậy, 

tập dƣợt cho HS biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải 

trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ 

có ý nghĩa ở tầm PPDH mà phải đƣợc đặt nhƣ một mục tiêu giáo dục.  

Khuyến khích HS phát hiện và tự GQVĐ, vấn đề cốt yếu của PP này là 

thông qua quá trình gợi ý, dẫn dắt, nêu câu hỏi, giả định, GV tạo điều kiện 

cho HS tranh luận và tìm tòi phát hiện vấn đề thông qua các tình huống có 

vấn đề. Các tình huống này có thể do GV chủ động xây dựng, cũng có thể do 

lôgic kiến thức của bài học tạo nên. Cần trân trọng, khuyến khích những phát 

hiện của HS, tạo cơ hội, điều kiện cho HS thảo luận, tranh luận, đƣa ra ý kiến, 

nhận định, đánh giá cá nhân (có thể không đúng hoặc khác với sự chuẩn bị 

của GV), giúp HS tự GQVĐ để chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 

Trong dạy học phát hiện và GQVĐ có thể phân biệt 4 mức độ: 
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Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách GQVĐ. HS thực hiện cách GQVĐ 

theo sự hƣớng dẫn của GV. GV đánh giá kết quả làm việc của HS. 

Mức 2: GV nêu vấn đề, gợi ý để HS tìm ra cách GQVĐ. HS thực hiện 

cách GQVĐ với sự giúp đỡ của GV khi cần. GV và HS cùng đánh giá. 

Mức 3: GV cung cấp thông tin tạo tình huống. HS phát hiện, nhận 

dạng, phát biểu vấn đề nảy sinh cần giải quyết, tự lực đề xuất các giả thuyết 

và lựa chọn các giải pháp. HS thực hiện kế hoạch GQVĐ. GV và HS cùng 

đánh giá. 

Mức 4: HS tự lực phát hiện vấn đề từ một tình huống thực, lựa chọn 

vấn đề cần giải quyết, tự đề xuất ra giả thuyết, xây dựng kế hoạch giải, tự 

đánh giá chất lƣợng và hiệu quả GQVĐ. 

b). Dạy học chương trình hoá 

Dạy học chƣơng trình hoá là cách dạy học đƣợc điều khiển bởi chƣơng 

trình tƣơng tự nhƣ những chƣơng trình máy tính. Ngƣời ta thƣờng chƣơng 

trình hoá những bộ phận, những công đoạn của quá trình dạy học hơn là 

chƣơng trình hoá toàn bộ một quá trình dạy học. [11, tr.228] 

Sơ đồ biểu diễn quá trình dạy học: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Đặc điểm của dạy học chƣơng trình hoá: 

Liên hệ ngƣợc bên ngoài 

Giáo 

viên 

Ph. án 

dạy 

Kết quả 

mong đợi 
Kết quả 

kiểm tra Học 

sinh 

Nhân cách 

học sinh Ph. án  

học 

Liên hệ ngƣợc bên trong 
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+ Điều khiển chặt chẽ hoạt động học tập trên từng đơn vị nhỏ của quá 

trình dạy học; 

+ Tính độc lập cao của hoạt động học tập; 

+ Đảm bảo thƣờng xuyên có mối liên hệ ngƣợc (phản hồi); 

+ Cá biệt hoá việc dạy học. 

c). Dạy học phân hoá 

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

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

HS, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa và tối ƣu những khả năng của cá 

nhân. [11, tr.256] 

Dạy học phân hoá có thể đƣợc thực hiện theo hai hƣớng: 

• Phân hoá nội tại (phân hoá trong), tức là dùng những biện pháp phân 

hoá thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một kế hoạch học tập, 

cùng một chƣơng trình và SGK. 

• Phân hoá về tổ chức (phân hoá ngoài), tức là hình thành những nhóm 

ngoại khoá, lớp chuyên, giáo trình tự chọn... 

Những biện pháp dạy học phân hoá: 

+ Đối xử cá biệt ngay trong những pha dạy học đồng loạt. 

+ Tổ chức những pha phân hoá trên lớp. 

+ Phân hoá bài tập về nhà. 

d). Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 

Lớp học đƣợc chia thành những nhóm từ 4 đến 6 ngƣời. Tuỳ mục đích 

sƣ phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm đƣợc phân chia ngẫu nhiên 

hay có chủ định, đƣợc duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo 

từng hoạt động, từng phần của tiết học, các nhóm đƣợc giao cùng một nhiệm 

vụ hoặc đƣợc giao những nhiệm vụ khác nhau. [1] 
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Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm (trong một phần của tiết học, 

một tiết học, một buổi học) có thể là nhƣ sau: 

• Làm việc chung cả lớp 

+ Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức. 

+ Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm. 

+ Hƣớng dẫn cách làm việc theo nhóm. 

• Làm việc theo nhóm 

+ Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập. 

+ Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm. 

+ Cử đại diện (hoặc phân công trƣớc) chịu trách nhiệm trình bày kết 

quả làm việc của nhóm. 

• Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp 

+ Các nhóm lần lƣợt báo cáo kết quả. 

+ Thảo luận chung. 

+ GV tổng kết, đặt vấn đề tiếp theo. 

PPDH hợp tác theo nhóm nhỏ cho phép các thành viên trong nhóm chia 

sẻ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết bản thân, cùng nhau xây 

dựng nhận thức, thái độ mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi 

ngƣời có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình 

cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ 

không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ GV. 

Theo PP này, mọi ngƣời dễ hiểu, dễ nhớ hơn vì họ đƣợc tham gia trao 

đổi, trình bày vấn đề nêu ra, cảm thấy hào hứng khi trong sự thành công 

chung của cả lớp có phần đóng góp của mình. Tuy nhiên, áp dụng PP này 

thƣờng bị hạn chế bởi không gian chật hẹp của lớp học, bởi thời gian hạn định 

của tiết học, cho nên GV phải tổ chức hợp lý mới có kết quả, không nên lạm 

dụng các hoạt động nhóm và cần đề phòng xu hƣớng hình thức. 
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e). Bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh 

Tự học là quá trình ngƣời học tự giác, tích cực trong việc chiếm lĩnh tri 

thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của chính mình. Tự học trong quá trình học 

tập của HS là việc các em độc lập hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, với sự 

giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp của GV. Nhƣ vậy, khi sử dụng PPDH môn 

Toán, GV cần chú ý khai thác các cách hƣớng dẫn, giúp đỡ HS tự học.  

HS tự học dƣới hai hình thức: Tự học trên lớp và tự học ở nhà. 

Thứ nhất, đối với hình thức tự học trên lớp để đạt hiệu quả GV cần tổ 

chức, hƣớng dẫn HS học tập tích cực, chủ động bằng cách giao nhiệm vụ 

chung cho lớp HS hoặc cũng có khi giao nhiệm vụ cho từng nhóm đối tƣợng 

HS khác nhau căn cứ vào trình độ nhận thức của các em. Sau khi giao nhiệm 

vụ xong, GV giới hạn thời gian cần hoàn thành công việc đó. Lúc này, GV 

bao quát, quán xuyến lớp học và dành thời gian nhiều hơn để quan tâm tới 

nhóm đối tƣợng HS trung bình, yếu, kém vì với nhóm HS này ý thức tự giác 

của các em chƣa cao. Sau một khoảng thời gian nhất định, GV kiểm tra kết 

quả nghiên cứu của các em, HS trình bày, sau đó, GV chỉnh sửa, bổ sung cho 

hoàn chỉnh kiến thức. 

Thứ hai, đối với hình thức tự học ở nhà thì ý thức tự giác của các em 

càng đƣợc thể hiện rõ rệt, muốn đạt đƣợc hiệu quả trong học tập GV cần phải 

chuẩn bị một số câu hỏi và bài tập giao trƣớc cho các em (giao câu hỏi và bài 

tập khác nhau đối với các đối tƣợng HS khác nhau) và GV cũng đề ra phƣơng 

án kiểm tra, đánh giá kết quả tự nghiên cứu của HS. Cuối cùng GV chỉnh sửa, 

khẳng định lại nội dung kiến thức. Đối với hình thức tự học ở nhà hay đƣợc 

sử dụng trong tình huống nhƣ: chuẩn bị cho bài ôn tập (có thể là một chƣơng 

hay một học kỳ) bởi vì đối với tiết ôn tập thời gian bị hạn hẹp mà khối lƣợng 

kiến thức lại nhiều nên muốn đạt hiệu quả trong giờ ôn tập thì không có cách 

nào khác là HS phải chủ động tự học ở nhà.       
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1.1.2. Quan hệ giữa các phƣơng pháp dạy học 

Mỗi PPDH đều có những ƣu, nhƣợc điểm riêng. Do vậy, chúng tôi khai 

thác, tận dụng ƣu điểm của PPDH này khắc phục cho những nhƣợc điểm của 

PPDH khác dựa trên một số nguyên tắc nhất định nhằm đạt đƣợc mục tiêu 

dạy học cụ thể. 

Căn cứ vào đặc điểm của từng PPDH, ta nhận thấy giữa các PPDH có 

mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng không loại trừ nhau mà hỗ trợ,bổ sung 

cho nhau trong những tình huống dạy học cụ thể và căn cứ vào những điều 

kiện cụ thể. Chẳng hạn: Giữa PP thuyết trình với PP vấn đáp có mối liên hệ 

bổ sung cho nhau. Với thuyết trình thì nội dung kiến thức đƣợc truyền thụ tới 

HS thông qua lời giảng của GV, với vấn đáp thì nội dung kiến thức cần truyền 

thụ đƣợc thực hiện thông qua hệ thống câu trả lời của HS, dƣới sự gợi mở bởi 

các câu hỏi do GV đề xuất. Thông thƣờng khi cần nhắc lại kiến thức cũ để bổ 

sung lƣợng kiến thức ”bị hổng” cho HS, GV dùng thuyết trình, muốn HS 

tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực đồng thời muốn nắm đƣợc 

thông tin phản hồi từ phía HS thì phải dùng PP vấn đáp; Giữa PP vấn đáp và 

PP phát hiện GQVĐ có mối quan hệ qua lại, tác động, hỗ trợ lẫn nhau: GV 

dùng hình thức vấn đáp để tổ chức cho HS phát hiện và GQVĐ và ngƣợc lại 

GV đƣa ra tình huống có vấn đề, tổ chức cho HS phát hiện và GQVĐ thông 

qua hệ thống câu hỏi vấn đáp; Giữa dạy học phát hiện và GQVĐ với dạy học 

chƣơng trình hoá và dạy học phân hoá có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau: GV tổ 

chức cho HS phát hiện và GQVĐ theo một chƣơng trình đã đƣợc lập sẵn, vì 

dạy học theo chƣơng trình hoá thì tính độc lập của HS đƣợc thể hiện rõ nét 

nên có sự phân hoá trong học tập đƣợc thể hiện (đối với chƣơng trình phân 

nhánh với đối tƣợng HS khá, giỏi thì thƣờng đi theo đƣờng thẳng còn đối 

tƣợng HS yếu, kém thì đi theo đƣờng rẽ nhánh)...           
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Nhƣ vậy, trong quá trình dạy học các PPDH luôn đƣợc vận dụng một 

cách linh hoạt, điều đó thể hiện sự sáng tạo của từng GV khi lên lớp. Các 

PPDH có mối quan hệ chặt chẽ, liên kết, gắn bó với nhau trong từng bài 

giảng, trong từng tình huống dạy học cụ thể. 

1.1.3. Phối hợp các phƣơng pháp dạy học 

1.1.3.1. Ý nghĩa của sự phối hợp các PPDH trong dạy học Toán ở trường 

phổ thông 

Thầy giáo với vai trò là ngƣời quyết định trực tiếp đến chất lƣợng đào 

tạo, điều đó đƣợc thể hiện ở những khía cạnh sau: Trong trƣờng học, ngƣời 

trực tiếp thực hiện quan điểm giáo dục của Đảng, ngƣời quyết định: ”phƣơng 

hƣớng của việc giảng dạy”, ”lực lƣợng cốt cán trong sự nghiệp giáo dục, văn 

hoá” là ngƣời thầy giáo. Trình độ tƣ tƣởng, phẩm chất đạo đức, trình độ học 

vấn và sự phát triển tƣ duy độc lập, sáng tạo của HS không chỉ phụ thuộc vào 

chƣơng trình và SGK, cũng không chỉ phụ thuộc vào nhân cách HS, mà còn 

phụ thuộc vào ngƣời thầy giáo, vào phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn 

và khả năng tay nghề của ”nhân vật chủ đạo” trong nhà trƣờng. Vì vậy, chất 

lƣợng giáo dục phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ ngƣời thầy giáo, vào nhân 

cách của ngƣời thầy. Nhấn mạnh về ý nghĩa này, theo K.D. Usinxki đã vạch 

ra rằng: ”Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách ngƣời giáo dục, 

bởi vì sức mạnh của giáo dục chỉ bắt nguồn từ nhân cách của con ngƣời mà 

có. Không có một điều lệ, chƣơng trình, không một cơ quan giáo dục nào dù 

có đƣợc tạo ra một cách khôn khéo nhƣ thế nào cũng không thể thay thế đƣợc 

nhân cách của con ngƣời trong sự nghiệp giáo dục. Không một SGK, một lời 

khuyên răn nào, một hình phạt, một khen thƣởng nào có thể thay thế ảnh 

hƣởng cá nhân ngƣời thầy giáo đối với HS”. [7]  

Để thực hiện nhiệm vụ của mình không có cách nào khác ngƣời thầy 

phải dùng đến các PPDH làm phƣơng tiện để truyền đạt những tri thức đến 
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với HS và vấn đề ở đây là không phải ngƣời thầy chỉ cần dạy cho HS biết giải 

bài tập Toán mà thầy giáo cần phải dạy cho HS biết con đƣờng đi đến chân lý, 

nắm đƣợc PP, phát triển trí tuệ... đó mới là công việc đích thực của ngƣời thầy 

giáo. Cũng nói về vấn đề này, Dieterweg, một nhà sƣ phạm học ngƣời Đức đã 

nhấn mạnh: ”Ngƣời thầy giáo tồi là ngƣời mang chân lý đến sẵn, còn ngƣời 

thầy giáo giỏi là ngƣời biết dạy HS đi tìm chân lý”. Thực hiện đƣợc công việc 

dạy học theo tinh thần đó, rõ ràng đòi hỏi ngƣời thầy giáo phải dựa trên 

những nền tảng khoa học giáo dục và có những kỹ năng sử dụng chúng vào 

tình huống sƣ phạm cụ thể, thích ứng với từng cá nhân sinh động. Muốn làm 

tốt đƣợc điều này thì ngƣời thầy giáo phải biết xem xét, biết lựa chọn sử dụng 

những PPDH cho đúng lúc, đúng chỗ và biết vận dụng phối hợp chúng trong 

mỗi bài dạy cụ thể. 

Vấn đề đặt ra ở đây là nếu nhƣ ngƣời thầy chỉ trung thành với một 

PPDH nào đó trong một tiết lên lớp thì sẽ dẫn đến tình trạng nhàm chán đối 

với HS mà bài giảng không đạt yêu cầu đề ra. Chẳng hạn: Nếu nhƣ thầy chỉ 

nói thao thao bất tuyệt với PPDH thuyết trình thì sẽ dẫn đến hiện tƣợng: Thầy 

nói thì thầy nghe, còn đối với trò nắm đƣợc bài đến mức độ nào thì thầy 

không cần biết, hoặc thầy có sử dụng nhiều phƣơng tiện nghe nhìn mà không 

sử dụng các PPDH tích cực khác để kích thích đƣợc trò suy nghĩ, hoạt động 

thì cũng không đem lại kết quả nhƣ mong muốn... Ở đây, HS phải là chủ thể 

của quá trình học tập. Do vậy, thầy giáo phải là ngƣời biết cách lựa chọn, phối 

hợp các PPDH để kích thích đƣợc hoạt động của trò một cách tự giác, tích 

cực, chủ động và sáng tạo. 

Mặt khác do mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con ngƣời xây dựng xã 

hội công nghiệp hoá, hiện đại hoá với thực trạng lạc hậu của PPDH cũ đã làm 

nảy sinh và thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới PPDH ở tất cả các cấp trong 

nghành Giáo dục và Đào tạo đòi hỏi PPDH cần hƣớng vào việc tổ chức cho 
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ngƣời học học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ 

động và sáng tạo, Để làm tốt điều này không có cách nào khác là ngƣời thầy 

phải có cả một nghệ thuật trong sử dụng các PPDH sao cho phù hợp trong 

từng tình huống sƣ phạm cụ thể và đó chính là cách thức phối hợp các PPDH. 

1.1.3.2. Một số tư tưởng và quan điểm về sự phối hợp các PPDH trong dạy 

học môn Toán ở trường phổ thông 

 Biết mỗi PPDH có ƣu nhƣợc điểm gì? Có thể sử dụng tốt trong trƣờng 

hợp nào? Yêu cầu vận dụng PPDH đó trong thực tiễn. Vận dụng điểm mạnh 

của mỗi PPDH làm cơ sở để dạy học từng phần nội dung cụ thể cho phù hợp 

với hoàn cảnh. Có sự phân biệt khá rõ ràng về PPDH, nhƣng để dạy học đạt 

kết quả cao, không thể sử dụng chỉ một PPDH cho phần nội dung nào đó mà 

cần phải phối hợp, nghĩa là kết hợp hữu cơ một số PPDH. Ví dụ: Trong lúc 

dạy học GQVĐ khi cần cung cấp kinh nghiệm giải toán cho HS thì cần dùng 

đến điểm mạnh của PP thuyết trình. Nhƣ vậy là ta đã biết vận dụng có lý luận. 

Phối hợp các PPDH một cách linh hoạt, sáng tạo trong mỗi tình huống 

dạy học cụ thể dựa trên những đặc điểm (đặc biệt là chú ý đến những ƣu 

điểm) của từng PP. Chẳng hạn, ta có thể phối hợp dạy học chƣơng trình hoá 

với dạy học phát hiện và GQVĐ. Hai cách dạy này đều tập trung vào hoạt 

động học tập, hƣớng vào việc HS tự kiến tạo tri thức. Trong dạy học chƣơng 

trình hoá, hoạt động học tập đƣợc thực hiện theo từng ”liều”, có sự phản hồi 

thƣờng xuyên và kịp thời, thƣờng là nhờ những phƣơng tiện dạy học đặc biệt. 

Trong dạy học phát hiện và GQVĐ, hoạt động của HS đƣợc tổ chức dựa vào 

những tình huống gợi vấn đề. Bằng việc phối hợp hai cách dạy học này, 

những yếu tố phát hiện và GQVĐ sẽ tăng cƣờng tính tự giác, tích cực, chủ 

động, sáng tạo của hoạt động học tập chƣơng trình hoá. Phối hợp hai cách dạy 

học này bằng cách xây dựng những chƣơng trình không chỉ có những pha để 

HS lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra đánh giá... mà còn bao gồm 
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cả những đoạn trình tạo tình huống gợi vấn đề, sao cho những thông tin về tri 

thức đƣợc phát ra vừa là phƣơng tiện vừa là kết quả của quá trình GQVĐ. 

Nên lập những kế hoạch tổng thể để phối hợp áp dụng những PPDH 

khác nhau, để sử dụng những phƣơng tiện dạy học khác nhau trong một số bài 

học. Chẳng hạn lập một kế hoạch tổng thể: Đoạn này GV dùng PPDH thuyết 

trình, đoạn kia dạy học chƣơng trình hoá, đoạn khác HS xem băng hình... 

Khi phối hợp các PPDH tránh sự lạm dụng quá mức một PPDH nào 

trong một bài dạy, nhất là sử dụng PPDH trực quan thì phải đảm bảo sự thống 

nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tƣợng, chỉ sử dụng khi thật cần thiết, sử dụng 

chúng khi HS gặp khó khăn trong việc lĩnh hội cái trừu tƣợng. Khi sử dụng 

phƣơng tiện trực quan, vẫn hƣớng HS suy nghĩ về cái trừu tƣợng, nó chỉ là 

chỗ dựa để HS suy nghĩ về những đối tƣợng, quan hệ và định lí hình học. 

Trong đề tài này, chúng tôi quan niệm: Phối hợp các PPDH là sự kết 

hợp, khai thác các PPDH một cách hợp lý, có chủ định về ý đồ sư phạm 

của GV để tạo một tổ hợp PPDH (theo nghĩa rộng) xác định, khả thi đối với 

nội dung cụ thể, phù hợp với đối tượng HS và môi trường dạy học thực tế. 

 Từ đó, chúng tôi xem xét, lựa chọn và phối hợp các PPDH theo các tiêu 

chuẩn chính sau: 

- Có khả năng cao nhất đối với việc thực hiện mục tiêu dạy học. 

- Tương thích với nội dung. 

- Dựa vào hứng thú, thói quen, kinh nghiệm và khả năng của HS. 

- Phù hợp với năng lực, điều kiện, thế mạnh của GV. 

- Phù hợp với điều kiện, phương tiện dạy học. 
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1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Tình hình dạy học nội dung ”PT và BPT” ở lớp10 - THPT 

• Nhiệm vụ dạy học PT và BPT ở lớp 10 - THPT: 

 Cấp học THPT là cấp học có nhiệm vụ nâng cao và hoàn chỉnh trình độ 

văn hoá phổ thông ở bậc trung học, tạo nguồn để HS tiếp tục học ở các trƣờng 

đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp, trƣờng dạy nghề hoặc có thể tham 

gia ngay vào sản xuất. 

Chƣơng trình PT và BPT ở lớp 10 - THPT đảm nhận một số nhiệm vụ 

cụ thể sau đây: 

+ Ngoài việc củng cố kiến thức cũ còn bổ sung và hoàn thiện một số 

kiến thức mới về PT và BPT nhƣ: 

Định nghĩa PT và BPT. 

Cách giải và biện luận PT và BPT bậc nhất, bậc hai. 

+ Tiếp tục củng cố kiến thức, rèn luyện phát triển tƣ duy lôgic, rèn 

luyện kĩ năng vận dụng vào việc giải toán và hoạt động thực tiễn. 

• Một số chú ý trong dạy học PT và BPT ở lớp 10 - THPT: 

Từ năm học 2006 – 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự thay đổi về 

chƣơng trình SGK THPT, cụ thể: Cùng một thời điểm tồn tại hai bộ SGK 

đƣợc biên soạn theo chƣơng trình chuẩn và theo chƣơng trình nâng cao.  

Trong đó nội dung PT và BPT lớp 10-THPT theo chƣơng trình chuẩn 

đƣợc sắp xếp nhƣ sau: 

Chƣơng III  PT- hệ PT 

1. Đại cƣơng về PT 

2. PT quy về PT bậc nhất, bậc hai 

3. PT và hệ PT bậc nhất nhiều ẩn 

4. Ôn tập chƣơng III 

Chƣơng IV Bất đẳng thức - BPT 
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1. Bất đẳng thức 

2. BPT và hệ BPT một ẩn 

3. Dấu của nhị thức bậc nhất 

4. BPT bậc nhất hai ẩn 

5. Dấu của tam thức bậc hai 

6. Ôn tập chƣơng IV 

• Các yêu cầu khi học PT – BPT ở lớp 10-THPT. 

- Về kiến thức cơ bản: 

+) Hiểu khái niệm PT, BPT, các phép biến đổi tƣơng đƣơng, nắm vững 

tính chất bất đẳng thức. 

+) Nắm vững công thức nghiệm của PT bậc nhất, bậc hai một ẩn, hệ PT 

bậc nhất hai ẩn. 

+) Nắm đƣợc định lý Vi-et đối với PT bậc hai một ẩn và những ứng 

dụng của nó. 

+) Nắm đƣợc định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và dấu của tam thức 

bậc hai. 

- Về kỹ năng cơ bản: 

+) Biết giải và biện luận PT, BPT bậc nhất một ẩn, hệ PT bậc nhất hai 

ẩn. 

+) Biết giải và biện luận PT bậc hai một ẩn, BPT bậc hai một ẩn 

+) Biết vận dụng định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc 

hai vào giải toán. 

+) Chứng minh đƣợc các bất đẳng thức đơn giản. 

• Tình hình thực trạng dạy học nội dung ”PT và BPT ở lớp 10 - THPT”. 

Qua tìm hiểu thực tế việc giảng dạy nội dung PT và BPT ở lớp 10 - 

THPT, chúng tôi nhận thấy: 

- Những thuận lợi: 
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Do xã hội phát triển về khoa học kỹ thuật tạo điều kiện tốt về cơ sở vật 

chất nên HS đƣợc học tập trong môi trƣờng có nhiều thuận lợi, HS có cơ hội 

học hỏi kinh nghiệm, giao lƣu với bạn bè về nhiều mặt thông qua các phƣơng 

tiện truyền thông. 

HS đƣợc học tập dƣới sự hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình và tâm huyết của 

đội ngũ GV đã đƣợc đào tạo một cách chính quy, bài bản. 

Nội dung dạy học phần PT và BPT ở lớp 10-THPT đƣợc đƣa vào 

chƣơng trình với một hệ thống kiến thức phù hợp với trình độ của HS, đối với 

từng cấp học đƣợc nâng lên từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, điều đó 

đƣợc thể hiện qua các dạng bài tập đƣợc đƣa vào chƣơng trình với lƣợng kiến 

thức phù hợp đƣợc phân bố trong mỗi tiết học tƣơng ứng với nó là những nội 

dung đƣợc trình bày một cách cụ thể, hợp logic, dễ hiểu, dễ vận dụng ở trong 

SGK. 

Đối với những PT ở dạng cơ bản: PT bậc nhất một ẩn, PT bậc hai một 

ẩn, hệ PT bậc nhất hai ẩn, hệ PT bậc nhất ba ẩn có thuật giải, quy tắc nhất 

định. Nhƣ vậy trong quá trình học tập HS dễ tiếp thu vận dụng kiến thức 

không đến mức trừu tƣợng, khó hiểu. 

Bên cạnh đó đối với nội dung PT và BPT ở lớp 10-THPT HS thƣờng 

xuyên đƣợc vận dụng trong suốt quá trình học phổ thông từ bậc tiểu học qua 

trung học cơ sở rồi đến bậc THPT, đối với từng cấp học thì nội dung kiến 

thức càng đƣợc nâng lên từng bƣớc từ những bƣớc đầu ở dạng làm quen, chƣa 

tƣờng minh đến cụ thể theo một quy tắc nhất định, cuối cùng là đào sâu kiến 

thức đòi hỏi có sự linh hoạt trong quá trình vận dụng. Điều đó đƣợc thể hiện 

không những trong môn Toán mà đối với các môn học khác cũng thƣờng 

xuyên đƣợc vận dụng kiến thức về PT và BPT, ví dụ nhƣ ở các môn: Lý, Hoá, 

Sinh... 
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- Những khó khăn:  

Do ảnh hƣởng mặt trái của nền kinh tế thị trƣờng, HS đƣợc tự do tiếp 

xúc, trao đổi với xã hội xung quanh, điều đó cũng có nghĩa là không tránh 

đƣợc những tiêu cực còn tồn tại trong xã hội dẫn đến các hiện tƣợng HS chán 

học, bỏ học, ngoài ra còn có tƣ tƣởng ỷ lại, trung bình chủ nghĩa, chƣa có ý 

thức tự giác trong học tập. Trong quá trình học tập còn có những HS vận dụng 

kiến thức một cách thụ động, thiếu sự sáng tạo. 

Đối với GV, một số GV còn thiếu sự trau dồi kiến thức về chuyên môn 

nên có PPDH chƣa phù hợp với yêu cầu đổi mới của chƣơng trình dạy học, 

vẫn áp dụng PPDH cũ thiếu sự đổi mới và đặc biệt là trong phối hợp các 

PPDH còn tỏ ra lúng túng, kém sự linh hoạt. Do vậy, hoạt động dạy của thầy 

chƣa phát huy đƣợc tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo ở trò. Thƣờng 

thì GV nghiêng về thuyết trình, vấn đáp, ít có các tình huống gợi vấn đề, chƣa 

chú trọng đến hình thức dạy học phân hoá, nếu có thì mang tính hình thức... 

Đối với HS khi học nội dung PT, BPT, hệ PT, mặc dù nội dung kiến 

thức không phải là khó nhƣng thời gian đƣợc thực hành, vận dụng chƣa nhiều 

nên khi đứng trƣớc một bài toán giải PT, BPT, hệ PT mang tính sáng tạo một 

chút thì thƣờng là các em còn tỏ ra lúng túng không biết lựa chọn theo cách 

nào để tìm ra hƣớng giải. Mặt khác do HS ”bị hổng” kiến thức, phần lớn là 

các phép biến đổi thông thƣờng nhƣng nó lại làm nền tảng cho các em trong 

khi học PT, BPT, hệ PT nên điều này cũng gây cho HS những khó khăn đáng 

kể khi học nội dung này. Do đặc điểm của nội dung PT, BPT, hệ PT nên GV 

chỉ quan tâm, chú trọng đến việc dạy cho HS biết cách sử dụng các phép biến 

đổi một cách hình thức còn để hiểu sâu sắc về các phép biến đổi đó thì ít đƣợc 

quan tâm, chú ý đến. Vì vậy trong quá trình giải bài tập, HS thƣờng áp dụng 

các phép biến đổi một cách máy móc, hình thức.    
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1.2.2. Việc sử dụng phối hợp các PPDH của GV ở trƣờng THPT 

Qua tìm hiểu thực tế việc giảng dạy Toán ở trƣờng THPT thông qua 

hình thức dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, chúng tôi nhận thấy: 

- GV đã có ý thức trong việc lựa chọn PPDH chủ đạo trong mỗi tình 

huống điển hình. Chẳng hạn GV thƣờng dùng PPDH thuyết trình để dạy khái 

niệm, tìm tòi nêu vấn đề để dạy định lý... Vấn đề lựa chọn và phối hợp các 

PPDH, GV còn tỏ ra lúng túng, nếu có thì mang tính đơn điệu, hình thức. 

Nguyên nhân thì có nhiều, song có thể thấy:   

+ GV ngại tìm hiểu một cách kỹ càng, sâu sắc về từng PPDH, nhất là 

một số GV còn chƣa nắm vững bản chất, ƣu điểm, nhƣợc điểm và cách thức 

tiến hành của từng PP. Do vậy họ cho là rất khó khăn thực hiện từng PP đó. 

Từ đó lại càng khó khăn khi phối hợp chúng với nhau. 

+ Trong các tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng GV... chƣa trình bày cụ thể việc 

khai thác, phối hợp các PPDH nhƣ thế nào khi dạy một nội dung cụ thể của 

môn Toán, đặc biệt chƣa có nhiều ví dụ minh hoạ việc GV dựa vào những căn 

cứ nào để lựa chọn, phối hợp những PPDH cụ thể cho một tiết dạy. 

+ Do chƣa nắm vững kỹ thuật, chƣa hiểu đúng đắn về vai trò, tác dụng 

của từng loại phƣơng tiện, phần mềm... nên việc khai thác phƣơng tiện dạy 

học, nhất là ứng dụng CNTT và truyền thông cũng còn lúng túng, nhiều khi 

còn hình thức... chƣa phối hợp thế mạnh của phƣơng tiện và công nghệ với 

các PPDH truyền thống và không truyền thống khác.            

+ Do thời gian của một tiết học bị hạn chế, khối lƣợng kiến thức theo 

quy định lại nhiều. 

- Trong phần lớn các giờ dạy Toán, PPDH thuyết trình và PPDH vấn 

đáp vẫn chiếm ƣu thế và đƣợc vận dụng theo quy trình sau: 
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+ Dạy giờ lý thuyết: GV dạy theo các bƣớc: Đặt vấn đề, giảng giải để 

dẫn HS tới kiến thức kết hợp với PPDH vấn đáp để củng cố kiến thức, hƣớng 

dẫn việc học ở nhà. 

+ Dạy giờ luyện tập: HS chuẩn bị bài tập ở nhà hoặc ít phút tại lớp, GV 

gọi HS lên bảng chữa bài, sau đó gọi HS khác nhận xét lời giải của bạn, GV 

đƣa ra lời giải chính xác thông qua đó củng cố kiến thức cho HS. Đối với HS 

khá, giỏi GV phát triển bài toán bằng cách khái quát hoá, đặc biệt hoá bài 

toán. 

Do những hạn chế trên đây phần nào đã làm ảnh hƣởng đến kết quả, 

chất lƣợng học tập ở HS. Với thực trạng khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy 

cần thiết phải có những biện pháp sƣ phạm thích hợp để nâng cao chất lƣợng 

và hiệu quả giáo dục. Chúng tôi cho rằng, có thể khắc phục những khó khăn 

đó bằng nhiều biện pháp. Trong luận văn này, chúng tôi đƣa vào việc sử dụng 

phối hợp các PPDH để nâng cao hiệu quả dạy học nội dung PT và BPT ở lớp 

10-THPT.  

Theo chúng tôi, để HS phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng 

tạo thì đối với GV đòi hỏi phải sử dụng những PPDH phù hợp trong tình 

huống và nội dung dạy học cụ thể. Điều đó có nghĩa là GV phải biết lựa chọn, 

phối hợp vận dụng các PPDH đúng lúc, đúng chỗ và biết tận dụng những ƣu 

điểm của các PPDH mà kết hợp chúng lại trong một bài giảng. 

1.3. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Ở chƣơng 1, chúng tôi đã tìm hiểu đƣợc những vấn đề cơ bản nhất về 

các PPDH bao gồm các PPDH truyền thống và các xu hƣớng dạy học không 

truyền thống cũng nhƣ tìm hiểu ƣu nhƣợc điểm của từng PPDH và tình hình 

sử dụng các PPDH nhƣ thế nào trong các trƣờng THPT hiện nay.  

Từ đó, chúng tôi đƣa ra quan điểm về việc phối hợp các PPDH trong 

quá trình dạy học Toán, làm cơ sở cho giải pháp trình bày ở chƣơng 2. 
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CHƢƠNG 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC ĐỐI VỚI NỘI DUNG PT VÀ BPT Ở LỚP 10-THPT 

2.1. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP CÁC PP DẠY HỌC VÀO MÔN TOÁN 

Trong mục này chúng tôi sẽ xác định một số phƣơng hƣớng (nguyên 

tắc) để thực hiện lựa chọn, phối hợp các PP dạy học truyền thống và xu hƣớng 

dạy học không truyền thống theo một số định hƣớng sau đây: 

- Nguyên tắc 1: Khai thác các ưu điểm của từng PP, mặt khác hạn chế 

những nhược điểm của mỗi PP đó. 

- Nguyên tắc 2: Căn cứ vào đặc điểm của những tình huống dạy học   

điển hình của môn Toán để lựa chọn, phối hợp các PPDH. 

- Nguyên tắc 3: Đảm bảo sự phù hợp với nội dung bài học cụ thể, với 

nhiệm vụ học tập của HS. 

- Nguyên tắc 4: Đảm bảo sự phù hợp với đối tượng HS và với điều kiện, 

phương tiện dạy học . 

- Nguyên tắc 5: Tích cực hoá hoạt động học tập của HS, tăng cường 

hoạt động tự học, hướng tới “dạy học sinh cách học”. 

2.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

ĐỂ TỔ CHỨC DẠY NỘI DUNG “PT, BPT” Ở LỚP 10-THPT. 

2.2.1. Phối hợp vận dụng phƣơng pháp vấn đáp (đàm thoại) và dạy học   

phát hiện và giải quyết vấn đề 

Ở chƣơng 1, chúng tôi đã trình bày lý luận chung về PP vấn đáp, PP 

phát hiện và GQVĐ. Qua đó, trên cơ sở nắm vững đƣợc những ƣu, nhƣợc 

điểm của từng PP, ta có thể vận dụng hai PP dạy học này bằng cách phối hợp 

chúng trong qúa trình dạy học PT và BPT ở lớp 10-THPT. 

Trong PP vấn đáp thì câu hỏi đƣợc GV sử dụng với những mục đích 

khác nhau, ở những khâu khác nhau của quá trình dạy học. GV đặt ra một hệ 
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thống câu hỏi để HS lần lƣợt trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau và cả với 

GV. Qua hệ thống hỏi – đáp, HS lĩnh hội đƣợc nội dung bài học. PP này có ba 

mức độ: 

Vấn đáp tái hiện đƣợc sử dụng khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức 

đã học với kiến thức sắp học, hoặc khi củng cố kiến thức vừa mới học. 

Vấn đáp giải thích minh hoạ nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào 

đó. GV lần lƣợt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để giúp 

HS dễ hiểu, dễ nhớ. 

Vấn đáp tìm tòi còn đƣợc gọi là vấn đáp phát hiện hay đàm thoại 

ơrixtic. Với PP này, GV tổ chức sự trao đổi ý kiến, kể cả tranh luận giữa thầy 

với cả lớp, có khi giữa trò với trò, thông qua đó HS nắm đƣợc tri thức mới. 

Hệ thống câu hỏi đƣợc sắp đặt hợp lý, giữ vai trò chỉ đạo, quyết định chất 

lƣợng lĩnh hội tri thức của lớp học. Trật tự lôgic của các câu hỏi, kích thích 

tính tích cực tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết. GV đóng vai trò ngƣời tổ chức 

sự tìm tòi còn HS thì tự lực phát hiện kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm 

thoại HS có đƣợc niềm vui của sự khám phá. Cuối giai đoạn đàm thoại, GV 

khéo vận dụng các ý kiến của HS để kết luận vấn đề đặt ra, có bổ sung, chỉnh 

lý khi cần thiết.  

Trong dạy học phát hiện và GQVĐ, GV đƣa HS vào tình huống có vấn 

đề rồi hƣớng dẫn HS GQVĐ. Bằng cách đó, HS nắm đƣợc tri thức mới, nắm 

đƣợc PP đi tới tri thức đó, lại vừa phát triển tƣ duy một cách tích cực, chủ 

động, sáng tạo và có tiềm năng vận dụng tri thức vào những tình huống mới, 

chuẩn bị năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải 

quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.         

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH, chúng tôi khai thác lợi thế của PP vấn 

đáp là “kích thích tốt tƣ duy độc lập của ngƣời học, lôi cuốn đƣợc ngƣời học 

vào môi trƣờng học tập, kích thích và tạo động cơ học tập mạnh mẽ cho ngƣời 
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học. Ngƣời dạy thu nhận đƣợc thông tin phản hồi từ phía ngƣời học một cách 

kịp thời, chính xác...” và lợi thế của PP phát hiện và GQVĐ là “HS đƣợc đặt 

vào tình huống gợi vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận 

lực huy động tri thức và khả năng của mình để phát hiện và GQVĐ chứ 

không phải chỉ nghe thầy giảng một cách thụ động...”, chúng tôi sử dụng phối 

hợp chúng theo cách: 

+ Sử dụng hình thức vấn đáp đối với PP phát hiện và GQVĐ để tổ chức 

HS tham gia vào việc “phát hiện vấn đề” và “GQVĐ”. 

+ GV đƣa ra tình huống gợi vấn đề, tổ chức cho HS phát hiện vấn đề và 

GQVĐ thông qua hệ thống câu hỏi vấn đáp. 

Sau đây chúng tôi xin trình bày một số ví dụ về sự phối hợp PP vấn đáp 

và dạy học phát hiện và GQVĐ. 

Ví dụ 1: Dạy định lý “Dấu của nhị thức bậc nhất”.  

Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất là một định lý quan trọng trong 

chƣơng trình đại số 10, định lý này đƣợc áp dụng trong việc giải các BPT bậc 

nhất, các BPT quy về bậc nhất… Khi dạy định lý này GV có thể dùng PP phát 

hiện và GQVĐ kết hợp với PP đàm thoại. 

Trƣớc hết GV yêu cầu HS làm các bài toán sau: 

Bài toán 1: 

GV: Cho hàm số f(x) = 2x và bảng sau: 

x 
-2 -

2

3
 -1 -

4

3
 0 

4

1
 

2

1
 1 2 

f(x)          

 

Với mỗi giá trị của x cho trƣớc, tính giá trị của f(x) tƣơng ứng rồi điền 

vào bảng giá trị trên? 
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HS: Lắng nghe yêu cầu của GV sau đó vận dụng cách tính giá trị của 

hàm số tại một điểm, lần lƣợt điền vào bảng các giá trị tƣơng ứng. 

x -2 -
2

3
 -1 -

4

3
 0 

4

1
 

2

1
 1 2 

f(x) 

 

-4 -3 -2 -
2

3
 0 

2

1
 1 2 4 

 

GV: Với giá trị nào của x thì f(x) = 0? 

HS: Với x = 0 thì f(x) = 0 

GV: Ta nói x = 0 là nghiệm của f(x). Em hãy quan sát bảng giá trị ở 

trên và rút ra nhận xét gì về các giá trị của f(x) khi x > 0, khi x < 0? 

HS: Với x > 0 thì f(x) > 0 

Với x < 0 thì f(x) < 0 

GV: Các em hãy tìm mối liên hệ giữa dấu của f(x) và dấu của hệ số của 

x trong các trƣờng hợp x > 0, x < 0? 

HS: Với x > 0 ta có: + f(x) > 0 

+ Hệ số của x là 2 > 0 

  f(x) cùng dấu với hệ số của x. 

Với x < 0 ta có: + f(x) < 0 

+ Hệ số của x là 2 > 0 

  f(x) trái dấu với hệ số của x. 

Bài toán 2: 

GV: Cho hàm số f(x) = -x + 2 và bảng sau: 

x -2 
-

2

3
 

- 2  -1 -
2

1
 0 1 2 5  7  3 

f(x) 
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Với mỗi giá trị của x cho trƣớc, tính giá trị của f(x) tƣơng ứng điền vào 

bảng giá trị trên? 

HS: Lắng nghe yêu cầu của GV sau đó vận dụng cách tính giá trị của 

hàm số tại một điểm, lần lƣợt điền vào bảng các giá trị tƣơng ứng. 

x -2 
-

2

3
 

- 2  -1 -
2

1
 0 1 2 5  7  3 

f(x) 

 

 
2

7
 22   3 

2

5
 2 1 0 25   27   -1 

 

GV: Với giá trị nào của x thì f(x) = 0? 

HS: Với x = 2 thì f(x) = 0 

GV: Ta nói x = 2 là nghiệm của f(x). Em có nhận xét gì về các giá trị 

của f(x) khi x > 2, x < 2? 

HS: Với x > 2 thì f(x) < 0 

Với x < 2 thì f(x) > 0 

GV: Các em hãy tìm mối liên hệ giữa dấu của f(x) và dấu của hệ số của 

x trong các trƣờng hợp x > 2, x < 2? 

HS: Với x > 2 ta có: + f(x) < 0 

+ Hệ số của x là -1 < 0 

  f(x) cùng dấu với hệ số của x. 

Với x < 2 ta có: + f(x) > 0 

+ Hệ số của x là -1 < 0 

  f(x) trái dấu với hệ số của x. 

GV: Một cách tổng quát, với những x lớn hơn nghiệm x = 2 (và tƣơng 

tự nhƣ vậy đối với những giá trị x nhỏ hơn nghiệm x = 2), hãy tìm sự liên hệ 

giữa dấu của f(x) = ax + b và dấu của hệ số a của x? 
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HS: Với 
a

b
x   ta có f(x) = 0 

Với 
a

b
x   ta có f(x) cùng dấu với hệ số a 

Với 
a

b
x   ta có f(x) trái dấu với hệ số a. 

GV: Đó là nội dung định lý có tên: “Định lý về dấu của nhị thức bậc   

        nhất”. Hãy phát biểu nội dung định lý? 

HS: Phát biểu nội dung định lý. 

GV: Ta có f(x) = ax + b = )(
a

b
xa  . 

Hãy xác định dấu của f(x) so với dấu của hệ số a trong hai trƣờng hợp:                                                          














a

b
x

a

b
x

     

HS: Với 
a

b
x   thì 0

a

b
x  nên )()(

a

b
xaxf   cùng dấu với hệ số a. 

Với 
a

b
x   thì 0

a

b
x  nên )()(

a

b
xaxf   trái dấu với hệ số a. 

Giải thích: 

 Qua ví dụ trên, chúng ta thấy GV đã vận dụng PP đàm thoại phát hiện 

kết hợp với dạy học phát hiện và GQVĐ. Ở đây GV đã đƣa ra những nhị thức 

cụ thể thông qua hệ thống những câu hỏi đƣợc sắp đặt một cách hợp lý, định 

hƣớng cho HS phát hiện tri thức mới. Dựa trên mỗi nhị thức bậc nhất đó, HS 

thấy đƣợc rằng: Khi cho x một giá trị thực thì nhị thức f(x) có thể có những 

giá trị âm, dƣơng hoặc bằng 0. Từ đó HS nhận ra với những giá trị nào của x 

thì f(x) chỉ nhận giá trị âm, với những giá trị nào của x thì f(x) chỉ nhận giá trị 

dƣơng đồng thời HS thấy đƣợc mối liên hệ giữa dấu của f(x) với dấu của hệ 
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số của x. Qua một số bài toán cụ thể đó, GV yêu cầu cho HS khái quát hoá 

cho hàm số dạng tổng quát f(x) = ax + b (a ≠ 0). 

Ví dụ 2: Dạy định lý: “Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai” 

GV: Chúng ta đã đƣợc học định lý về dấu của tam thức bậc hai: 

f(x) = ax
2
 + bx + c (a ≠ 0) 

Em hãy cho biết trong trƣờng hợp nào af(x) < 0. 

HS: af(x) < 0 khi 








);(

0

21 xxx
 trong đó 21; xx  là hai nghiệm của PT. 

GV: Nếu lật ngƣợc vấn đề: Cho một số R  mà 0)( af  thì có thể 

kết luận gì về nghiệm của tam thức, có thể so sánh   với hai nghiệm đƣợc 

không? 

HS: Tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt và   nằm trong khoảng 

hai nghiệm. 

GV: Hãy phát biểu chính xác mệnh đề đảo? 

HS: Cho tam thức bậc hai: f(x) = ax
2
 + bx +c (a ≠ 0) và một số thực  . 

Nếu 0)( af  thì f(x) có hai nghiệm x1, x2 (x1 < x2) và x1 <   < x2 

GV: Mệnh đề đảo chúng ta lập ở trên là nội dung định lý đảo về dấu 

của tam thức bậc hai f(x) = ax
2
 + bx + c (a ≠ 0). 

Để khẳng định tính đúng đắn, chúng ta cùng chứng minh mệnh đề. 

Giải thích:  

 Ví dụ trên chúng ta đã vận dụng PP đàm thoại tái hiện kết hợp với dạy 

học phát hiện và GQVĐ. Ở đây, GV đặt ra những câu hỏi cho HS nhằm mục 

đích tái hiện lại những kiến thức mà HS đã đƣợc học, từ đó GV tạo ra một 

tình huống có vấn đề bằng cách lật ngƣợc vấn đề đặt HS vào một tình huống 

mới tạo cho HS sự tò mò, mong muốn đƣợc khám phá.  
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Ví dụ 3: Giải phƣơng trình: 11122  xx (1)  

 GV: Nhận dạng PT? 

 HS: Là PT có biểu thức ở vế trái chứa dấu căn thức bậc hai. Biểu thức 

bên ngoài và biểu thức bên trong dấu căn thức đều là nhị thức bậc nhất. 

 GV: Tìm điều kiện xác định của PT? 

 HS: Điều kiện xác định: 
2

1
012


 xx  

 GV: Ta thƣờng dùng cách nào để giải PT có chứa ẩn dƣới dấu căn thức 

bậc hai? 

 HS: Ta thƣờng dùng phép bình phƣơng hai vế PT để mất dấu căn thức 

bậc hai. 

 GV: Hãy khử dấu căn thức bậc hai của biểu thức 12 x ? 

 HS: Bình phƣơng hai vế PT (1), ta có:   2
2

11122  xx    

 GV: Nhận xét PT sau khi bình phƣơng hai vế? 

 HS: Dấu căn thức bậc hai vẫn còn tồn tại. 

 GV: Nhƣ vậy phải biến đổi PT nhƣ thế nào để sao cho sau khi bình 

phƣơng thì khử đƣợc dấu căn thức bậc hai? 

 HS: Ta chuyển hạng tử chứa căn thức về một vế và những hạng tử 

không chứa căn sang một vế. Ta có: 

  xx 211121       

 Bình phƣơng hai vế:  

   
















2

15

4

060232

0120464211121

2

1
2

22

x

x

xx

xxxx

 

 GV: Hai giá trị: x1, x2 có phải là nghiệm của PT (1) không? 

 HS: x1 và x2 là nghiệm của PT (1)  x1, x2 thoả mãn điều kiện xác định 

của PT và khi thay x1, x2 vào PT luôn đúng. 
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 GV: Hãy kiểm tra điều kiện xác định của PT và thử lại giá trị x1, x2 vào 

PT ban đầu? 

 HS: 

 + Ta có: 
2

1
;

2

1
21





 xx  nên điều kiện xác định của PT đƣợc thoả mãn. 

 + Thử lại: - Với 41 x  vế trái cho ta: 113814.24.2   

                      - Với 
2

15
2 x  vế trái cho ta: 11191

2

15
.2

2

15
.2   

 Vậy 4x  là nghiệm của PT. 
2

15
x  là nghiệm ngoại lai. 

Giải thích:  

 Trong ví dụ trên, GV đặt HS vào những tình huống có vấn đề gợi cho 

các em sự mong muốn đƣợc khám phá, tìm tòi để phát hiện ra hƣớng giải 

quyết bài toán. Thông qua hình thức hỏi – đáp, GV lôi cuốn HS tham gia vào 

các tình huống có vấn đề và cần phải giải quyết. Tình huống có vấn đề xuất 

hiện trong ví dụ trên đƣợc thể hiện nhƣ sau:  

 Thứ nhất, khi HS dùng phép bình phƣơng hai vế thì không khử đƣợc 

dấu căn thức bậc hai ở PT ban đầu. Nhƣ vậy, gợi cho HS phải có sự suy nghĩ 

làm thế nào để khử đƣợc dấu căn thức bậc hai sau khi dùng phép bình phƣơng 

hai vế. 

 Thứ hai, tình huống hai giá trị x1, x2 tìm đƣợc sau một loạt phép biến 

đổi liệu có phải là nghiệm của PT ban đầu hay không? Với tình huống này, 

tạo cho HS có sự hoài nghi về các phép biến đổi ở trên và sau khi suy nghĩ HS 

đã phát hiện ra quá trình biến đổi ở trên không phải là biến đổi tƣơng đƣơng, 

do vậy PT cuối chỉ là PT hệ quả của PT ban đầu nên muốn kết luận nghiệm ta 

phải xem xét hai điều kiện đặt ra ở trên, nếu thoả mãn thì mới là nghiệm của 

PT ban đầu còn không thì nó chỉ là nghiệm ngoại lai. 
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Ví dụ 4: Giải phƣơng trình: 66469 22  xxxx  (2) 

  GV: Nhận dạng PT? 

 HS: Là PT có biểu thức ở vế phải chứa dấu căn thức bậc hai. Biểu thức 

bên ngoài và biểu thức bên trong dấu căn thức đều là các tam thức bậc hai.  

 GV: Tìm điều kiện xác định của PT? 

 HS: Điều kiện xác định:  











33

33
033066

22

x

x
xxx  

 GV: Ta thƣờng dùng cách nào để giải PT có chứa ẩn dƣới dấu căn thức 

bậc hai? 

 HS: Ta thƣờng dùng phép bình phƣơng hai vế PT để mất dấu căn thức 

bậc hai. 

 GV: Hãy khử dấu căn thức bậc hai của biểu thức 662  xx  theo PP 

bình phƣơng hai vế PT? 

 HS: Ta chuyển hạng tử chứa căn thức bậc hai sang một vế, những hạng 

tử không chứa căn sang một vế, ta có:  

(2) 66496 22  xxxx   

 Bình phƣơng hai vế PT,ta có: 

     2222 664962  xxxx  

 Nếu áp dụng cách bình phƣơng hai vế PT thì dẫn đến PT bậc 4 đầy đủ. 

Việc giải PT này rất phức tạp. 

 GV: Hãy suy nghĩ tìm hƣớng giải khác. Em có nhận xét gì về mối quan 

hệ giữa biểu thức trong dấu căn và biểu thức ngoài dấu căn? 

 HS: Ta có 3)66(96 22  xxxx . 

 GV: Để khử dấu căn thức bậc hai ta có thể dùng PP đặt ẩn phụ đƣợc 

không? 

 HS: Đặt 0,662  ttxx  
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6622  xxt  

 GV: Hãy biến đổi PT theo ẩn t và giải PT đó? 

 HS:   









3

1
034432 22

t

t
tttt  thoả mãn điều kiện t ≥ 0 

 GV: Quay lại phép đặt, giải PT với ẩn x? 

 HS: + 









5

1
0561661 22

x

x
xxxxt  thoả mãn điều kiện 

của x 

       + 











323

323
0369663 22

x

x
xxxxt  thoả mãn điều kiện 

của x. 

 Vậy PT (2) có 4 nghiệm. 

 GV: Hãy khái quát các bƣớc giải PT bằng cách đặt ẩn số phụ? 

 HS: Giải PT bằng cách đặt ẩn số phụ, gồm các bƣớc sau: 

 +) Tìm tập xác định  

 +) Đặt ẩn số phụ (kèm điều kiện), đƣa PT ban đầu về PT với ẩn số phụ. 

 +) Giải PT với ẩn số phụ và đối chiếu với điều kiện 

 +) Quay trở lại phép đặt giải PT ẩn x và lấy nghiệm trong tập xác định.  

Ví dụ 5: Hƣớng dẫn HS cách giải một số dạng PT quy về PT bậc hai bằng PP 

đặt ẩn phụ, từ đó rút ra quy tắc giải. 

Bài toán 1: Giải các phƣơng trình sau:  

 a) 0492  xx          (1) 

 b)     253
44
 xx    (2) 

 Giải: 

 a) 0492  xx    (1) 

 GV: Tìm điều kiện xác định của PT? 

 HS: x ≥ 0 
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 GV: Nhận dạng PT? 

 HS: PT có chứa ẩn dƣới dấu căn  

 GV: Hãy dùng PP đặt ẩn phụ để khử dấu căn thức bậc hai?  

 HS: Đặt 0,  yyx  

 GV: Hãy biến đổi PT theo ẩn y rồi giải PT đó? 

 HS: Thay yx   vào PT, ta có: 













2

1

4

0492
2

1
2

y

y

yy   

y1, y2 thoả mãn điều kiện. 

 GV: Hãy quay lại phép đặt để giải PT ẩn x? 

 HS: +) y1 = 4 164  xx  (thoả mãn điều kiện) 

               +) 
4

1

2

1

2

1
2  xxy   (thoả mãn điều kiện) 

 Vậy PT có 2 nghiệm. 

 b).     253
44
 xx   (2) 

 Điều kiện: Rx  

 GV: Nhận xét mối quan hệ giữa hai biểu thức: (x+3) và (x+5)? 

 HS: Ta thấy: x + 3 = x + 4 – 1; x + 5 = x + 4 + 1 

 GV: Có thể đƣa PT (2) về dạng PT đơn giản hơn bằng cách nào? 

 HS: Đặt ẩn phụ t = x + 4 khi đó (2)      3211
44
 tt  

 GV: Hãy giải PT (3)? 

 HS: Khai triển luỹ thừa và rút gọn, ta đƣợc:   062 22 tt  

 Vì tt  ,062  nên PT (3) cho ta: t = 0. 

 GV: Hãy quay lại phép đặt để tìm x? 

 HS: t = 0   x + 4 = 0   x = - 4 

 Vậy PT (2) có nghiệm x = - 4. 
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Bài toán 2: Giải phƣơng trình:      01101346  xxxx   

 GV: Xác định điều kiện của PT? 

 HS: Rx  

 GV: Em có nhận xét gì về các số hạng tự do trong các thừa số của tích 

trên? (6, -4, 3, -1 có quan hệ nhƣ thế nào?) 

 HS: Ta có: 6 + (-4) = 3 + (-1) 

 GV: Nhƣ vậy ta nên ghép các tích nào với nhau? 

 HS: Ghép: (x + 6) với (x - 4), (x + 3) với (x - 1) 

 GV: Hãy thực hiện phép biến đổi? 

 HS: Ta có      01101346  xxxx  

            01103224201101346 22  xxxxxxxx  

 GV: Có thể đƣa PT (3) về dạng PT bậc hai bằng cách nào? 

 HS: Đặt ẩn phụ 322  xxy  khi đó (3)   011021  yy  











11

10
0110212

y

y
yy  

 GV: Hãy quay lại phép đặt để giải PT ẩn x? 

 HS: + Với y = 10 ta có: 











141

141
01321032 22

x

x
xxxx  

               + Với y = 11 ta có: 











151

151
01421132 22

x

x
xxxx   

 Vậy PT (3) có 4 nghiệm. 

Bài toán 3: Giải phƣơng trình 01585 234  xxxx (4) 

 GV: Xác định điều kiện của PT? 

 HS: Rx  

 GV: Xét xem x = 0 có phải là một nghiệm của PT không? 

 HS: Thử x = 0 vào PT (4). Vậy  x = 0 không phải là nghiệm của PT (4) 

 GV: Ta có thể chia hai vế PT (4) cho x
2
 đƣợc không? 
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 HS: Thực hiện phép chia PT cho x
2
 

 Ta có: (4) 08
1

5
1

0
15

85
2

2

2

2 


















x
x

x
x

xx
xx   

 06
1

5
1

2




















x
x

x
x  

 GV: Có thể đƣa (4) về dạng PT bậc hai bằng cách nào? 

 HS: Đặt ẩn phụ 
x

xy
1

  khi đó   









3

2
0654 2

y

y
yy  

 GV: Hãy quay lại phép đặt để giải PT ẩn x?  

 HS: + Với y = 2 ta có: 10122
1 2  xxx
x

x (nghiệm kép) 

             + Với y = 3 ta có: 


















2

53

2

53

0133
1 2

x

x

xx
x

x  

 Vậy PT có 3 nghiệm. 

 GV: (4) có thể giải theo cách khác: Nhận thấy x = 1 là nghiệm của PT. 

Ta thực hiện phép chia đa thức vế trái của PT cho x – 1 và tiếp tục nhƣ thế ta 

phân tích đa thức ở vế trái thành nhân tử và đƣa PT về dạng PT tích. 

Kết luận: Bài toán 1, bài toán 2, bài toán 3 là một vài ví dụ điển hình 

có tính chất minh hoạ cho một số lớp bài toán giải phƣơng trình quy về 

phƣơng trình bậc hai bằng phƣơng pháp đặt ẩn phụ. Chúng ta đặc biệt lƣu ý: 

 + Phƣơng trình ở bài toán 1b có dạng:     cbxax 
44 , ta nên đặt ẩn 

phụ là 
2

ba
xy


  

 + Phƣơng trình ở bài toán 2 có dạng      edxcxbxax   

     - Nếu a + b = c + d thì             dxcxbxaxdxcxbxax   

     - Nếu a + c = b + d thì             dxbxcxaxdxcxbxax   
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     ... để xuất hiện dạng   FAXDAX 22  XX  và đặt ẩn phụ: 

DAX2  Xy  

 + Phƣơng trình ở bài toán 3 có các hệ số: 1; -5; 8; -5; 1 đƣợc gọi là PT 

có các hệ số đối xứng. Đối với loại này ta thƣờng đặt ẩn phụ là 
x

xy
1

 . 

2.2.2. Lựa chọn và phối hợp một số phƣơng pháp dạy học căn cứ vào nội 

dung kiến thức 

 Ở đây, ta có thể đƣa ra quan điểm lựa chọn đối với một số loại kiến 

thức. Chẳng hạn: Dạy học khái niệm; dạy học định lý; dạy học giải toán; dạy 

học quy tắc, phƣơng pháp; dạy học ôn tập. 

2.2.2.1.  Dạy học khái niệm: 

a) Vị trí và yêu cầu của dạy học khái niệm toán học: 

Trong môn Toán, việc dạy học các khái niệm Toán học có một vị trí 

quan trọng hàng đầu. Việc hình thành một hệ thống các khái niệm Toán học là 

nền tảng của toàn bộ kiến thức toán, là tiền đề hình thành khả năng vận dụng 

hiệu quả các kiến thức đã học đồng thời có tác dụng góp phần phát triển năng 

lực trí tuệ và thế giới quan duy vật biện chứng cho HS. 

Việc dạy học các khái niệm Toán học ở trƣờng THPT nhằm giúp cho 

HS dần dần đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

• Hiểu đƣợc các tính chất đặc trƣng của khái niệm đó. 

• Biết nhận dạng và thể hiện khái niệm 

• Biết phát biểu rõ ràng, chính xác định nghĩa của khái niệm. 

• Biết vận dụng khái niệm trong những tình huống cụ thể trong hoạt 

động giải toán cũng nhƣ ứng dụng thực tiễn. 

• Hiểu đƣợc mối quan hệ của khái niệm với các khái niệm khác trong 

một hệ thống khái niệm. 
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b) Các con đường hình thành khái niệm: 

• Con đƣờng quy nạp: Xuất phát từ một số trƣờng hợp cụ thể (nhƣ mô 

hình, hình vẽ, ví dụ…) bằng cách trừu tƣợng hoá và khái quát hoá, GV dẫn 

dắt HS tìm ra dấu hiệu đặc trƣng của khái niệm thể hiện ở những trƣờng hợp 

cụ thể đó, từ đó đi đến định nghĩa của khái niệm. 

• Con đƣờng suy diễn: Là việc định nghĩa khái niệm mới xuất phát từ 

định nghĩa của khái niệm cũ mà HS đã biết. 

• Con đƣờng kiến thiết: Là con đƣờng mang cả yếu tố quy nạp lẫn suy 

diễn. 

c) Trình tự dạy học khái niệm: 

Trình tự dạy học khái niệm thƣờng bao gồm các hoạt động sau: 

• Hoạt động 1: Là hoạt động dẫn vào khái niệm, giúp HS tiếp cận khái 

niệm, có thể thực hiện bằng cách thông qua một ví dụ hoặc một hiện tƣợng có 

trong thực tiễn. 

• Hoạt động 2: Là hoạt động hình thành khái niệm, giúp HS có đƣợc 

khái niệm, có thể thực hiện bằng cách khái quát hoá… 

• Hoạt động 3: Là hoạt động củng cố khái niệm, thông qua các hoạt 

động nhận dạng và thể hiện khái niệm. Khắc sâu khái niệm thông qua các ví 

dụ và phản ví dụ. 

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH trong dạy học khái niệm, chúng tôi 

khai thác các ƣu điểm của thuyết trình, trực quan, vấn đáp và phát hiện -

GQVĐ trong quá trình dạy khái niệm. Chẳng hạn:  

Hoạt động 1: Lựa chọn sử dụng kết hợp PP thuyết trình và PP trực 

quan... vì dựa trên những ƣu điểm cơ bản của các PP này là trong một thời 

gian ngắn có thể chuyển tải đến cho HS một khối lƣợng kiến thức nhất định 

mà vẫn đảm bảo đƣợc tính cụ thể tránh sự trừu tƣợng, khó hiểu đối với HS, 
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với những ƣu điểm nổi bật đó thì hoàn toàn phù hợp với hoạt động dẫn vào 

khái niệm, giúp HS tiếp cận khái niệm. 

Hoạt động 2: Sử dụng PP vấn đáp và phát hiện - GQVĐ... vì đối với 

hoạt động này đòi hỏi HS phải có đƣợc khái niệm thông qua các hoạt động 

khái quát hoá, trừu tƣợng hoá từ những trƣờng hợp cụ thể. Muốn vậy, GV và 

HS phải trao đổi thông tin qua lại với nhau thông qua “hình thức vấn đáp” 

trên cơ sở “tình huống gợi vấn đề” mà GV đã đề cập, từ đó HS dần dần khám 

phá và hình thành khái niệm cho HS. 

Hoạt động 3: Sử dụng PP vấn đáp tái hiện và PP trực quan thông qua 

hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm. 

Ví dụ 1: Dạy học khái niệm phƣơng trình. 

Hoạt động 1: GV giúp HS tiếp cận với khái niệm 

GV: PT là một khái niệm quan trọng của Toán học. Kiến thức về PT 

đƣợc đƣa ra dạy cho HS xuyên suốt chƣơng trình toán phổ thông theo hƣớng 

phát triển từ ẩn tàng đến tƣờng minh, từ đơn giản đến phức tạp, ngày càng mở 

rộng hoàn thiện hơn. 

Ở bậc tiểu học, HS đƣợc làm quen một cách ẩn tàng với PT thông qua 

các bài toán, chẳng hạn: 

+) Điền số thích hợp vào ô trống: 

1).   3 + = 7                               2).    10 –= 6 

+) Tìm a biết: 

3).   a + 5 = 9                                4).     8 – a = 5 

Ở lớp 6 và lớp 7, HS đƣợc học cách giải các bài toán phức tạp hơn ở 

bậc tiểu học, chẳng hạn: 

Tìm x biết: 

5).   317 – x = 189                         6).    x
2
 = 81 

7).   x : 6 = 30                                8).    12 – (x + 8) = 35 
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Khái niệm PT chính thức đƣợc định nghĩa ở lớp 8. Ở lớp này, SGK đã 

trình bày định nghĩa PT một ẩn nhƣ sau: “Giả sử A(x) và B(x) là hai biểu thức 

chứa một biến x. Khi đó, A(x) = B(x) là một PT, ta hiểu rằng phải tìm giá trị 

của x để các giá trị tƣơng ứng của hai biểu thức này bằng nhau. 

Biến x gọi là ẩn. Giá trị tìm đƣợc của ẩn gọi là nghiệm. Việc tìm 

nghiệm gọi là giải PT. Mỗi biểu thức đƣợc gọi là một vế của PT”. 

Ở lớp 10, HS đƣợc học PT trên cơ sở tổng kết và nâng cao kiến thức về 

PT đã học ở trƣờng phổ thông cơ sở. Định nghĩa PT một ẩn đƣợc định nghĩa 

dựa vào mệnh đề chứa biến, theo quan điểm hàm mệnh đề. Để tìm hiểu định 

nghĩa về PT một cách cụ thể, chúng ta cùng xét các ví dụ sau: 

Hoạt động 2: Hình thành khái niệm. Để dạy học nội dung này GV có 

thể tiến hành lần lƣợt theo trình tự sau: 

1). GV: Cho hai hàm số: f(x) = 2x + 3 và g(x) = x  + 4 

Xét mệnh đề chứa biến: 2x + 3 = x + 4 (1) 

Tìm giá trị của x để mệnh đề (1) luôn đúng? 

HS: (1) luôn đúng với x = 1 

GV: Tìm những giá trị của x để mệnh đề (1) luôn sai? 

HS: Giả sử x = 0; x = 2… 

GV: +) Mệnh đề chứa biến 2x + 3 = x  + 4 là một PT một ẩn, x là ẩn 

số. 

       +) Mệnh đề (1) đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x. Việc tìm 

các giá trị x làm cho mệnh đề (1) luôn đúng thì gọi là giải PT (1). 

2). GV: Cho hai hàm số: f(x) = 
12

6

x
 và g(x) = x + 5 

Xét mệnh đề chứa biến: 5
12

6



x

x
 (2) 

Tìm giá trị của x để mệnh đề (2) luôn đúng? 

HS: (2) luôn đúng với x = 1. 
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GV: Ngoài giá trị x = 1 còn giá trị nào khác của x không mà thoả mãn 

mệnh đề (2)? (GV có thể gợi ý cho HS giá trị 
2

11
x ). 

HS: Thử thay 
2

11
x  vào mệnh đề, sau đó kết luận. 

GV: +) Mệnh đề chứa biến 5
12

6



x

x
 là một PT một ẩn, x là ẩn số. 

       +) Mệnh đề (2) đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x. Việc tìm 

các giá trị x làm cho mệnh đề (2) luôn đúng gọi là giải PT (2). 

Một cách tổng quát, hãy phát biểu định nghĩa PT một ẩn? 

HS: “PT ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng f(x) = g(x) trong đó f(x), 

g(x) là những biểu thức của x. Ta gọi f(x) là vế trái, g(x) là vế phải của PT. 

Nếu có số thực x0 sao cho f(x0) = g(x0) là mệnh đề đúng thì x0 đƣợc gọi là một 

nghiệm của PT. Giải PT là tìm tất cả các nghiệm của nó. Nếu PT không có 

nghiệm nào cả thì thì ta nói PT vô nghiệm”. 

Hoạt động 3: Củng cố khái niệm, thông qua các hoạt động nhận dạng 

và thể hiện khái niệm. 

GV: Cho các PT sau. Em hãy chỉ ra những PT một ẩn và tìm ra một 

nghiệm (nếu có) của PT đó? 

a). 5343  xyx  

b). 12
1

3



x

x
 

c). 023 x  

d). 352 y  

HS: PT: 

a). Không phải là PT một ẩn. 

b). Là PT một ẩn và x = 2 là một nghiệm của PT đó. 

c). Là PT một ẩn và 
3

2
x  là một nghiệm của PT đó. 
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d). Là PT một ẩn và không có giá trị nào của y thoả mãn PT đó (PT vô 

nghiệm). 

GV: Hãy cho một số ví dụ về PT một ẩn và tìm một vài giá trị của x 

(nếu có) thoả mãn PT đó? 

HS: PT: 

a). 3x
2 
+ 4x – 1 = x + 5 có hai giá trị của x thoả mãn: x1 =1 và x2= - 2. 

b). 53 x  có giá trị x = 22 thoả mãn PT. 

GV: Hãy nêu một ví dụ về PT một ẩn vô nghiệm? 

HS: xx 
2

1
1  

Ta thấy ngay tập xác định của PT là x ≥ 1, vế trái của PT không âm, vế 

phải của PT luôn âm với mọi x ≥ 1. Vậy PT vô nghiệm. 

GV: Hãy nêu một ví dụ về PT một ẩn có vô số nghiệm và chỉ ra nghiệm 

của nó? 

HS: xx  11 . Ta thấy PT đã cho có vô số nghiệm. Tập nghiệm: R 

Giải thích: 

Cách dạy học “Khái niệm PT một ẩn” đƣợc trình bày ở trên, GV đã dẫn 

dắt HS đi đến khái niệm bằng con đƣờng quy nạp, tức là xuất phát từ một số 

ví dụ cụ thể mà HS đã khái quát hoá đến trƣờng hợp tổng quát hình thành nên 

khái niệm. Sau cùng bằng hoạt động củng cố khái niệm, HS đã thấy đƣợc các 

trƣờng hợp đặc biệt của khái niệm từ đó giúp cho các em khắc sâu kiến thức 

về khái niệm PT một ẩn và bƣớc đầu hình thành cách xác định nghiệm của 

PT. 
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2.2.2.2. Dạy học định lý: 

a) Vị trí và yêu cầu của dạy học định lý: 

Việc dạy học các định lý toán học nhằm cung cấp cho HS một hệ thống 

kiến thức cơ bản của bộ môn, là cơ hội rất thuận lợi để phát triển ở HS khả 

năng suy luận và chứng minh, góp phần phát triển năng lực trí tuệ. 

Việc dạy học các định lý toán học cần đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

• Nắm đƣợc nội dung các định lý và những mối liên hệ giữa chúng, từ 

đó có khả năng vận dụng các định lý vào hoạt động giải toán cũng nhƣ vào 

các ứng dụng khác. 

• Làm cho HS thấy đƣợc sự cần thiết phải chứng minh chặt chẽ, suy 

luận chính xác. 

• Phát triển năng lực chứng minh toán học. 

b) Các con đường dạy học định lý: 

Dạy học định lý toán học theo hai con đƣờng: 

• Con đƣờng có khâu suy đoán, bao gồm: Tạo động cơ; phát hiện định 

lý; phát biểu định lý; chứng minh định lý; vận dụng định lý. 

• Con đƣờng suy diễn, bao gồm: Tạo động cơ; suy luận lôgic dẫn tới 

định lý; phát biểu định lý; củng cố định lý. 

Việc lựa chọn con đƣờng nào không phải là tuỳ tiện mà phụ thuộc nội 

dung định lý và điều kiện cụ thể về HS. 

c) Trình tự dạy học định lý: 

Trình tự dạy học định lý thƣờng bao gồm các hoạt động sau: 

• Hoạt động 1: Là hoạt động tạo động cơ học tập định lý. 

• Hoạt động 2: Là hoạt động phát hiện định lý. (Khi dạy định lý theo 

con đƣờng suy diễn hoạt động 2 có thể bỏ qua) 

• Hoạt động 3: Là hoạt động phát biểu định lý 

• Hoạt động 4: Là hoạt động chứng minh định lý 
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• Hoạt động 5: Là hoạt động vận dụng định lý. 

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH trong dạy học nội dung định lý, chúng 

tôi khai thác những ƣu điểm của các PP: Vấn đáp, trực quan, phát hiện và 

GQVĐ, hợp tác nhóm. Chẳng hạn: 

Hoạt động 1: Sử dụng PP vấn đáp tái hiện vì trong trƣờng hợp này GV 

chỉ đặt ra yêu cầu đối với HS ở mức độ nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa 

vào trí nhớ và đặc biệt là đƣợc sử dụng khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức 

đã học và kiến thức sắp học. 

Hoạt động 2: Sử dụng PP vấn đáp phát hiện kết hợp với phát hiện và 

GQVĐ vì hoạt động này GV đặt HS vào tình huống gợi vấn đề và thông qua 

hàng loạt các câu hỏi – đáp giữa GV và HS nhằm GQVĐ đã nêu ra, sau đó 

GV khéo vận dụng các ý kiến của HS để kết luận vấn đề đặt ra, đƣợc gọi là 

phát hiện ra nội dung định lý. 

Hoạt động 3: Phát biểu nội dung định lý. Đối với hoạt động này, HS tái 

hiện lại những hoạt động thành phần đƣợc thể hiện ở trên để rút ra kết luận. 

Hoạt động 4: Chứng minh nội dung định lý dựa trên cơ sở những kiến 

thức mà HS đã đƣợc học hoặc cũng có thể bổ sung kiến thức mới khi cần 

thiết, khi tiến hành hoạt động này HS đƣợc hoạt động một cách độc lập cũng 

có thể dƣới sự gợi ý của GV. Hoạt động này đƣợc diễn ra thông qua PP vấn 

đáp phát hiện (cũng có khi là vấn đáp giải thích minh hoạ) kết hợp với phát 

hiện và GQVĐ. 

Hoạt động 5: Lựa chọn sử dụng PP hợp tác nhóm vì đối với hoạt động 

này yêu cầu HS nắm đƣợc khái niệm ở mức độ cao hơn so với hoạt động 3 đó 

là biết vận dụng khái niệm để giải một số bài tập đơn giản mà đây là mức tối 

thiểu mỗi HS cần nắm đƣợc, do vậy khi vận dụng PP hợp tác nhóm thì ta có 

thể tận dụng đƣợc ƣu điểm nổi bật, đó là các thành viên trong nhóm đều đƣợc 

tham gia trực tiếp vào hoạt động, đƣợc chia sẻ những băn khoăn của mình 

www.VNMATH.com



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

 
49 

một cách thoải mái… Nhờ đó mà bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau 

tạo nên không khí phấn khởi, hào hứng, HS cũng đƣợc tiếp thu kiến thức một 

cách nhanh nhất và nhớ lâu nhất. 

Ví dụ 2: Dạy học nội dung: “Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất”. 

Hoạt động 1: Là hoạt động tạo động cơ học tập định lý. 

GV: Giải mỗi BPT sau: 

1. 2x – 5 > 0 

2. -3x + 2 < 0 

GV: Giao nhiệm vụ cho HS, gọi 2 HS lên bảng giải bài tập trên? 

HS: Giải các BPT nhƣ đã đƣợc học ở bài trƣớc. 

1. 
2

5
52052  xxx  

2. 
3

2
23023  xxx  

GV: Ta nói nhị thức: 2x–5 mang dấu dƣơng khi x > 
2

5
, nhị thức -3x+2 

mang dấu âm khi x > 
3

2
, đó cũng chính là việc mà ta đi xét dấu của các nhị 

thức bậc nhất. Để tìm hiểu kỹ thêm nội dung này chúng ta cùng nghiên cứu 

định lý có tên là: “Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất”. Trƣớc hết chúng ta 

cùng xét một ví dụ sau đây: 

Hoạt động 2: Là hoạt động thực tiễn dẫn vào định lý. 

GV: Yêu cầu HS xét dấu của f(x) = 2x – 6 

GV có thể gợi ý để HS nắm đƣợc các bƣớc tiến hành. 

Thứ nhất là tìm nghiệm của f(x). 

HS: f(x) = 0 3062  xx  

GV: Thứ hai biến đổi a.f(x) = )(2

a

b
xa  ; a ≠ 0 

HS: 2.f(x) = 2(2x-6) = 2
2
(x-3) 
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GV: Thứ ba xét dấu: a.f(x) > 0; a.f(x) < 0, khi nào? 

HS: 2.f(x) > 0 303  xx  

2.f(x) < 0 303  xx  

GV: Hãy biểu diễn dấu của f(x) trên trục số? 

HS: 

 

GV: Kết luận dấu của f(x) = 2x – 6? 

HS: Vậy f(x) cùng dấu với hệ số a của x khi x > 3 

f(x) trái dấu với hệ số a của x khi x < 3. 

GV: Tƣơng tự nhƣ trên hãy xét dấu của f(x) = - 3x+1 

GV: Thứ nhất là tìm nghiệm của f(x). 

HS: f(x) = 0 
3

1
013  xx  

GV: Thứ hai biến đổi a.f(x) = )(2

a

b
xa  ; a ≠ 0 

HS: -3.f(x) = -3(-3x+1) = (-3)
2
(x-

3

1
) 

GV: Thứ ba xét dấu a.f(x) > 0; a.f(x) < 0, khi nào? 

HS: -3.f(x) > 0 
3

1
0

3

1
 xx  

-3.f(x) < 0 
3

1
0

3

1
 xx  

GV: Hãy biểu diễn dấu của f(x) trên trục số? 

HS: 

0 3 

 

+ 

 

_ 

 

_ 
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GV: Kết luận dấu của f(x) = -3x + 1? 

HS: Vậy f(x) cùng dấu với hệ số a của x khi 
3

1
x  

f(x) trái dấu với hệ số a của x khi 
3

1
x . 

GV: Hãy phát biểu kết luận chung cho trƣờng hợp tổng quát f(x) = ax 

 +b (a ≠ 0)? 

HS: Cho f(x) = ax + b (a ≠ 0).  Khi đó f(x) cùng dấu với hệ số a của x 

 khi 
a

b
x   ; f(x) trái dấu với hệ số a của x khi 

a

b
x  . 

GV: Đó chính là nội dung định lý về dấu nhị thức bậc nhất. Hãy phát 

 biểu nội dung định lý trong SGK? 

Hoạt động 3: Phát biểu định lý. 

HS: Phát biểu nội dung định lý (SGK). 

Hoạt động 4: Chứng minh định lý. 

GV: Bây giờ chúng ta cùng chứng minh định lý này. GV hƣớng dẫn HS 

tiến hành các bƣớc chứng minh định lý. Trƣớc hết, ta đi tìm nghiệm của f(x)? 

HS: f(x) = 0 
a

b
x   

GV: Phân tích a.f(x) thành tích? 

HS: a.f(x) = a(ax + b) = a
2
 (x + 

a

b
) 

GV: Xét dấu: a.f(x) > 0; a.f(x) < 0, khi nào? 

0 

3

1
 

 

_ 

 

+ 

 

+ 
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HS: 

a

b
x

a

b
xxfa

a

b
x

a

b
xxfa





00)(.

00)(.

 

GV: Kết luận? 

HS: Kết luận. 

GV: Hƣớng dẫn HS cách nhớ nội dung định lý: “Phải cùng trái khác”. 

Hoạt động 5: Vận dụng định lý. 

GV giao bài tập cho HS làm, hƣớng dẫn và kiểm tra kịp thời việc thực 

hiện các bƣớc xét dấu nhị thức, chẳng hạn xét dấu của các biểu thức sau: 

f(x) = mx – 1; g(x) = 
2

)3)(52(





x

xx
. 

Giải thích: 

Qua ví dụ trên, ta thấy GV đã dạy nội dung định lý về dấu của nhị thức 

bậc nhất bằng con đƣờng có khâu suy đoán. Bằng các ví dụ cụ thể, GV đã dẫn 

dắt HS phát hiện ra định lý, phát biểu định lý, chứng minh định lý và vận 

dụng định lý vào những bài tập đơn giản và phức tạp hơn. Trong trƣờng hợp 

này, GV đã vận dụng PP dạy học đàm thoại phát hiện thông qua các hoạt 

động điều khiển tƣ duy. 

2.2.2.3. Dạy học giải toán: 

a) Vị trí, yêu cầu của dạy học giải toán: 

Ở trƣờng phổ thông, dạy toán là dạy hoạt động toán học. Đối với HS có 

thể xem việc giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Trong 

dạy học toán, mỗi bài tập toán học đƣợc sử dụng với những dụng ý khác 

nhau, có thể dùng để tạo tiền đề xuất phát, để gợi động cơ, để làm việc với nội 

dung mới, để củng cố hoặc kiểm tra… 

Yêu cầu đối với lời giải: 

• Lời giải không có sai lầm. 
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• Lập luận phải có căn cứ chính xác. 

• Lời giải phải đầy đủ. 

Ngoài ba yêu cầu nói trên, trong dạy học giải toán còn yêu cầu lời giải 

ngắn gọn, đơn giản nhất, cách trình bày rõ ràng, hợp lý. 

Tìm đƣợc một lời giải hay của một bài toán tức là đã khai thác đƣợc 

những đặc điểm riêng của bài toán, điều đó làm cho HS “có thể biết đƣợc cái 

quyến rũ của sự sáng tạo cùng niềm vui thắng lợi” (Pôlia - 1975). 

b) Quy trình giải toán  

Theo G.Pôlya quy trình giải toán gồm 4 bƣớc: 

Bƣớc 1: Tìm hiểu nội dung bài toán  

Phải tìm hiểu bài toán một cách tổng thể tránh vội vàng đi ngay vào các 

chi tiết, phải phân tích bài toán đã cho một cách kỹ lƣỡng, đặt giả thuyết cho 

các trƣờng hợp có thể xảy ra. Tức là, trong bƣớc này chúng ta cần trả lời đƣợc 

một số câu hỏi sau: Đâu là cái đã cho? Đâu là cái phải tìm? Cái đã cho và cái 

phải tìm có mối liên hệ với nhau nhƣ thế nào?… 

Bƣớc 2: Xây dựng chƣơng trình giải 

Ở bƣớc này phải phân tích bài toán đã cho thành nhiều bài toán đơn 

giản hơn, phải huy động những kiến thức có liên quan đến các khái niệm, 

những quan hệ trong đề toán, rồi lựa chọn trong số đó những kiến thức gần 

gũi hơn cả với dữ kiện của bài toán, mò mẫm, dự đoán, thử xét một vài khả 

năng, kể cả trƣờng hợp đặc biệt, xét một bài toán tƣơng tự hoặc một bài toán 

khái quát của bài toán đã cho… 

Bƣớc 3: Thực hiện chƣơng trình giải 

Chú ý lựa chọn phƣơng án giải tối ƣu. 

Bƣớc 4: Kiểm tra và nghiên cứu lời giải 

Xem xét các trƣờng hợp có thể xảy ra của bài toán, kiểm tra lại kết quả, 

nhìn lại toàn bộ quá trình giải, rút ra phƣơng pháp giải cho một dạng toán nào 
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đó, tìm thêm những cách giải khác nữa, nghiên cứu khả năng ứng dụng kết 

quả của lời giải, đề xuất các bài toán mới: Bài toán tƣơng tự, bài toán đảo, bài 

toán đặc biệt, bài toán khái quát… 

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH khi dạy HS giải toán, chúng tôi căn cứ 

vào đặc điểm của loại kiến thức để lựa chọn, phối hợp các PP trong quá trình 

dạy học. Đối với nội dung kiến thức này ta có thể sử dụng các PP nhƣ: Vấn 

đáp, phát hiện và GQVĐ, trực quan, thuyết trình, hợp tác nhóm… 

Chẳng hạn:  

Ở bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán, có thể phối hợp PP vấn đáp phát 

hiện với PP thuyết trình trong một số trƣờng hợp cần phải ôn lại một số kiến 

thức cũ hoặc có khi phối hợp với PP trực quan đối với những nội dung khó, 

HS không thể tƣởng tƣợng ra…  

Ở bước 2: Xây dựng chƣơng trình giải. Ta có thể phối hợp PP vấn đáp 

và dạy học phát hiện, GQVĐ…  

Ở bước 3: Thực hiện chƣơng trình giải, có thể phối hợp các PP nhƣ vấn 

đáp, trình chiếu... 

Ở bước 4: Kiểm tra và nghiên cứu lời giải, bƣớc này ta có thể phối hợp 

các PP nhƣ: Vấn đáp, phát hiện và GQVĐ, trực quan, hợp tác nhóm…       

Ví dụ 3: Giải hệ PT 








0122

012

22 yxyx

xyyx
 (I) 

Bƣớc 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: 

GV: Nhận xét mỗi PT trong hệ khi thay x bởi y và thay y bởi x? 

HS: Mỗi PT trong hệ không thay đổi khi thay x bởi y và thay y bởi x. 

GV: Hệ PT có tính chất nhƣ vậy đƣợc gọi là hệ PT đối xứng loại 1 đối 

với ẩn x và y. 

Bƣớc 2: Xây dựng chƣơng trình giải: 
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GV: Để giải hệ PT đối xứng loại 1 ta có thể biến đổi để đƣa hệ PT về 

dạng hệ PT chỉ chứa (x+y) và xy đƣợc không? 

HS: Biến đổi: xyyxyx 2)( 222   

2x + 2y = 2(x + y) 

GV: Bây giờ ta có thể biến đổi hệ PT đã cho về dạng hệ PT gồm một 

PT bậc hai và một PT bậc nhất của hai ẩn không? 

HS: Có, bằng cách đặt ẩn: 








xyP

yxS
 

GV: Bây giờ hệ PT đã cho trở thành hệ mới với ẩn là S và P. Ta có thể 

giải hệ này bằng PP thế hoặc PP cộng đại số, từ đó tìm đƣợc S và P, quay lại 

phép đặt giải hệ PT với ẩn x và y. 

Bƣớc 3: Thực hiện chƣơng trình giải: 

GV: Em hãy biến đổi đƣa hệ về dạng hệ PT gồm một PT bậc hai và 

một PT bậc nhất hai ẩn? 

HS: 









01)(22)(

012
)(

2 yxxyyx

xyyx
I  

Đặt 








xyP

yxS
 ta đƣợc (I) 










0122

012

2 SPS

PS
 (II) 

GV: Hãy giải hệ PT (II)? 

HS: Trừ vế theo vế PT thứ hai cho PT thứ nhất, ta có: 










2

1
022

S

S
SS  

Từ PT thứ nhất của hệ (II), ta có: 

Nếu ,1S  thì .1P  

Nếu ,2S  thì 
2

1
P . 

+ Với 








1

1

P

S
       ta có     









1

1

xy

yx
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Khi đó x, y là nghiệm của PT: 012  tt  

PT vô nghiệm   Hệ PT đã cho vô nghiệm. 

+ Với 












2

1

2

P

S

    ta có      












2

1

2

xy

yx

 

Khi đó x, y là nghiệm của PT: .0
2

1
22  tt  

PT này có hai nghiệm: 
2

3
1t   và 

2

3
1t . 

Kết luận: Hệ đã cho có hai nghiệm là: 
















2

3
1;

2

3
1     và  















2

3
1;

2

3
1 . 

Bƣớc 4: Kiểm tra và nghiên cứu lời giải: 

GV: Hãy kiểm tra xem kết quả trên có đúng không? 

HS: Thay trực tiếp kết quả vừa tìm đƣợc vào hệ PT (II). 

GV: Ta có thể áp dụng cách giải này đối với một số bài toán tƣơng tự 

nhƣ: Giải các hệ PT sau: 

a). 










)(5

0

22

22

yxyx

yyxx
        b). 









2

1

22 xyyx

xyyx
      c). 

 
 







2

4
2

xyyx

xyyx
 

GV có thể chia lớp học thành các nhóm, rồi giao nhiệm vụ cho mỗi 

nhóm giải một hệ PT, sau một khoảng thời gian nhất định thì kiểm tra kết quả 

làm việc của từng nhóm đồng thời sửa chữa sai lầm (nếu có). 

HS: (HS tự giải) 

GV: Qua các ví dụ trên, khái quát các bƣớc giải hệ PT đối xứng loại 1 

đối với x, y. 

HS: Các bƣớc thực hiện 

+ Biểu diễn các PT trong hệ theo tổng và tích hai ẩn 
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+ Đặt ẩn số phụ 








xyP

yxS
, đƣa hệ PT ban đầu về hệ PT với ẩn phụ. 

+ Giải hệ PT ẩn phụ. 

+ Quay lại phép đặt, giải hệ PT với ẩn x, y. 

Giải thích: 

Ở ví dụ trên, GV đã vận dụng một số PPDH nhƣ: PP vấn đáp, PP phát 

hiện và GQVĐ kết hợp với dạy học hợp tác nhóm thông qua các hoạt động 

hƣớng đích, quy lạ về quen, khái quát hoá. GV đã hƣớng dẫn HS tìm ra lời 

giải của bài toán bằng hoạt động hƣớng đích, tức là gợi ý cho HS biến đổi các 

PT của hệ theo tổng và tích hai ẩn x, y. Tiếp theo, bằng các câu hỏi của GV 

giúp HS nhận ra hệ PT đã cho từ chỗ HS chƣa biết cách giải đƣa đƣợc về 

dạng hệ PT mới gồm một PT bậc hai và một PT bậc nhất hai ẩn mà các em đã 

biết cách giải, đó là hình thức sử dụng quy tắc suy đoán: quy lạ về quen. Cuối 

cùng bằng hoạt động khái quát hoá GV yêu cầu HS rút ra các bƣớc thực hiện 

giải hệ PT đối xứng loại 1 đối với x, y. 

2.2.2.4. Dạy học quy tắc, phương pháp: 

Việc dạy học những quy tắc, PP đƣợc chia thành hai thể loại: Những 

thuật giải và những quy tắc tựa thuật giải. 

a) Khái niệm về thuật giải và quy tắc tựa thuật giải: 

Thuật giải theo nghĩa trực giác đƣợc hiểu nhƣ một dãy hữu hạn những 

chỉ dẫn thực hiện đƣợc một cách đơn trị, kết thúc sau một số hữu hạn bƣớc và 

đem lại kết quả là biến đổi thông tin vào của một lớp bài toán thành thông tin 

ra mô tả lời giải của lớp bài toán đó. 

Trong quá trình dạy học, ta cũng thƣờng gặp một số quy tắc tuy chƣa 

mang đủ các đặc điểm đặc trƣng cho thuật giải, nhƣng đã tỏ ra có hiệu lực 

trong việc chỉ dẫn hành động và giải toán. Đó là những quy tắc tựa thuật giải 

đƣợc hiểu nhƣ một dãy hữu hạn những chỉ dẫn thực hiện đƣợc theo một trình 
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tự xác định nhằm biến đổi thông tin vào của một lớp bài toán thành thông tin 

ra mô tả lời giải của lớp bài toán đó. 

b) Các cách dạy tri thức phương pháp: 

 Theo tác giả Nguyễn Bá Kim có ba cách dạy tri thức phƣơng pháp, đó 

là: 

• Cách 1: Dạy học tƣờng minh tri thức phƣơng pháp đƣợc phát biểu 

một cách tổng quát. Đối với cách dạy này, mức độ hoàn chỉnh của tri thức PP 

cần dạy và mức độ chặt chẽ của quá trình hình thành những tri thức PP đó 

đƣợc quy định trong chƣơng trình và SGK hoặc cũng có khi đƣợc GV quyết 

định căn cứ vào điều kiện cụ thể của lớp học. 

• Cách 2: Thông báo tri thức PP trong quá trình hoạt động, trong trƣờng 

hợp này những tri thức PP không đƣợc quy định tƣờng minh trong chƣơng 

trình nhƣng GV cảm thấy cần thiết cung cấp, thông báo cho HS.    

• Cách 3: Luyện tập những hoạt động ăn khớp với những tri thức PP, 

trong trƣờng hợp này những tri thức PP có thể đƣợc quy định trong chƣơng 

trình hoặc cũng có thể không đƣợc quy định tƣờng minh trong chƣơng trình.   

c) Trong dạy học thuật giải và quy tắc tựa thuật giải có một số điều cần 

lưu ý sau: 

• Thứ nhất, nên cho HS biết nhiều hình thức thể hiện một quy tắc, tạo 

điều kiện thuận lợi cho họ nắm vững nội dung từng bƣớc của quy tắc đó. 

• Thứ hai, cần trình bày rõ các bƣớc trong những ví dụ cụ thể theo một 

sơ đồ nhất quán trong một thời gian thích đáng. 

• Thứ ba, cần tập luyện cho HS thực hiện tốt những chỉ dẫn nêu trong 

thuật giải hoặc trong quy tắc tựa thuật giải. 

• Thứ tƣ, cần làm cho HS ý thức đƣợc và biết sử dụng các cấu trúc điều 

khiển cơ bản để quyết định trình tự các bƣớc. 
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• Thứ năm, Thông qua dạy học những thuật giải và quy tắc tựa thuật 

giải, cần có ý thức góp phần phát triển tƣ duy thuật giải cho HS. 

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH, dạy học quy tắc, phƣơng pháp có thể 

phối hợp các PPDH: Vấn đáp, Phát hiện và GQVĐ, dạy học chƣơng trình 

hoá, hợp tác nhóm, trực quan, thuyết trình… có thể phối hợp theo cách: 

+ Nếu dạy theo cách 1 thì ta có thể sử dụng hình thức hỏi – đáp giữa 

GV và HS, GV đặt HS vào tình huống có vấn đề và gợi nhu cầu cần phải 

GQVĐ. Qua hệ thống các câu hỏi gợi mở của GV và các câu trả lời của HS 

thì dần dần hình thành nên tri thức PP cho HS. Dạy học theo cách này đòi hỏi 

đảm bảo độ chính xác, tính chặt chẽ trong quá trình hình thành tri thức PP, 

thƣờng thì sau khi đã hình thành tri thức PP, GV cần tổng kết lại và khắc sâu 

tri thức đó. Ngoài ra, GV có thể sử dụng các phƣơng tiện hỗ trợ quá trình hình 

thành tri thức, điều đó giúp cho các em có khả năng sớm hình thành và khắc 

sâu tri thức PP cho bản thân.         

+ Nếu dạy theo cách 2, GV đƣa ra tình huống gợi vấn đề, tổ chức cho 

HS phát hiện và GQVĐ thông qua hệ thống hỏi – đáp giữa GV và HS. Quá 

trình hình thành tri thức PP có thể đƣợc GV và HS thực hiện theo cách thông 

qua một loạt ví dụ cụ thể, sau đó đƣợc tổng hợp, khái quát thành tri thức PP. 

Ngoài ra, GV có thể tận dụng, khai thác ƣu điểm của dạy học chƣơng trình 

hoá và dạy học phát hiện và GQVĐ để tổ chức cho HS tham gia vào quá trình 

hình thành tri thức PP, theo hƣớng phối hợp này, HS đƣợc hoạt động một 

cách độc lập theo từng liều kiến thức đã đƣợc GV định sẵn, trong đó GV đã 

cài đặt sẵn một số tình huống gợi vấn đề và gợi cho các em có nhu cầu 

GQVĐ. Sau khi trải qua một dãy những liều kiến thức nhất định thì kết thúc  

chƣơng trình tri thức PP cũng đƣợc hình thành.      

+ Nếu dạy theo cách 3, GV cung cấp cho HS tri thức PP, sau đó yêu 

cầu các em thực hành các hoạt động ăn khớp với tri thức PP sẵn có. Dạy học 
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theo cách này, GV có thể phối hợp PP thuyết trình và PP vấn đáp đan xen 

hoạt động nhóm dựa trên cơ sở của dạy học phân hoá bằng cách: GV chia đều 

các nhóm học tập, mỗi nhóm bao gồm nhiều loại đối tƣợng HS khác nhau 

nhằm tạo cho HS có cơ hội trao đổi, giao lƣu, học hỏi lẫn nhau và cuối cùng 

mỗi HS đều tự mình thực hành đƣợc dựa trên tri thức PP sẵn có. Theo cách 

này mức độ đòi hỏi về kiến thức ở HS có thể không cao, chỉ yêu cầu các em 

biết cách thực hành tri thức PP nhờ một quá trình làm việc theo mẫu mà có 

khi không yêu cầu các em phát biểu tổng quát tri thức PP đó.     

Ví dụ 4: Dạy học thuật giải PT dạng: ax + b = 0. 

GV: Giải các PT sau và nêu các bƣớc thực hiện: 

3x - 1 = 0  (1)         - 2x + 
4

3
 = 0  (2)       3 x = 0  (3) 

HS: Giải (1). Tập xác định: R. (1) 
3

1
13  xx  

Giải (2). Tập xác định: R. (2) 
8

3
)2(:

4

3

4

3
2  xx  

Giải (3). Tập xác định: R. (3) 0
3

0
 x  

Các bƣớc thực hiện: 

+) Bƣớc 1: Tìm tập xác định 

+) Bƣớc 2: Chuyển số hạng tự do sang một vế 

+) Bƣớc 3: Chia hai vế cho hệ số của x. 

GV: Có một HS áp dụng các bƣớc thực hiện trên vào tìm nghiệm của 

PT: 

(1 + m)x + 3m – 2 = 0  (4) (m là tham số) nhƣ sau: 

Lời giải: 

Tập xác định: R 

(4) 
m

m
xmxm






1

32
32)1(  
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Lời giải của bạn HS đó đúng hay sai. Nếu sai, chỉ rõ sai ở bƣớc nào? 

Tại sao? 

HS: Lời giải trên sai ở bƣớc 3, chia hai vế của PT cho 1+ m. 

Phép chia chỉ thực hiện đƣợc khi 1+ m ≠ 0. 

GV: Em hãy sửa lại cho đúng? 

HS: Tập xác định: R. 

(4) mxm 32)1(    (*) 

Nếu 1 + m ≠ 0 thì (*) 
m

m
x






1

32
 

GV: Nếu 1 + m = 0 m = -1 thì (*) có nghiệm không? 

HS: Nếu 1 + m = 0 m = -1 thì (*) có dạng: 0x = 5. PT vô nghiệm. 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, tìm nghiệm của PT sau: 

(m
2
 - 9)x + 3 - m = 0 (5) 

HS: Tập xác định: R. (5) 3)9( 2  mxm  (*) 

+ Nếu m
2
 – 9 ≠ 0 3m  thì (*) 

9

3
2 




m

m
x  

+ Nếu m
2
 – 9 = 0 3 m  

- Với m = 3 thì (*) có dạng: 0x = 0. PT có vô số nghiệm. 

- Với m = -3 thì (*) có dạng: 0x = -6. PT vô nghiệm. 

GV: Qua các ví dụ trên, hãy rút ra cách giải và biện luận PT bậc nhất: 

ax + b = 0 (I) (a, b  R, x là ẩn). 

HS: 

+) Bƣớc 1: Nêu tập xác định 

+) Bƣớc 2: Biến đổi PT ax + b = 0 về dạng ax = - b (II) 

+) Bƣớc 3: Biện luận về các khả năng của a và b 

• Nếu a ≠ 0 thì chia hai vế của (II) cho a. PT có nghiệm duy nhất 

x = 
a

b
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• Nếu a = 0 thì PT có dạng 0x = - b 

 - Nếu b = 0 thì PT nghiệm đúng với Rx  

 - Nếu b ≠ 0 thì PT vô nghiệm. 

Giải thích: 

Ở ví dụ trên, GV đã vận dụng phối hợp các PPDH: Vấn đáp tái hiện, 

phát hiện và GQVĐ để dạy học nội dung tìm thuật giải PT dạng: ax + b = 0. 

+ Vấn đáp tái hiện: Bằng kiến thức đã đƣợc học về giải PT bậc nhất 

một ẩn. GV yêu cầu HS tiến hành giải một số PT dạng: ax + b = 0 (a ≠ 0). 

+ Phát hiện và GQVĐ: GV tạo ra một tình huống gợi vấn đề, đó là đƣa 

ra một lời giải của một bạn HS rồi yêu cầu hãy tìm sai lầm của lời giải đó. 

Trƣớc tình huống có vấn đề nhƣ vậy, HS tiến hành GQVĐ đó thông qua sự 

hƣớng dẫn của GV bằng các câu hỏi - đáp giữa GV-HS và cuối cùng bằng 

hoạt động khái quát hoá, HS đƣa ra kết luận chung về thuật giải PT: ax + b = 

0. 

Ví dụ 5: Phối hợp dạy học chƣơng trình hoá với dạy học phát hiện và GQVĐ. 

 Bằng việc phối hợp hai cách dạy học này, những yếu tố phát hiện và 

GQVĐ sẽ tăng cƣờng tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của hoạt động 

học tập theo chƣơng trình hoá. Ở đây, GV đã tận dụng và khai thác cách tiến 

hành nhƣ sau trong quá trình dạy học: Trƣớc hết GV giao cho HS một nhiệm 

vụ gợi ra một tình huống có vấn đề rồi sau đó mới cung cấp cho họ những 

thông tin cần thiết để GQVĐ đó. 

Ví dụ: Xây dựng cách giải và biện luận PT dạng: dcxbax   theo PP 

chƣơng trình hoá đƣợc sử dụng dƣới dạng những phiếu học tập. 

Phiếu 1: 

: Theo định nghĩa của giá trị tuyệt đối, ta có:  

 

 

A nếu A ≥ 0 

- A nếu A < 0 
 

 

 

 

 

 

 

│A│= 
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O: Cho hai biểu thức sau: 13 x  và 2 x . Hãy khử dấu giá trị tuyệt 

đối ở hai biểu thức trên. 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 2. 

Phiếu 2: 

Δ: Có: 

 

 

 

 

 

 

O: Giải PT: 213  xx  (1) bằng cách chia nhỏ tập xác định thành 

các khoảng. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các trƣờng hợp sau đây và lý giải câu 

trả lời đó? 

a). Trên khoảng (-∞;2) thì (1) 213  xx  

Trên khoảng (2;+∞) thì (1) 213  xx  

b). Trên khoảng (-∞;
3

1
) thì (1) 213  xx  

Trên khoảng ( 


;
3

1
) thì (1) 213  xx  

c). Trên khoảng (
3

1
;


 ) thì (1) 213  xx  

Trên đoạn 







2;

3

1
 thì (1) 213  xx  

Trên khoảng (2;+∞) thì (1) 213  xx  

 

-x+2 nếu x ≤2 
  x-2 nếu x >2  

 

 

 

 

 

 

 

và │-x+2│= 

3x+1 nếu x ≥
3

1
 

- 3x-1 nếu x <
3

1
  

 

 

 

 

 

 

 

│3x+1│= 

www.VNMATH.com



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

 
64 

Phiếu 3: 

Δ: Câu trả lời trong trƣờng hợp c) là đúng. Bởi vì: Trong hai trƣờng 

hợp a) và b) cũng chia tập xác định thành các khoảng nhỏ nhƣng chƣa đủ vì 

trên  







2;

3

1
 làm cho hai vế của PT có sự thay đổi về dấu đồng thời chúng 

cũng không trùng với dấu hai vế của PT trong các khoảng 






 


3

1
;  và 

 ;2  nên ta phải chia tập xác định thành 3 khoảng nhỏ. 

O: Hãy kết luận nghiệm của PT đã cho. 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 4. 

Phiếu 4: 

Δ: Trên khoảng 






 


3

1
;  có nghiệm: 

2

3
x  

Trên đoạn 







2;

3

1
 có nghiệm: 

4

1
x  

Trên khoảng  ;2  vô nghiệm vì 
2

3
x  (loại). 

: Áp dụng cách giải nhƣ đối với PT (1). Một bạn HS tiến hành giải và 

biện luận PT: 3 mxmx  (2) nhƣ sau: Trƣớc tiên bạn HS đó cũng thực 

hiện khử dấu giá trị tuyệt đối ở hai vế của PT nhƣ sau: 

+ Với m > 0 có: 

 

 

và 

 

 

 

mx+3 nếu x ≥
m

3
  

-mx-3 nếu x < 
m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

│mx+3│= 

x-m nếu x ≥ m 

m-x nếu x < m 
 

 

 

 

 

 

 

│x-m│= 
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+ Với m < 0 có: 

và 

 

 

 

+ Với m = 0 PT có dạng: 33  xx . 

Sau đó, với mỗi trƣờng hợp của m (m>0 và m<0) bạn HS đó lại chia 

nhỏ tập xác định thành 3 khoảng, trên mỗi khoảng phải giải và biện luận PT 

bậc nhất một ẩn. 

O: Em có nhận xét gì về lời giải trên của bạn HS đó. 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời với đáp án ở phiếu 5. 

Phiếu 5: 

Δ: Với cách làm nhƣ trên thì bài toán sẽ rất dài dòng, rắc rối và dễ 

nhầm lẫn. 

: Ta có tính chất sau: Nếu hai vế của một PT không âm thì bình 

phƣơng hai vế ta đƣợc một PT mới tƣơng đƣơng với PT đã cho. 

O: Áp dụng tính chất đó hãy giải và biện luận PT (2). 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 6. 

Phiếu 6: 

Δ: Có: 












(**)3

(*)3

33
22

mxmx

mxmx

mxmxmxmx

 

Giải và biện luận (*) và (**). 

  31(*)  mxm  

+ Nếu 101  mm  thì (*) 40  x . PT vô nghiệm. 

+ Nếu 101  mm  thì (*) có một nghiệm duy nhất: 
m

m
x






1

3
 . 

│x-m│= 
x-m nếu x ≥ m 

m-x nếu x < m 

 
 

 

 

 

 

 

mx+3 nếu x ≤
m

3
  

-mx-3 nếu x > 
m

3
 

 

 

 

 

 

 

│mx+3│= 

www.VNMATH.com



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

 
66 

    31**  mxm  

+ Nếu 101  mm  thì   40**  x . PT vô nghiệm. 

+ Nếu 101  mm  thì  **  có một nghiệm duy nhất: 
m

m
x






1

3
 

• Với 1m PT có hai nghiệm: 
m

m
x






1

3
 và 

m

m
x






1

3
 

• Với m = 1 PT có nghiệm là: 1
1

3







m

m
x  

• Với m = -1 PT có nghiệm là: 1
1

3







m

m
x . 

◊: Đối chiếu lời giải của bạn với đáp án, nếu thấy sai hoặc không làm 

đƣợc thì chuyển sang phiếu 7. 

Nếu thấy đúng thì trả lời tiếp câu hỏi sau: 

O: Muốn giải và biện luận PT dạng dcxbax   chúng ta nên áp 

dụng theo cách nào? 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 9. 

Phiếu 7: 

O: Giải và biện luận PT: 125  xmx  (3). 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 8. 

Phiếu 8: 

Δ: Có: 












(**)215

(*)125

125125
22

xmx

xmx

xmxxmx

 

Giải và biện luận (*) và (**). 

(*) 6)2(  xm  

+ Nếu 202  mm  thì   60*  x . PT vô nghiệm. 
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+ Nếu 202  mm  thì PT  *  có một nghiệm duy nhất: 

2

6






m
x . 

    42**  xm  

+ Nếu 202  mm  thì   40**  x . PT vô nghiệm. 

+ Nếu 202  mm  thì  **  có một nghiệm duy nhất: 
2

4






m
x  

• Với 2m  thì PT (3) có 2 nghiệm: 
2

6






m
x  và 

2

4






m
x  

• Với 2m  thì PT (3) có nghiệm là: 1
2

4







m
x  

• Với 2m  thì PT (3) có nghiệm là: 
2

3

2

6







m
x . 

O: Nếu muốn giải và biện luận PT dạng dcxbax   chúng ta nên 

áp dụng theo cách nào? 

◊: Suy nghĩ rồi so sánh câu trả lời của bạn với đáp án ở phiếu 9. 

Phiếu 9: 

Δ: Qua các bài toán trên, chúng ta nhận thấy để giải và biện luận PT có 

dạng dcxbax  , chúng ta nên áp dụng theo cách vận dụng tính chất: 











BA

BA
BABA

22
 . 

◊: Kết thúc. 

Giải thích: 

Trên đây là một ví dụ phối hợp dạy học phát hiện và GQVĐ với dạy 

học chƣơng trình hoá thể hiện ở một chƣơng trình mà trong đó đoạn trích tạo 

tình huống gợi vấn đề đƣợc đƣa vào các phiếu 2 và 4 trƣớc những đoạn trình 

phát thông tin cần thiết đƣợc đề cập ở các phiếu 5, 6 và 8 để GQVĐ. 
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2.2.2.5. Dạy học ôn tập: 

a) Mục đích: Nhằm tổ chức điều khiển HS ôn tập, tổng kết, hệ thống 

hoá và khái quát hoá tri thức, kỹ năng sau khi học xong một chƣơng, một 

phần hay toàn bộ chƣơng trình môn học. 

b) Cấu trúc: Dạy học ôn tập thông thƣờng gồm các bƣớc sau: 

• Tổ chức lớp 

• Định hƣớng mục đích nhiệm vụ bài học 

• Tổ chức cho HS hệ thống hoá, khái quát hoá trên cơ sở đã đƣợc chuẩn 

bị trƣớc nhằm xây dựng nên những bảng tổng kết, các sơ đồ, biểu đồ 

• Tổng kết bài học 

• Hƣớng dẫn công việc ở nhà. 

c) Các hoạt động dạy học ôn tập: Có nhiều cách dạy học ôn tập, dƣới 

đây là một trong những cách đó: Có thể hoạt động hoá người học thông qua 

việc bài tập hoá kiến thức cơ bản. 

Giờ học đƣợc thiết kế theo chùm 4 bài tập tƣơng ứng với 4 loại đối 

tƣợng HS là: Giỏi – Khá – Trung bình - Yếu, Kém. 

PP chủ yếu là mỗi đối tƣợng HS đƣợc giao một bài tập thích hợp theo 

mức độ tăng dần. Bài tập đƣợc chuẩn bị theo bảng sau: 

 

 

 

 

Mức độ 1 

 

 

 

Mức độ 2 

 

 

Mức độ 3 

 

 

Mức độ 4 

 

 

Ghi chú 

HS yếu kém Bài 1.1 Bài 1.2 Bài 1.3 Bài 1.4  

HS trung bình Bài 2.1 Bài 2.2 Bài 2.3 Bài 2.4  

HS khá Bài 3.1 Bài 3.2 Bài 3.3 Bài 3.4  

HS giỏi Bài 4.1 Bài 4.2 Bài 4.3 Bài 4.4  

 

Mức độ 

Đối tƣợng 
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Ghi chú:  

 Mức độ đƣợc tăng dần từ mức 1 đến mức 4. Trong đó bài 1.4 tƣơng 

đƣơng với bài 2.1, bài 2.4 tƣơng đƣơng với bài 3.1, bài 3.4 tƣơng đƣơng với 

bài 4.1… 

Với sự chuẩn bị nhƣ vậy GV giao nhiệm vụ, HS tự giác chiếm lĩnh tri 

thức. Giờ học đƣợc diễn biến theo tiến trình sau: 

Hoạt động 1: GV giao nhiệm vụ bằng cách giao cho mỗi đối tƣợng một 

bài tập thích hợp, HS làm bài tập đƣợc giao, tất nhiên có sự hạn chế thời gian. 

Hoạt động 2: GV theo dõi hoạt động của HS và giải đáp thắc mắc cũng 

nhƣ đƣa ra những hƣớng dẫn cho mỗi đối tƣợng hoặc gợi ý, HS độc lập làm 

bài. 

Hoạt động 3: Kiểm tra kết quả công việc sau khoảng thời gian cho 

phép. Nếu HS nào làm đúng, nhanh nhất sẽ đƣợc khen và đƣợc thƣởng (thông 

qua việc mời HS đó chữa bài cho cả lớp), đừng quên cho điểm. Những HS 

chƣa hoàn thành công việc trong thời gian cho phép cần học tập lời giải của 

bạn và tự điều chỉnh, cần giúp HS lấp đƣợc chỗ hổng trong kiến thức của họ. 

Hoạt động 4: GV chuẩn hoá kiến thức. Chú ý thông qua hoạt động này 

GV giúp HS nắm đƣợc tri thức và tri thức PP. 

Các hoạt động đƣợc diễn ra và lặp lại cho đến khi hoạt động nhận thức 

đã đƣợc thực hiện. 

 Bằng cách phối hợp các PP, trong dạy học ôn tập GV hƣớng dẫn HS ôn 

lại một số dạng PT quy về PT bậc hai dƣới hình thức dạy học phân hoá GV đã 

lựa chọn đối tƣợng HS trung bình, khá, giỏi để ôn tập kiến thức về cách giải 

PT và BPT quy về PT và BPT bậc hai. Ở đây GV đã vận dụng các PPDH: 

Hợp tác nhóm, phát hiện và GQVĐ ở mức 2 (đối với đối tƣợng HS trung 

bình), ở mức 4 (đối với đối tƣợng HS khá, giỏi); đàm thoại tái hiện (đối với 

HS trung bình), đàm thoại phát hiện (đối với HS khá, giỏi). 
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Ví dụ 6:  

 Dạy học ôn tập nội dung PT và BPT quy về PT và BPT bậc hai. 

(Lớp học đƣợc chia làm 3 loại đối tƣợng: trung bình - khá - giỏi, ứng 

với 3 nhóm học tập; phân bậc hoạt động các nội dung học tập, giao nhiệm vụ 

theo mức độ tăng dần, hơi khó hơn so với trình độ của mỗi nhóm). 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ. 

Đề bài tập: 

Bài 1: Giải các PT sau: 

a). 05194 24  xx                                b). 0276 24  xx  

c). 123  xx                                      d). 232  xx  

Bài 2: Giải các PT và BPT sau: 

a). 4452  xxx                               b). 438 2  xxx  

c). 5485 22  xxxx  

Bài 3: Giải các PT và BPT sau: 

a). 1153853 22  xxxx             b). 21343 22  xxxx  

c). 0114124 2  xxx . 

GV: Dự kiến nhóm HS (nhóm khá, giỏi và nhóm trung bình). 

Chú ý: Có thể cho phép HS tự chọn nhóm. 

Đọc hoặc phát đề bài cho HS, giao nhiệm vụ cho từng nhóm: (mỗi 

nhóm 2 bài) 

+ HS trung bình: bắt đầu từ bài 1 đến bài 2 

+ HS khá, giỏi: bắt đầu từ bài 2 đến bài 3. 

HS: Chép hoặc nhận bài tập, đọc và nêu những thắc mắc về đầu bài 

(nếu có). 

- Định hƣớng cách giải bài toán. 
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Hoạt động 2: HS độc lập tiến hành tìm lời giải bài 1 có sự hƣớng dẫn, 

điều khiển của GV. 

GV: Giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của HS, hƣớng dẫn khi cần 

thiết. 

HS: Đọc đầu bài bài 1 đƣợc giao và nghiên cứu cách giải, độc lập tiến 

hành giải toán. 

Thông báo kết quả cho GV khi đã hoàn thành nhiệm vụ. 

GV: - Nhận và chính xác hoá kết quả của 1 hoặc 2 HS hoàn thành 

nhiệm vụ đầu tiên. 

 - Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng HS. Chú ý các sai 

lầm thƣờng gặp. 

 - Đƣa ra lời giải (ngắn gọn nhất) cho cả lớp. 

HS: Chính xác hoá kết quả (ghi lời giải của bài toán). 

GV: Hƣớng dẫn các cách giải khác nếu có (việc giải theo cách khác coi 

nhƣ bài tập về nhà). 

HS: Chú ý các cách giải khác. 

GV: Chú ý cho HS PP chung để giải bài toán. 

HS: Ghi nhớ PP giải toán. 

Hoạt động 3: HS độc lập tiến hành giải các bài tiếp theo có sự hƣớng 

dẫn, điều khiển của GV. (hoạt động này đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ hoạt 

động 2). 

Hoạt động 4: Chuẩn hoá kiến thức. 

GV: Qua các bài tập trên GV yêu cầu HS khái quát các bƣớc giải PT 

trùng phƣơng, PT và BPT chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối, PT và BPT chứa 

ẩn trong dấu căn bậc hai (GV chỉnh sửa, bổ sung khi cần thiết). 

HS: PP giải các PT và BPT quy về PT và BPT bậc 2: 
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1. PT trùng phương 

Đặt ẩn phụ t = x
2
 (điều kiện: t 0 ) 

Giải PT bậc 2 đối với t và đối chiếu với điều kiện. 

Quay trở lại phép đặt giải PT ẩn x. 

2. PT và BPT chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối 

Ta thƣờng khử dấu giá trị tuyệt đối bằng một trong các PP sau: 

 - Bình phƣơng hai vế PT. 

 - Xét dấu biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối. 

 - Đặt ẩn phụ. 

3. PT và BPT chứa ẩn trong dấu căn thức bậc hai 

+ Tìm điều kiện xác định của PT hoặc BPT. 

+ Giải PT hoặc BPT trên các miền của tập xác định bằng PP bình 

phƣơng hai vế hoặc đặt ẩn phụ. 

GV: Yêu cầu HS tự hoàn thành các ý còn lại trong mỗi bài, khi đã hoàn 

thành tự mình lấy các ví dụ khác để luyện tập. 

Trên đây là một ví dụ thể hiện hình thức dạy học hợp tác nhóm kết hợp 

với các PPDH nhƣ thuyết trình, đàm thoại, phát hiện và GQVĐ dựa trên cơ sở 

của hình thức dạy học phân hoá nhằm mục đích khai thác các thế mạnh của 

từng PP, giúp cho HS học tiết ôn tập đạt hiệu quả nhất. 

2.2.3. Lựa chọn và phối hợp một số phƣơng pháp dạy học căn cứ vào đối 

tƣợng HS 

Xuất phát từ dạy học phân hóa, từ hình thức dạy học hợp tác nhóm... đã 

trình bày ở chƣơng 1, chúng tôi tiến hành lựa chọn và phối hợp các PPDH 

phù hợp với một vài loại đối tƣợng HS. Chẳng hạn: Đối tƣợng HS khá, giỏi 

và đối tƣợng HS yếu kém. 
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2.2.3.1. Đối tượng HS khá, giỏi: 

a) Đặc điểm: Là những HS có kết quả học tập từ khá trở nên. Bản thân 

mỗi HS đã có kiến thức nhất định về môn Toán, khả năng tiếp thu tri thức 

nhanh, có PP học tập môn Toán tƣơng đối tốt, đây chính là những đối tƣợng 

mà ta có thể bồi dƣỡng trở thành những HS giỏi. 

b) PP dạy học: 

Dựa trên những đặc điểm của đối tƣợng HS này mà GV lựa chọn 

những PP dạy học phù hợp, đặc biệt là những PP dạy học mà phát huy đƣợc 

tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS, chẳng hạn có thể lựa chọn: 

- Tăng cƣờng PP dạy học đàm thoại phát hiện, phát hiện và GQVĐ kết 

hợp với hoạt động nhóm. 

- Bƣớc đầu khai thác PP phát hiện và GQVĐ ở mức độ gần với tự 

nghiên cứu. Tức là HS tự lực phát hiện vấn đề từ một tình huống thực, lựa 

chọn vấn đề cần giải quyết, tự đề xuất ra giả thuyết, xây dựng kế hoạch giải, 

thực hiện kế hoạch giải, tự đánh giá chất lƣợng và hiệu quả GQVĐ. 

- Thuyết trình trong các trƣờng hợp sau: giới thiệu một chủ đề hay một 

kiến thức mới; giới thiệu các tài liệu học tập quan trọng mà ngƣời học ít có 

điều kiện tiếp cận, tóm tắt các điểm chính của nội dung chủ đề vừa học, đề 

cập tới nhiều nội dung trong thời gian có hạn. 

- PP vấn đáp: Phân loại câu hỏi để sử dụng những câu hỏi khó, đòi hỏi 

có sự sáng tạo, có khả năng phân tích, tổng hợp tốt... dành cho đối tƣợng HS 

giỏi. 

Chẳng hạn: Khi tiến hành tổ chức dạy học theo hình thức hợp tác 

nhóm, GV có thể chia đều các HS khá giỏi cho các nhóm HS để làm nòng cốt. 

Chẳng hạn: Khi tiến hành bồi dƣỡng HS giỏi, ta có thể khai thác hình 

thức tự nghiên cứu của PPDH phát hiện và GQVĐ. 
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c) Một số chú ý trong dạy học: 

Thứ nhất, GV cần coi trọng giáo dục cho HS lòng ham thích, say mê 

môn Toán.  

Thứ hai, GV cần phát huy cao độ sự độc lập suy nghĩ của HS, độc lập 

suy nghĩ là yếu tố không thể thiếu trong học Toán. Do vậy GV cần phải rèn 

luyện cho HS khả năng tự học, tự nghiên cứu, biết độc lập suy nghĩ ngay từ 

khâu phát hiện vấn đề, biết tra cứu tài liệu, tự trang bị kiến thức cần thiết để 

GQVĐ cho tới khâu trình bày, lý giải và bảo vệ kết quả đạt đƣợc. 

 Dựa trên quan điểm phối hợp các PPDH, chúng tôi lựa chọn và phối 

hợp theo cách: Xuất phát từ dạy học phân hoá để dạy cho đối tƣợng HS khá, 

giỏi. GV đã tận dụng ƣu điểm của các PP đàm thoại phát hiện, phát hiện và 

GQVĐ ở mức 2. Bằng hoạt động khái quát hoá, HS đƣa ra thuật giải PT chứa 

ẩn dƣới dấu căn thức bằng PP đặt ẩn phụ. 

Ví dụ 1: Giải PT, từ đó hãy nêu khái quát các bƣớc giải. 

9)2(232 22  xxxx   (1) 

Điều kiện: 









3

1
0322

x

x
xx  

GV: Nếu áp dụng PP bình phƣơng hai vế thì gặp khó khăn gì? 

HS: Phải xét dấu vế phải là tam thức bậc hai và khi bình phƣơng hai vế 

sẽ xuất hiện PT bậc 4 đầy đủ. 

GV: Hãy nhận xét mối quan hệ giữa biểu thức trong căn và biểu thức 

chứa ẩn ngoài căn? 

HS: - 2(x
2
 – 2x) + 9 = - 2(x

2
 – 2x - 3) + 3 = -2 3)32( 22  xx  

GV: Có thể đƣa (1) về dạng PT bậc hai bằng cách nào? 

HS: Đặt ẩn phụ t = 322  xx  ta đƣợc (1) 032 2  tt  (2) 

GV: Khi đó t có điều kiện gì?  

HS: Điều kiện t ≥ 0. 
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Khi đó (2) 













2

3

1

t

t

  Kết hợp với điều kiện ta đƣợc t = 1 

GV: Hãy quay lại phép đặt để giải PT ẩn x? 

Với t = 1  

PT (1)











51

51
042132132 222

x

x
xxxxxx  

(thoả mãn điều kiện). 

Vậy PT có hai nghiệm 










51

51

x

x
 

GV: Hãy khái quát các bƣớc giải PT bằng cách đặt ẩn phụ? 

HS: Giải PT bằng cách đặt ẩn phụ, gồm các bƣớc: 

+) Tìm tập xác định. 

+) Đặt ẩn phụ (kèm điều kiện), đƣa PT ban đầu về PT với ẩn số phụ. 

+) Giải PT với ẩn số phụ và đối chiếu với điều kiện. 

+) Quay trở lại với phép đặt, giải PT ẩn x, lấy nghiệm trong tập xác 

định. 

Giải thích: 

Với bài toán trên, GV đã hƣớng dẫn HS sử dụng cách khái quát hoá từ 

ví dụ cụ thể, từ đó HS rút ra PP chung để giải PT chứa ẩn dƣới dấu căn bằng 

PP đặt ẩn phụ. Trong ví dụ này, HS đóng vai trò chủ động trong các phép biến 

đổi dƣới sự điều khiển của GV. 

2.2.3.2.  Đối tượng HS  yếu kém: 

a) Đặc điểm:  

Là những HS có kết quả học tập toán thƣờng xuyên dƣới trung bình. 

Việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng cần thiết ở những HS này thƣờng đòi 

hỏi nhiều công sức và thời gian so với những HS khác. Sự yếu kém của đối 
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tƣợng HS này thƣờng đƣợc thể hiện: Có nhiều “lỗ hổng” về tri thức, kỹ năng; 

tiếp thu chậm; PP học tập toán chƣa tốt. 

b) PP dạy học:  

Căn cứ vào những đặc điểm trên đây của đối tƣợng HS yếu kém. Trong 

dạy học, GV cần quan tâm giúp đỡ các em với mục đích làm cho đối tƣợng 

HS này ngày càng tiến bộ dần dần hoà nhập với diện đối tƣợng HS trung bình 

khá. Đối với đối tƣợng HS này, mức độ yêu cầu không đƣợc cao quá, phải 

vừa sức đối với các em. 

Để đạt đƣợc mục đích trên, GV có thể dạy học dƣới hình thức nhƣ: GV 

làm mẫu để HS bắt chƣớc theo mẫu, HS tái hiện ngay tại lớp kiến thức vừa 

đƣợc học thông qua bài tập tƣơng tự. Thông qua đó, GV sẽ nắm đƣợc thực 

trạng nắm kiến thức của HS, từ đó có biện pháp kịp thời, củng cố kiến thức 

thông qua bài tập. 

Dạy học theo cách này, HS đƣợc học dựa theo PP dạy học truyền thống 

dƣới sự điều khiển của GV, đƣợc định hƣớng hành động thông qua các bƣớc 

cụ thể để đạt kiến thức, bƣớc đầu góp phần hoạt động hoá ngƣời học. 

c) Một số chú ý khi dạy học đối tượng HS  yếu kém: 

• Cần tạo ra những tiền đề đảm bảo trình độ xuất phát cho những tiết 

lên lớp. 

• Lấp “lỗ hổng” về kiến thức, kỹ năng. 

• Luyện tập vừa sức HS yếu kém. 

• Giúp đỡ HS rèn luyện kỹ năng học tập. 

 Theo hƣớng phối hợp các PPDH, căn cứ vào đặc điểm của đối tƣợng 

HS này, GV có thể dùng PP thuyết trình trong các trƣờng hợp bổ sung những 

kiến thức cũ liên quan đến bài học do HS “bị hổng” kiến thức kết hợp với vấn 

đáp tái hiện, ngoài ra có thể dùng PP trực quan cho những tình huống HS khó 

tƣởng tƣợng, bên cạnh đó có thể phối hợp với dạy học hợp tác nhóm để HS có 
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cơ hội học hỏi kinh nghiệm của những bạn khác thuộc nhóm đối tƣợng HS 

khá giỏi…   

Ví dụ 2: Sau khi đã đặt ra bài toán ở trên về giải PT chứa ẩn dƣới dấu căn 

thức và HS khá giỏi đã nêu lên đƣợc bƣớc cụ thể để giải PT bằng PP đặt ẩn 

phụ thì GV có thể ra dạng bài tập tƣơng tự để HS yếu kém áp dụng. 

Chẳng hạn: Giải PT sau bằng PP đặt ẩn phụ: 1)32(3132 22  xxxx   (3) 

GV: Áp dụng các bƣớc đã nêu trên. Trƣớc hết hãy tìm tập xác định của 

PT? 

HS: Tập xác định: 












1

2

1

0132 2

x

x
xx  

GV: Hãy biến đổi biểu thức vế phải sao cho vế phải xuất hiện biểu thức 

dƣới dấu căn ở vế trái? 

HS: 4)132(34)132(31)32(3 2222  xxxxxx  

GV: PT (3) tƣơng đƣơng với PT nào? 

HS: (3) 4)132(3132 222  xxxx  

GV: Đƣa PT (3) về dạng PT bậc 2? 

HS: Đặt ẩn phụ t = 132 2  xx   với điều kiện t ≥ 0 

GV: Khi đó PT (3) tƣơng đƣơng với PT bậc hai nào? Tìm nghiệm của 

PT đó? 

HS: (3) 04343 22  tttt  (4) 

(4) 













3

4

1

t

t

 Kết hợp với điều kiện, ta đƣợc: 
3

4
t  

GV: Hãy quay lại phép đặt để giải PT ẩn x? 

HS: Ta có: 
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36

137327

36

137327

072718 2

x

x

xx     (thoả mãn điều kiện) 

GV: Kết luận nghiệm của PT? 

HS: Vậy PT có hai nghiệm: 
















36

137327

36

137327

x

x

 

Giải thích: 

Qua ví dụ trên, ta thấy GV không đặt ra yêu cầu cao nhƣ đối với đối 

tƣợng HS khá, giỏi, chủ yếu là yêu cầu HS làm việc dựa trên cơ sở đã có bản 

mẫu dƣới dạng bắt chƣớc, tuy nhiên trong quá trình học tập HS không tránh 

khỏi những khó khăn do các em không nắm chắc kiến thức cũ, khi đó GV cần 

kịp thời lấp “lỗ hổng” về kiến thức cho các em. Nhƣ vậy với cách dạy này 

phù hợp với những PP dạy học truyền thống dƣới sự điều khiển của GV, đƣợc 

định hƣớng hoạt  động thông qua các bƣớc cụ thể để đạt kiến thức. Với cách 

dạy học nhƣ trên cũng giúp cho HS nắm kiến thức một cách không hình thức. 

2.2.4. Lựa chọn và phối hợp một số phƣơng pháp dạy học căn cứ vào điều 

kiện phƣơng tiện dạy học  

 Dựa trên quan điểm của sự phối hợp các PPDH, trên cơ sở đáp ứng 

đƣợc điều kiện về cơ sở vật chất, phƣơng tiện... Trong đề tài này, ở đây chúng 

tôi hạn chế trong phạm vi phƣơng tiện về CNTT và truyền thông.  

CNTT và truyền thông đóng vai trò là phƣơng tiện dạy học, phục vụ 

cho việc dạy và học của GV – HS đƣợc tiến hành một cách thuận lợi, hiệu 

quả... Với những ƣu điểm của CNTT & Truyền thông, theo chúng tôi: GV có 

thể lựa chọn một vài PPDH và phối hợp chúng theo cách: Giảm thuyết trình, 

tăng PP vấn đáp và trực quan đan xen hoạt động nhóm dựa trên dạy học 

phân hoá, có sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông...  
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Ví dụ dƣới đây thể hiện sự phối hợp đó có sự hỗ trợ của CNTT và 

truyền thông: GV đã sử dụng phần mềm GRAPH để vẽ đồ thị của các hàm số, 

biểu thị miền nghiệm của hệ BPT hai ẩn; với tính năng của phần mềm 

POWERPOINT là trình chiếu GV đã tận dụng tính năng đó thay cho việc GV 

phải trình bày những nội dung này lên bảng đồng thời với phần mềm này tạo 

sự chú ý, gây hứng thú cho HS trong giờ học. 

Ví dụ 1:  

 Phối hợp các PPDH dƣới sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông khi dạy 

cho HS cách giải bài toán kinh tế đƣợc minh hoạ nhƣ sau: 

GV: Cho bài toán: (Trình chiếu đầu bài lên màn hình): 

Bµi tËp: Mét nhµ khoa häc nghiªn cøu vÒ t¸c ®éng phèi hîp cña
vitamin A vµ vitamin B ®èi víi c¬ thÓ con ngêi. Thu ®îc kÕt

qu¶ nh sau:

1. Mçi ngêi cã thÓ tiÕp nhËn ®îc mçi ngµy kh«ng qu¸ 600 ®¬n vÞ

vitamin A vµ kh«ng qu¸ 500 ®¬n vÞ vitamin B.

2. Mét ngêi mét ngµy cÇn tõ 400 ®Õn 1000 ®¬n vÞ vitamin c¶ A lÉn

B.
3. Do t¸c ®éng phèi hîp cña hai lo¹i vitamin, mçi ngµy, sè ®¬n vÞ
vitamin B kh«ng Ýt h¬n 1/2 sè ®¬n vÞ vitamin A nhng kh«ng nhiÒu
h¬n ba lÇn sè ®¬n vÞ vitamin A

Gäi x, y lÇn lît lµ sè ®¬n vÞ vitamin A vµ B mµ b¹n dïng mçi
ngµy. Em h·y thiÕt lËp c¸c bÊt ph¬ng tr×nh biÓu diÔn c¸c ®iÒu kiÖn
trªn theo hai Èn x, y ?

Em h·y t×m ph¬ng ¸n dïng hai lo¹i vitamin A vµ B 
tho· m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó sè tiÒn T tr¶ lµ Ýt nhÊt, biÕt
r»ng gi¸ mçi ®¬n vÞ vitamin A lµ 9 ®ång vµ mçi ®¬n vÞ
vitammin B gi¸ 7,5 ®ång ?

 

GV: Gọi x, y lần lƣợt là số đơn vị vitamin A và vitamin B. Hãy nêu 

điều kiện của x và y? 

HS: Điều kiện của x, y là: x, y>0. 

GV: Căn cứ vào kết quả thứ nhất sau khi nghiên cứu thì x, y phải có 

điều kiện gì ràng buộc? 

HS: Từ kết quả thứ nhất ta có các BPT: 








5000

6000

y

x
. 
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GV: Tƣơng tự căn cứ vào các kết quả còn lại, ta có điều gì? 

HS: Từ kết quả thứ hai, ta có: 








1000

400

yx

yx
 

Từ kết quả thứ ba, ta có: 3
2

1
 yx  . 

GV: Mỗi ngày bạn phải dùng x đơn vị vitamin A và y đơn vị vitamin B 

thì số tiền bạn phải trả là bao nhiêu? 

HS: Số tiền phải trả là: T = 9x + 7,5y 

GV: Vậy để trả số tiền là T (nhƣ trên) thì x, y cần thoả mãn hệ điều 

kiện sau: 

 



























)5(3
2

1

)4(1000

)3(400

)2(5000

)1(6000

xyx

yx

yx

y

x

IV  

(Tất cả các hoạt động  trên được GV thể hiện dưới dạng trình chiếu: 

HS trả lời đến đâu thì GV tóm tắt luôn đến đó). 

Tãm t¾t bµi gi¶i sè 3:

Gäi x, y lÇn lît lµ sè ®¬n vÞ vitamin A vµ B dïng mçi ngµy:
0 600

0 500

x

y

 

 

400

1000

x y

x y

 

 
1

3
2

x y x 

(I)

(II)

(III)

Nh thÕ chóng ta cã hÖ ®iÒu kiÖn

(IV):

0 600

0 500

400

1000

1
3

2

x

y

x y

x y

x y x


  


 


 
  



 

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)
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Giải các BPT trên? 

HS: Nghiệm của (1) là phần mặt phẳng phía dƣới đƣờng thẳng x = 600 

Nghiệm của (2) là phần mặt phẳng bên trái đƣờng thẳng y = 500 

Nghiệm của (3) là phần mặt phẳng phía trên đƣờng thẳng x + y = 400 

Nghiệm của (4) là phần mặt phẳng phía dƣới đƣờng thẳng x + y = 1000 

Nghiệm của (5) là phần mặt phẳng phía trên đƣờng thẳng xy
2

1
  và 

phần mặt phẳng phía dƣới đƣờng thẳng y = 3x. 

GV: Hãy xác định miền nghiệm của hệ BPT trên? 

HS: Trả lời câu hỏi căn cứ vào hình biểu diễn của GV. 

GV: Hãy xác định các giao điểm của các đƣờng thẳng trên và đặt tên 

cho các giao điểm đó? 

HS: Các đƣờng thẳng trên cắt nhau tại 6 điểm, đó là: 

M (100;300) , N(
3

400
;

3

800
) ,  P (600;300) 

Q (600;400) ,  R (500; 500) , S (1500; 500) 

Vậy nghiệm của hệ là miền lục giác lồi MNPQRS. 

GV: Chúng ta cần xác định (x, y) của điểm thuộc miền lục giác lồi đó 

sao cho T = 9x + 7,5y đạt giá trị nhỏ nhất (GTNN). 

HS: Lần lƣợt thay toạ độ các điểm M, N, P, Q, R, S vào hàm T, sau đó 

kết luận: T đạt GTNN tại M (100, 300). Khi đó số tiền phải trả là: T = 3150 

(đ). 

Kết luận: Vậy mỗi ngày tốt nhất nên dùng 100 đơn vị vitamin A và 300 

đơn vị vitamin B và chi phí phải trả cho mỗi ngày là: 3150 (đ). 
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Víi c¸c gi¶ thiÕt trong bµi to¸n th× sè tiÒn ®Ó mua hai lo¹i 

vitamin lµ:  T(x;y) = 9x + 7,5y. VËy ta cÇn t×m ®iÓm thuéc

miÒn nghiÖm cña hÖ (IV) sao cho gi¸ trÞ cña T(x;y) lµ nhá

nhÊt.

1000

400

400 600

600

o

y

x1000

1200

100

300 M

N

P

Q

RS

M(100 ; 300);

N(800/3 ; 400/3)

R(500 ; 500);

P(600 ; 300);

S(1500 ; 500)

Q(600 ; 400)

Thay vµo T(x ; y) ta thÊy

T(x; y) ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt t¹i 

M(100 ; 300) hay mçi ngµy

tèt nhÊt nªn dïng 100 ®¬n vÞ

vitamin A vµ 300 ®¬n vÞ

vitamin B. Chi phÝ ph¶i tr¶ 

mçi ngµy lµ 3150 ®ång.

 
 

Giải thích: 

 Ví dụ trên đã phần nào thể hiện đƣợc ứng dụng của CNTT trong dạy 

học môn Toán nói chung và dạng toán kinh tế nói riêng, tạo cho HS có đƣợc 

cảm giác thoải mái và hứng thú hơn trong học tập, HS đƣợc học tập trong môi 

trƣờng mới hiện đại dƣới sự hƣớng dẫn của GV. Nhƣ vậy vai trò của ngƣời 

GV không hề bị mất đi mà nó mang tính hỗ trợ cho GV và HS trong quá trình 

dạy và học. 

2.2.5. Phối hợp một số phƣơng pháp dạy học để tổ chức cho HS phát hiện 

sai lầm, tìm nguyên nhân và sửa chữa 

 Với tình huống dạy học này, thƣờng là GV cho HS tiếp cận với những 

lời giải có sai lầm, lời giải này có thể đƣợc GV chuẩn bị từ trƣớc hoặc cũng 

có những trƣờng hợp nó xảy ra ngay trên lớp học, sau đó GV hƣớng dẫn, tổ 

chức cho  HS phát hiện và tìm hƣớng sửa chữa những sai lầm đó. 

 Dựa trên quan điểm của sự phối hợp các PPDH, khi tiến hành dạy học 

nội dung này, theo chúng tôi bản thân tình huống dạy học này nó đã chứa 
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đựng tình huống gợi vấn đề. Nhƣ vậy, để đạt hiệu quả trong dạy học GV 

thƣờng sử dụng PP trực quan kết hợp với đàm thoại phát hiện hoặc sử dụng 

PP trắc nghiệm khách quan với mục đích tạo cho HS có cơ hội tiếp cận với 

nhiều tình huống có vấn đề và lúc này PP đàm thoại đƣợc tăng cƣờng (nếu có 

điều kiện, HS có thể trả lời câu hỏi trắc nghiệm ngay trên máy tính). Ngoài ra, 

có thể dùng chƣơng trình hoá dƣới dạng những phiếu học tập để lựa chọn 

phƣơng án đúng (sai)…     

Khi học nội dung PT, hệ PT, BPT, HS thƣờng gặp phải những tình 

huống sai lầm sau. Trên cơ sở đó, GV hƣớng dẫn HS cách phát hiện và sửa 

chữa.   

a). Về kiến thức, HS thƣờng sai lầm do sử dụng phép biến đổi PT, hệ 

PT, Bất PT không tƣơng đƣơng, nhƣ: nhân chéo mẫu thức, bình phƣơng hai 

vế, giản ƣớc hai vế một cách tuỳ tiện, dùng phép thay thế (đây không phải là 

phép biến đổi tƣơng đƣơng), sai lầm nữa là HS không kiểm tra điều kiện xác 

định của PT trƣớc khi kết luận nghiệm. Để khắc phục đƣợc hiện tƣợng này, 

GV cần đặt HS vào những tình huống có vấn đề (tìm sai lầm của lời giải bài 

toán) để từ đó HS tự phát hiện và GQVĐ. 

Ví dụ 1: Giải PT: 212  xx    (1) 

 GV: (Nêu tình huống có vấn đề)  

 Bài giải sau đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu? 

Bƣớc 1: Vì 012 x  với mọi x thuộc R nên điều kiện xác định của PT 

(1) là 202  xx  

Bƣớc 2:    





















212

212

2

1

xx

xx

x

I  

Bƣớc 3: Giải hệ (I) ta có x = -1, x = 1 

Vậy tập nghiệm của PT là T =  1 . 
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 HS: Suy nghĩ tìm câu trả lời. (Nếu chƣa trả lời đƣợc thì GV gợi ý) 

 GV: Hãy thử lại hai giá trị trên vào PT ban đầu? 

 HS: Thử lại: 

 + Với x = 1 ta có: 121;111.2  VPVT   

 Vậy x = 1 không phải là nghiệm của PT (1) 

 + Với x = - 1 ta có:   321;311.2  VPVT  

 Vậy x = -1 không phải là nghiệm của PT (1). 

 GV: Lời giải trên đúng hay sai? 

 HS: Lời giải trên là sai. 

 GV: Chúng ta hãy kiểm tra các bƣớc giải của bạn HS đó và tìm ra sai ở 

đâu? 

 HS: Bài giải trên sai ở bƣớc 3, đúng là x = 1, x = -1 đều không thoả 

mãn điều kiện xác định của PT 2x . Vậy PT đã cho vô nghiệm. 

Ví dụ 2: Giải bất PT:     222 11414 xxxx   (2) 

 Với PPDH hoàn toàn tƣơng tự nhƣ đã trình bày trong ví dụ 1, chúng tôi 

tiến hành dạy HS cách phát hiện sai lầm, tìm nguyên nhân và sửa chữa đối với 

lời giải sau: 

 Giải BPT:     222 11414 xxxx   

 Có một bạn HS tiến hành giải nhƣ sau:   

Bƣớc 1: Vì    22
11  xx  nên bất PT đã cho tƣơng đƣơng với: 

    

        *011201144

11414

222

222





xxxxx

xxxx
 

Bƣớc 2: Nghiệm của bất PT (*) là 1

1

2

1













x

x

x
 

Bƣớc 3: Tập nghiệm của bất PT đã cho là T =  ;1 . 

Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu? 
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Nhận xét: Bài giải trên sai từ bƣớc 2, đúng là: 

   






















1

2

1

01

012
0112

2

x

x

x

x
xx  

Vậy tập nghiệm của bất PT đã cho là: T = R\








1;
2

1
. 

Ví dụ 3: Giải PT: 
  1

23

1

3










x

x

xxx

x
  (3)  

 GV: Đƣa ra tình huống có vấn đề nhƣ sau: 

 Có một bạn HS giải PT (3) nhƣ sau: 

 Giải: Điều kiện xác định của (3) là: 0x  và 1x  

 Nhân hai vế của PT (3) với x (x - 1) ta có: 

 (3) 

   

  











2

0
02

022133 2

x

x
xx

xxxxxx

 

 Vậy PT (3) có hai nghiệm x = 0 và x = -2 

 Em hãy nhận xét về lời giải đó của bạn HS? 

 HS: Suy nghĩ về tình huống mà GV vừa nêu ra. (Nếu chƣa có câu trả 

lời thì GV gợi ý cho HS) 

 GV: Chúng ta kiểm tra kết quả có đúng không bằng cách thử lại giá trị 

của x tìm đƣợc vào PT (3)? 

 HS: Thử lại:  

 + Với x = 0 làm cho PT (3) không xác định   x = 0 không phải là 

nghiệm của PT. 

 + Với x = - 2 thoả mãn điều kiện và: 
   

 

 
3

4

12

22

3

4

2

3

6

1

2

3

122

32

1

1




















VP

VT

 

 Vậy x = -2 là một nghiệm của PT (3).  
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 GV: Tại sao x = 0 không là nghiệm của PT (3). Bạn HS đó đã làm sai ở 

đâu? 

 HS: Khi nhân hai vế của PT với biểu thức: x(x - 1) đã làm cho PT (3) 

mất đi điều kiện xác định của nó nên phép biến đổi đó là không tƣơng đƣơng. 

 GV: Em hãy sửa lại cho đúng? 

 HS:  Giải: Điều kiện của PT (3) là: 0x  và 1x . 

Nhân hai vế của PT (3) với x(x - 1) ta đƣa tới PT hệ quả 

(3) 

   

  .02

02

2133

2







xx

xx

xxxx

 

PT cuối có hai nghiệm là x = 0 và x = -2. 

Ta thấy x = 0 không thoả mãn điều kiện của PT (3), đó là nghiệm ngoại 

lai nên bị loại, còn x = -2 thoả mãn điều kiện và là một nghiệm của PT (3). 

Vậy PT (3) có nghiệm duy nhất là x = -2. 

b). Về cách trình bày, biểu hiện sai lầm của HS thƣờng là viết các dấu 

tƣơng đƣơng ( ), suy ra () một cách tuỳ tiện. 

Ví dụ 4:  

 GV: Đƣa ra tình huống có vấn đề. 

 Khi giải PT có HS đã biến đổi nhƣ sau: 

5
12

3
5

12

3

12

3

12

3
5

12

3

12

3


















 x

xxxx
x

xx
x  

 Em hãy tìm sai lầm trong phép biến đổi trên? 

 HS: Suy nghĩ tìm câu trả lời, HS có thể thử x = 5 vào PT ban đầu và 

thấy x = 5 là một nghiệm của PT (tự đặt ra một câu hỏi là vậy thì phép biến 

đổi ở trên sai ở đâu?) 

 GV: Mặc dù x = 5 là một nghiệm của PT nhƣng ngoài giá trị này ra thì 

PT còn có nghiệm khác nữa không? Em có kết luận gì về phép biến đổi này? 
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HS: Phép biến đổi ở đây không phải là phép biến đổi tƣơng đƣơng, sau khi 

biến đổi thì điều kiện xác định của PT đã thay đổi. Vì phép giản ƣớc hai vế 

không cho ta PT tƣơng đƣơng với PT đã cho. 

 GV: Em hãy sửa lại cho đúng? 

 HS: 
   

12

1253

12

312
5

12

3

12

3

















x

x

x

xx

xx
x    

 5

2

1

5

2

1

05112

2

1

0
12

5112

2

2













































 x

x

x

x

xx

x

x

xx
 

 Vậy PT có nghiệm x = 5. 

c). Trong quá trình giải PT, HS có thể sử dụng các phép đổi khác nhau 

nhƣng để hiểu sâu sắc về các phép biến đổi đó thì không dễ dàng mà thông 

thƣờng thì HS áp dụng một cách máy móc, hình thức. Để khắc phục đƣợc tình 

trạng này, trong quá trình dạy học GV cần chú trọng cho HS cả hai phƣơng 

diện ngữ nghĩa (xét về mặt nội dung) và phƣơng diện cú pháp (xét về cấu trúc 

hình thức và sự biến đổi hình thức những biểu thức toán học) của PT. GV chú 

trọng rèn luyện cho HS cả hai phƣơng diện này giúp cho HS khắc phục đƣợc 

cách làm máy móc, hình thức đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng làm 

việc theo quy trình. 

Ví dụ 5: Cho PT: 
2

3
23  xx  

+ Xét về phƣơng diện ngữ nghĩa, ta thấy điều kiện xác định của PT là 

2

3
x , khi đó 0

2

3
,023  xx , nên PT có nghiệm duy nhất là 

2

3
x . 

+ Xét về phƣơng diện cú pháp, ta biến đổi PT một cách hình thức nhƣ 

sau: 
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0
2

3

2

3
23

2

3
23

2

x

xx

xx  

Nhƣ vậy với những tình huống nêu ra ở trên, GV tạo cho HS có cơ hội 

làm quen với một số sai lầm thƣờng gặp khi giải PT, BPT và đề xuất hƣớng 

sửa chữa những sai lầm đó. Nhờ vậy mà các em khắc sâu kiến thức hơn đồng 

thời tránh đƣợc những sai lầm đó khi gặp các bài tập tƣơng tự.    

2.2.6. Khai thác vận dụng phƣơng pháp hƣớng dẫn HS tự học 

Rèn luyện thói quen và kỹ năng tự học cho HS là tạo cho các em có cơ 

hội chủ động phát huy tính tích cực, sáng tạo của chính mình và đây cũng 

chính là mục tiêu cơ bản của việc đổi mới PPDH hiện nay. Dạy học theo 

hƣớng tích cực, đòi hỏi GV cần chú ý tổ chức cho HS tự lực hoạt động tìm 

tòi, khám phá, phát hiện kiến thức từ đó hình thành nên năng lực nhận thức, 

năng lực tự học ở HS. 

Để hình thành kỹ năng tự học cho HS, bƣớc đầu GV giúp HS biết tự 

học theo SGK. Có thể chia hoạt động tự học trong SGK theo các hình thức 

sau:  

- HS tự đọc ở nhà bài tiếp theo bài vừa học và trình bày những kết quả 

thu đƣợc, có thể nêu ý kiến về những chỗ chƣa rõ, các vấn đề chƣa giải quyết 

đƣợc. 

- HS đọc bài ngay trên lớp, dƣới sự hƣớng dẫn của GV. 

Để đạt đƣợc hiệu quả của việc tự học theo hƣớng thứ hai, GV cần xác 

định rõ cho HS tiến hành các hoạt động sau: Xác định rõ mục tiêu cho HS cần 

nắm những vấn đề gì, cần trả lời những câu hỏi nào, cần làm đƣợc việc gì? 

Rèn luyện các kỹ năng cho HS nhƣ: đào sâu suy nghĩ, tự tổng kết, biết ghi 

chép sau khi đọc xong một nội dung nào đó. [14- tr71] 
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Điều cốt lõi của PPDH này là GV cần xây dựng một hệ thống câu hỏi 

và bài tập yêu cầu HS phải tự tìm ra kiến thức mới. Quá trình tìm ra kiến thức 

mới của HS phải có sự hƣớng dẫn, chỉnh sửa, khẳng định lại của GV. Thông 

qua các hoạt động học tập này mà HS hình thành và phát triển năng lực tự 

học, tự nghiên cứu. 

 Theo quan điểm phối hợp các PPDH, GV có thể tiến hành hƣớng dẫn 

HS tự học trong SGK theo cách sau: Trên cơ sở đã đọc bài từ trƣớc theo yêu 

cầu của GV, HS trả lời các câu hỏi của GV dƣới hình thức vấn đáp, các câu 

hỏi này đƣợc GV chắt lọc, lựa chọn, HS muốn trả lời đƣợc phải nắm đƣợc nội 

dung bài đọc một cách tổng quát và nắm những kiến thức cơ bản. Để tạo cho 

HS học tập một cách tích cực, chủ động, GV có thể lồng ghép trong câu hỏi 

của mình những tình huống có vấn đề cho HS phát hiện và tìm cách GQVĐ. 

Ngoài ra, GV có thể lựa chọn PP hợp tác nhóm, PP trực quan, PP trắc nghiệm 

khách quan nhằm củng cố, xem xét và đánh giá mức độ đọc hiểu của HS.    

Ví dụ 1: GV tổ chức, hƣớng dẫn HS tự học theo SGK. 

Bài 2: Bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng trình một ẩn 

(Tiết thứ 34: III - Một số phép biến đổi bất phƣơng trình). 

Đặt vấn đề: Chúng ta đã đƣợc học khái niệm phƣơng trình tƣơng đƣơng 

và một số phép biến đổi tƣơng đƣơng các PT. Đối với bất phƣơng trình, giả 

sử cho hai bất phƣơng trình sau và xét xem chúng có tƣơng đƣơng với nhau 

hay không? 
2

3
2

13








x

x

x

x
  và     


























2
23

2

13
2

x

x
x

x

x
x   

Để trả lời đƣợc câu hỏi này, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu mục       

III - Một số phép biến đổi bất phương trình.  

GV yêu cầu HS đọc mục III - Một số phép biến đổi bất phƣơng trình 

trong SGK. Sau khi đọc xong GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 

- Thế nào là hai BPT tƣơng đƣơng? 
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- Phép biến đổi tƣơng đƣơng là gì? 

- Có bao nhiêu phép biến đổi tƣơng đƣơng BPT? 

Sau khi trả lời ba câu hỏi trên GV yêu cầu HS đọc mục chú ý ở trong 

SGK và trả lời câu hỏi sau: Khi áp dụng các phép biến đổi tƣơng đƣơng BPT 

cần phải chú ý những gì? 

GV lấy một vài ví dụ để HS áp dụng các phép biến đổi trên khi giải các 

BPT. 

Ví dụ: Giải các BPT sau:  

a). 2(3x-1)(x+3) > x(-x+5) 

b). 
1

7

1

23
22

2










x

x

x

xx
  

c). 5443 22  xxx  

Cuối cùng GV kết luận và yêu cầu HS ghi chép những nội dung cơ bản 

của bài vào vở. 

Luyện tập: Hoạt động nhóm (chia lớp là 4 nhóm, mỗi nhóm làm một ý). 

Bài tập: Các cặp BPT sau có tƣơng đƣơng không và giải thích. 

a). 014  x  và 014 x  

b). 1252 2  xx  và 0622 2  xx  

c). xx 1  và   )12(112  xxxx  

d). 
2

3
2

13








x

x

x

x
 và     


























2
23

2

13
2

x

x
x

x

x
x . 

 

Giải thích:  

 Nhƣ vậy để hƣớng dẫn HS tự học một nội dung kiến thức, GV đã yêu 

cầu HS đọc một đoạn trong SGK sau đó trả lời các câu hỏi của GV. Nhƣ vậy, 

GV phải chuẩn bị trƣớc các câu hỏi, trong tình huống này các câu hỏi đƣợc 

đặt ra sau khi HS đọc xong, nhờ vậy mà tính tự giác, chủ động, tích cực của 
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HS càng đƣợc đề cao. Việc sử dụng các câu hỏi đặt ra cho HS và hƣớng HS 

tham gia đặt câu hỏi khi học tập là phƣơng tiện rất hiệu quả trong việc tích 

cực hoá hoạt động tƣ duy của HS, dạy cho các em PP tự học, tự khám phá 

trong học tập và trong cuộc sống, các em sẽ chủ động hơn, linh hoạt hơn trong 

việc giải quyết các vấn đề trong học tập cũng nhƣ trong cuộc sống. 

2.3. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chƣơng 2, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu: 

+ Xây dựng một số nguyên tắc để định hƣớng cho các biện pháp phối 

hợp các PPDH. 

+ Xây dựng một số biện pháp lựa chọn, phối hợp các PPDH trong dạy 

học chủ đề PT, HPT, BPT ở lớp 10 - THPT.  

+ Vận dụng các biện pháp đó trong dạy học nội dung “Phƣơng trình và 

Bất phƣơng trình” ở lớp 10 – THPT. Các biện pháp sƣ phạm đó đã đƣợc vận 

dụng trong mọi tình huống học tập với mọi đối tƣợng HS. Với mỗi biện pháp, 

chúng tôi đều đƣa ra những ví dụ minh hoạ dƣới dạng hoạt động của GV và 

HS thể hiện qua hệ thống các câu hỏi của GV và câu trả lời mong đợi của HS. 

Vận dụng sáng tạo và linh hoạt các biện pháp nêu trên có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng trong quá trình hình thành và thu nhận tri thức của HS, điều 

đó tạo điều kiện cho HS có cơ hội học tập trong hoạt động và bằng hoạt động 

tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. 
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CHƢƠNG 3  

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM 

Thực nghiệm nhằm bƣớc đầu kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của việc 

vận dụng các PPDH và cách thức phối hợp chúng khi dạy học nội dung 

Phƣơng trình - Bất phƣơng trình lớp 10- THPT. 

3.2. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM 

Dạy thực nghiệm một số tiết lý thuyết và bài tập của hai chƣơng: 

Phƣơng trình và hệ phƣơng trình; Bất đẳng thức và bất phƣơng trình ở lớp10 

– THPT. 

Nội dung thực nghiệm lý thuyết và bài tập đƣợc biên soạn thành giáo 

án lên lớp, dựa trên cơ sở SGK theo chƣơng trình chỉnh lý hợp nhất năm 2006 

của các tác giả: Trần Văn Hạo (Tổng Chủ biên) – Vũ Tuấn (Chủ biên) – Doãn 

Minh Cƣờng - Đỗ Mạnh Hùng - Nguyễn Tiến Tài (NXB Giáo Dục). 

Sau đây là nội dung một giáo án thực nghiệm 

Bài soạn: 

§3. PHƢƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN 

Tiết thứ 23, 24 

I. MỤC TIÊU 

Qua bài học HS cần nắm đƣợc: 

1. Về kiến thức 

- Nắm vững khái niệm PT bậc nhất hai ẩn, hệ hai PT bậc nhất hai ẩn, 

tập nghiệm và ý nghĩa hình học của chúng. 

- Hiểu rõ PP cộng đại số và PP thế trong việc giải hệ PT. 

- Nắm đƣợc công thức giải hệ hai PT bậc nhất hai ẩn bằng định thức 

cấp hai. 

2. Về kỹ năng 
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- Giải thành thạo PT bậc  nhất hai ẩn và các hệ PT bậc nhất hai ẩn với 

hệ số bằng số. 

- Biết cách lập và tính thành thạo các định thức cấp hai D, Dx, Dy từ 

một hệ hai PT bậc nhất hai ẩn cho trƣớc. 

- Biết cách giải và biện luận hệ hai PT bậc nhất hai ẩn có chứa tham số. 

3. Về tƣ duy và thái độ 

- Biết đƣợc sự giao nhau giữa hai đƣờng thẳng trong mặt phẳng toạ độ 

chính là nghiệm của hệ hai PT bậc nhất hai ẩn số. Biết quy lạ về quen. Biết 

nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng nhƣ tự đánh giá kết quả học tập. 

- Chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác trong 

học tập. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

1. Chuẩn bị của GV: Ngoài giáo án, phấn, bảng đồ dùng dạy học còn 

có: 

- Phiếu học tập, 

- Các slide trình chiếu, 

- Computer và projector; máy chiếu Overhead. 

2. Chuẩn bị của HS: Ngoài đồ dùng học tập nhƣ SGK, bút… còn có: 

- Kiến thức cũ về PT và hệ hai PT bậc nhất hai ẩn số, cách giải hệ PT 

bằng PP thế và PP cộng đại số… 

III. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Vận dụng linh hoạt các PPDH nhằm giúp HS chủ động, tích cực trong 

phát hiện, chiếm lĩnh tri thức, nhƣ: trình diễn, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu 

vấn đề… Trong đó PP chính đƣợc sử dụng là đàm thoại, dạy học phát hiện và 

GQVĐ. 

IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 

1. Ổn định tổ chức 
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Kiểm tra sĩ số. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1: Giải PT: ax + by = c 

Hoạt động của GV. PPDH Hoạt động của HS Ghi bảng – Trình chiếu 

 PP: Vấn đáp, trực 

quan, trình diễn, hợp tác 

nhóm. 

* Tổ chức cho HS tự ôn 

tập kiến thức cũ (theo 

nhóm) thông qua các câu 

hỏi và bài tập sau: 

1. Cho biết dạng của PT 

bậc nhất hai ẩn? 

2. (2;-1) có phải là nghiệm 

của PT: 2x – y = 5? PT 

này còn có những nghiệm 

khác không? 

3. Biểu diễn tập nghiệm 

của PT: 2x – y = 5? 

- Cho HS ghi nhận kiến 

thức là phần định nghĩa 

trong SGK. 

- Trình chiếu slide 

 PP: Trình diễn, phát 

hiện và GQVĐ, trực quan, 

vấn đáp. 

- Trình diễn chuyển động 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe, hiểu nhiệm 

vụ. 

- Nhóm trình bày 

kết quả. 

- Chỉnh sửa, hoàn 

thiện (nếu có). 

- Ghi nhận kết 

quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 1

1. Cho biết dạng của PT bậc nhất 

hai ẩn?

2. (2;-1) có phải là nghiệm của 

PT: 2x – y = 5? PT này còn có 

những nghiệm khác không?

3. Biểu diễn tập nghiệm của PT: 

2x – y = 5?

 

 

 

 

PHƢƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH 

BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

I – ÔN TẬP VỀ PHƢƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI 

PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Phƣơng trình bậc nhất hai ẩn

Phƣơng trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng

tổng quát là:

ax + by = c  (1)

trong đó a, b, c là các hệ số, với điều kiện a 

và b không đồng thời bằng 0.
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của điểm M trên hệ trục 

toạ độ Oxy bởi phần mềm 

Geometer
’
s Sketchpad qua 

đó HS quan sát và phát 

hiện ra mối quan hệ giữa 

hai vế của PT khi điểm M 

chuyển động 

- Gợi mở để HS phát hiện 

đƣợc khi điểm M chuyển 

động trên đƣờng thẳng ax 

+ by = c thì cho ta kết quả 

axM + byM = c, nếu M 

chuyển động ngoài đƣờng 

thẳng ax + by = c thì cho 

ta kết quả axM + byM ≠ c 

 

 

 

 

 

 

- Cho HS phát biểu điều 

phát hiện đƣợc 

- Yêu cầu HS khác nhận 

xét 

- Đƣa ra nhận xét chung 

-Trình diễn chuyển động 

 

- Tri giác, phát 

hiện vấn đề 

 

 

 

 

- Phát hiện đƣợc 

khi điểm M 

chuyển động trên 

đƣờng thẳng ax + 

by = c thì cho ta 

kết quả axM + byM 

= c, nếu M 

chuyển động 

ngoài đƣờng 

thẳng ax + by = c 

thì cho ta kết quả 

axM + byM ≠ c 

 

 

- Phát biểu về 

điều phát hiện 

đƣợc 

- Nhận xét ý kiến 

 

 

x

y

axM+byM = -0,61

c = 1,47

a = 1,38

b = -0,66

Ph¬ng tr×nh  ax + by = c

yM = 3,43

xM = 1,21

move M

Reset

M

1

b a

c  

 

 

x

y

axM+byM = 1,47

c = 1,47

a = 1,38

b = -0,66

Ph¬ng tr×nh  ax + by = c

yM = 3,39

xM = 2,69

move M

Reset

M

1

b a

c  
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của đƣờng thẳng ax + by = 

c khi các hệ số a, b, c thay 

đổi bởi phần mềm 

Geometer
’
Sketchpad qua 

đó HS quan sát và phát 

hiện ra biểu diễn hình học 

tập nghiệm của PT trong 

một số trƣờng hợp đặc 

biệt 

- Cho HS phát biểu về 

điều phát hiện đƣợc 

- Đƣa ra nhận xét chung 

trong SGK, trang 64 

- Trình chiếu slide 

 

 

 

 

 

- Tri giác, phát 

hiện vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

- Phát biểu về 

điều 

phát hiện đƣợc 

 

 

x

y

PT: ax+by=c

c = 2,77

b = 1,43

a = -1,11

c=0

b=0

a=0

set

1

a
b

c  

 

x

y

x

y

x

y

a0 , b=0a=0 , b0a0 , b0

c = 1
b = 0
a = 1

c = 3
b = 2
a = 0

c = 3
b = 2
a = -2

1 1 1

 

 

 

Tổng quát, ngƣời ta chứng minh đƣợc rằng PT bậc

nhất hai ẩn luôn luôn có vô số nghiệm. Biểu diễn

hình học tập nghiệm của PT (1) là một đƣờng

thẳng trong mặt phẳng toạ độ Oxy.

Đặc biệt:

- Khi a = 0, b ≠ 0 thì tập nghiệm của PT (1) đƣợc

biểu diễn hình học là một đƣờng thẳng song song

với trục hoành Ox và cắt trục tung Oy tại điểm có

tung độ y = c/b.

- Khi a ≠ 0, b = 0 thì tập nghiệm của PT (1) đƣợc

biểu diễn hình học là một đƣờng thẳng song song

với trục tung Oy và cắt trục hoành Ox tại điểm có

hoành độ x = c/a.
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Hoạt động 2: Hệ hai PT bậc nhất hai ẩn 

 

Hoạt động của GV. PPDH Hoạt động của HS Ghi bảng – Trình chiếu 

 PP: Vấn đáp, trực 

quan, hợp tác nhóm.  

* Tổ chức cho HS tự ôn 

tập kiến thức cũ (theo 

nhóm) thông qua các câu 

hỏi và bài tập sau: 

1. Cho biết dạng tổng quát 

của hệ hai PT bậc nhất hai 

ẩn? 

2. Hãy nêu các cách giải 

đã biết để giải hệ này? 

3. Giải hệ 








245

12

yx

yx
 

(mỗi nhóm giải một cách: 

PP thế, PP cộng đại số, PP 

hình học) 

- Cho HS ghi nhận phần 

định nghĩa trong SGK, 

trang 64 

- Trình chiếu slide 

- Yêu cầu HS tổng kết lại 

các PP đã biết để giải hệ 

hai PT bậc nhất hai ẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, hiểu 

nhiệm vụ 

- Hoàn thành và 

trình bày các câu 

hỏi và bài tập 

- Chỉnh sửa, hoàn 

thiện (nếu có) 

 

 

 

 

- Nhắc lại các PP 

đã biết để giải hệ 

hai PT bậc nhất 

hai ẩn 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2

1. Cho biết dạng tổng quát của hệ hai PT bậc 
nhất hai ẩn?

2. Hãy nêu các cách giải đã biết để giải hệ 
này?

3. Giải hệ 









245

12

yx

yx

 

 

 

2. Hệ hai phƣơng trình bậc nhất hai ẩn

Hệ hai phƣơng trình bậc nhất hai ẩn có
dạng tổng quát là

Trong đó x, y là hai ẩn; các chữ còn lại
là hệ số.

Nếu cặp số (x0 ; y0) đồng thời là
nghiệm của cả hai phƣơng trình của hệ
thì (x0 ; y0) đƣợc gọi là một nghiệm của
hệ phƣơng trình (2).

Giải hệ phƣơng trình (3) là tìm tập
nghiệm của nó.

)2(
'''









cbxa

cbyax
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Hoạt động 3: Cách giải hệ hai PT bậc nhất hai ẩn bằng định thức cấp hai. 

 

Hoạt động của GV. PPDH Hoạt động của HS Ghi bảng – Trình chiếu 

 PP: Vấn đáp phát 

hiện, trình diễn 

- Xét hệ PT bậc nhất hai 

ẩn: 








,,,
)(

cybxa

cbyax
I  

+ Nhân hai vế của PT (1) 

với b
’
, hai vế của PT (2) 

với –b rồi cộng các vế 

tƣơng ứng, ta đƣợc: 

+ Nhân hai vế của PT (1) 

với –a
’
, hai vế của PT (2) 

với a rồi cộng các vế 

tƣơng ứng, ta đƣợc: 

+ Trong (3) và (4) ta đặt: 

D = ab
’
-a

’
b, Dx = cb

’
-c

’
b 

và Dy = ac
’
-a

’
c. Khi đó, 

hãy xác định nghiệm của 

hệ PT 

 

 

- Trình chiếu slide (công 

thức giải hệ PT bậc nhất 

hai ẩn bằng định thức cấp 

hai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ab
’
-a

’
b)x = cb

’
-

c
’
b                                    

(3) 

(ab
’
-a

’
b)y = ac

’
-

a
’
c   (4) 

 

+Nếu D ≠ 0 thì 

  









D

D

D

D
yx

yx ;;  

+ Nếu D = 0 và 

Dx≠0 hoặc Dy≠0 

thì PT vô nghiệm 

+ Nếu D = 0, 

Dx=0 và Dy=0 thì 

PT có vô số 

nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2

2 2

ax by c (a b 0)

a'x b'y c' (a' b' 0)

    


   

a b
D ab' a 'b;

a ' b '
  

x

c b
D cb' c 'b;

c ' b '
  

y

a c
D ac' a 'c

a ' c '
  

1) D ≠ 0: Hệ có nghiệm

x

y

D
x

D

D
y

D





 
2) D = 0:

• Dx ≠ 0 hoặc Dy ≠ 0: Hệ vô nghiệm

(*) Giải hệ hai phƣơng trình bậc nhất 2 ẩn bằng định thức

cấp hai:

• Dx= Dy= 0: Hệ có vô số nghiệm, tập nghiệm của hệ

là tập nghiệm của phƣơngtrình: ax + by = c
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 PP: Vấn đáp, trình 

diễn, trực quan, hợp tác 

nhóm. 

- Áp dụng: 

Ví dụ 1: Giải các hệ PT 

sau bằng cách tính định 

thức cấp 2 (hoạt động theo 

nhóm, mỗi nhóm làm một 

ý) 

Trình chiếu đề bài lên 

bảng 

 

- Cho đại diện nhóm HS 

phát biểu cách làm 

 

- Cho HS kiểm tra lại bài 

làm của mình thông qua 

hoạt động trình diễn các 

bƣớc làm bởi phần mềm 

Geometer
’
s Sketchpad 

 

 

 PP: Vấn đáp, trực 

quan, hợp tác nhóm. 

 

Ví dụ 2: Giải và biện luận 

hệ PT: (hoạt động theo 

 

 

 

 

 

 

 

- Vận dụng công 

thức giải hệ PT 

 

 

 

- Đại diện nhóm 

HS trình bày cách 

làm 

- Quan sát và phát 

hiện sai lầm của 

nhóm mình, chỉnh 

sửa (nếu cần) 

 

 

 

 

 

 

- Vận dụng công 

thức giải và biện 

 

 

 

 

 

Giải các hệ PT sau:

























272

33
).

134

42
).

43

253
).

yx

yx
c

yx

yx
b

yx

yx
a
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nhóm). 








2

1

myx

mymx
 

- Cho đại diện nhóm HS 

phát biểu cách làm 

- Yêu cầu đại diện nhóm 

khác nhận xét, bổ sung 

(nếu cần) 

- Kiểm nghiệm lại kết quả 

bằng cách trình diễn 

chuyển động của hai 

đƣờng thẳng ứng với hai 

PT của hệ khi giá trị của 

m thay đổi 

luận hệ PT 

 

- Đại diện nhóm 

HS phát biểu cách 

làm 

- Đại diện nhóm 

khác nhận xét, bổ 

sung (nếu cần) 

- Quan sát và đối 

chiếu với kết quả 

của mình 

x

y

y = -

x = -

m = -1,00

Dy = 2.m - (m + 1) = -2,00

Dx = (m+1).m - 2 = -2,00

D = m2 - 1 = 0,00

Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ : mx + y = m+1  

                            vµ    x + my = 2Move1
Move2

1

 

 

x

y

y = 2,39

x = 3,39

m = -0,58

Dy = 2.m - (m + 1) = -1,58

Dx = (m+1).m - 2 = -2,24

D = m2 - 1 = -0,66

Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ : mx + y = m+1  

                            vµ    x + my = 2Move1
Move2

1

 

 

x

y

m = 1,00

Dy = 2.m - (m + 1) = 0,00

Dx = (m+1).m - 2 = 0,00

D = m2 - 1 = 0,00

Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ : mx + y = m+1  

                            vµ    x + my = 2Move1
Move2

1
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3. Củng cố bài học 

Hoạt động của GV. PPDH Hoạt động của HS Ghi bảng – Trình chiếu 

 PP: Vấn đáp tái 

hiện, trình diễn 

- Trình chiếu slide 

- Cho HS trả lời các câu 

hỏi đặt ra trong slide 

 

- Chính xác hoá, trình 

chiếu slide 

 

 

 

- HS trả lời câu 

hỏi đặt ra trong 

slide 

- Ghi nhận lại kết 

quả lần nữa 

3. Củng cố

 Em hãy cho biết các nội dung chính đã

học trong bài hôm nay?

 Hãy nêu cách giải phƣơng trình bậc nhất

hai ẩn?

 Có bao nhiêu cách giải hệ hai phƣơng

trình bậc nhất hai ẩn? Đó là những cách

nào?

 

Củng cố bài học

Qua bài học hôm nay các em cần nắm đƣợc:

1. Về kiến thức:

- Nắm vững khái niệm PT bậc nhất hai ẩn, hệ hai PT bậc nhất
hai ẩn, tập nghiệm và ý nghĩa hình học của chúng

- Hiểu rõ PP cộng đại số và PP thế trong việc giải hệ PT

- Nắm đƣợc công thức giải hệ hai PT bậc nhất hai ẩn bằng định
thức cấp hai

2. Về kỹ năng:

- Giải thành thạo PT bậc nhất hai ẩn và hệ PT bậc nhất hai ẩn

- Lập và tính thành thạo các định thức cấp hai D, Dx, Dy từ một
hệ hai PT bậc nhất hai ẩn số cho trƣớc

- Biết cách giải và biện luận hệ hai PT bậc nhất hai ẩn có chứa
tham số.

 

 

4. Hƣớng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà 

Về nhà các em cần học để hiểu và nắm đƣợc các kiến thức trong bài, 

sau đó vận dụng để giải các bài tập số 2, 3 và 4 SGK, trang 68. 

Qua bài soạn đƣợc trình bày ở trên, ta thấy GV đã xác định đây là tiết 

dạy vừa ôn tập lại kiến thức cũ đồng thời bổ sung thêm kiến thức mới cho HS. 

Để thực hiện tiết dạy này, GV đã sử dụng các PPDH chủ yếu theo xu hƣớng 

dạy học không truyền thống có sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông. Điều 

này đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Ở hoạt động 1: Với nội dung ôn tập về PT bậc nhất hai ẩn: ax + by = c, 

GV đã sử dụng PP dạy học hợp tác nhóm để tổ chức cho HS tự ôn tập lại kiến 
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thức cũ theo yêu cầu của GV, tiếp theo GV dùng vấn đáp để kiểm tra kết quả 

hoạt động của các nhóm, từ đó GV tổng kết những nội dung cơ bản cần nắm 

đƣợc. Trong hoạt động 1, để rút ra đƣợc kết luận về tập nghiệm của PT và các 

trƣờng hợp đặc biệt của các hệ số trong PT, dƣới sự hỗ trợ của CNTT và phần 

mềm hỗ trợ dạy học môn Toán Geometer
’
s Sketchpad GV đã đƣa HS vào tình 

huống có vấn đề rồi yêu cầu các em phát hiện và GQVĐ. 

Ở hoạt động 2, 3 và hoạt động củng cố, GV đã vận dụng và phối hợp 

các PPDH trong bài dạy, sự phối hợp đó tạo cho HS chủ động, độc lập, tích 

cực tham gia các hoạt động học tập và có cơ hội đƣợc thể hiện mình... 

Bằng cách phối hợp nhƣ trên, GV đã vận dụng lý luận vào thiết kế bài 

học, soạn giáo án, giờ giảng đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu đổi mới về PPDH.       

3.3. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 

3.3.1. Chọn lớp thực nghiệm 

Đối tƣợng thực nghiệm là HS hai lớp 10A1 và lớp 10A3 (năm học 2008 

- 2009) của Trƣờng THPT Văn Hoá I - Bộ công an – Thái Nguyên. Lớp 10A3 

là lớp thực nghiệm. Lớp 10A1 là lớp đối chứng. 

Bảng xếp loại kết quả bài kiểm tra (45 phút) chƣơng II môn Toán của 

hai lớp 10A1 và lớp 10A3 

 

 

Số HS 

Kết quả bài kiểm tra (45 phút) chƣơng II  

Khá giỏi (%) Trung bình (%) yếu (%) 

Lớp thực nghiệm 

40 

30 50 20 

Lớp đối chứng 

38 

29 52,6 18,4 
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Trình độ nhận thức và kết quả học tập của hai lớp trƣớc thực nghiệm sƣ 

phạm là tƣơng đƣơng nhau. 

3.3.2. Tiến hành thực nghiệm 

Thiết kế một số tiết lý thuyết và bài tập trong chƣơng: Phƣơng trình và 

hệ phƣơng trình, Bất đẳng thức và bất phƣơng trình 

Đánh giá sơ bộ sau khi tiến hành thực nghiệm 

3.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

a). Về phương pháp dạy học 

GV điều khiển quá trình nhận thức của HS bằng cách phối hợp nhiều 

biện pháp, tổ chức cho HS học tập một cách tích cực thông qua một số biện 

pháp: Vận dụng linh hoạt các PP dạy học và phối hợp chúng trong từng giai 

đoạn, từng kiến thức cụ thể của bài giảng nhằm giúp HS phát hiện ra vấn đề 

và giải quyết chúng. Ở đây GV đã sử dụng một số PPDH: phát hiện và 

GQVĐ kết hợp với một số PPDH khác nhƣ: Dạy học phân hoá, đàm thoại... 

dƣới sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông... nhằm đảm bảo vai trò là ngƣời 

đứng ra tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của HS. 

b). Về khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh 

Với những lý luận chung về các PPDH và cách thức phối hợp chúng đã 

đƣợc trình bày trong chƣơng 1, khi tiến hành hoạt động dạy học cho HS, 

chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những biểu hiện tích cực của các em, những 

biểu hiện đó đƣợc thể hiện không chỉ ở bề ngoài (hăng hái giơ tay phát biểu ý 

kiến xây dựng bài) mà còn đƣợc thể hiện trong nội lực của HS. 

Qua một số tiết lý thuyết chúng tôi thấy: Đại đa số HS đều tích cực 

tham gia xây dựng bài, dƣới sự điều khiển của GV các em đã tự mình khám 

phá phát hiện ra kiến thức mới, nhờ đó mà các kiến thức này  càng đƣợc khắc 

sâu hơn và các em biết vận dụng vào làm các bài tập. 
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Đối với giờ bài tập: Đa số các em biết cách giải quyết các bài toán. 

Nhiều em tìm ra hƣớng giải bài toán bằng cách quy lạ về quen, xét tƣơng tự, 

khái quát hoá bài toán sau khi giải một số dạng toán. Sau đợt thực nghiệm các 

em thấy yêu thích học môn Toán nhất là những bài tập dạng: PT, hệ PT, BPT. 

c). Kết quả kiểm tra 

Trong đợt thực nghiệm chúng tôi cho HS làm hai bài kiểm tra cuối 

chƣơng. Sau đây là nội dung một bài kiểm tra cuối chƣơng III. 

* Đề bài kiểm tra 

Bài kiểm tra cuối chƣơng III (Thời gian làm bài 45 phút) 

Câu 1 (3 điểm) 

Giải và biện luận theo tham số a hệ phƣơng trình sau: 

 

 







1122

31

yax

yxa
 

Câu 2 (4 điểm) 

Giải các phƣơng trình sau: 

a). xx 2432     b). 312  xx  

Câu 3 (3 điểm) 

Cho phƣơng trình: 

x
2
 – 2(m-1)x +m

2
 -3m + 4 = 0 

Tìm m để phƣơng trình có hai nghiệm thoả mãn: x1
2
 + x2

2
 = 20. 

* Dụng ý sư phạm 

- Kiểm tra kỹ năng giải và biện luận hệ phƣơng trình bậc nhất hai ẩn 

(câu 1) 

- Kiểm tra kỹ năng giải phƣơng trình và vận dụng sáng tạo các phép 

biến đổi đƣa phƣơng trình về phƣơng trình bậc nhất hoặc phƣơng trình bậc 

hai một ẩn (câu 2) 

- Vận dụng sáng tạo định lý Vi-et để giải bài tập (Câu 3) 
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* Kết quả làm bài của học sinh 

 

Điểm 

 

Lớp 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Số 

bài 

Lớp 10A3 

(Lớp thực 

nghiệm) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

10 

 

9 

 

 

7 

 

4 

 

3 

 

2 

 

40 

% 0 0 0 5 7,5 25 22,5 17,5 10 7,5 5 100 

Lớp 10A1 

(Lớp đối 

chứng) 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

5 

 

9 

 

8 

 

6 

 

3 

 

1 

 

0 

 

38 

% 0 0 5,3 10,5 13,2 23,7 21 15,8 7,9 2,6 0 100 
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*Kết luận chung về bài kiểm tra 

Lớp thực nghiệm có 35/40 học sinh (87,5%) đạt điểm trung bình trở 

lên, trong đó có 16/40 học sinh (40%) đạt điểm khá, giỏi. 

Lớp đối chứng có 27/38 học sinh (71%) đạt điểm trung bình trở lên, 

trong đó có 10/38 học sinh (26%) đạt điểm khá, giỏi. 

Kết quả trên cho thấy: Về kiến thức cơ bản cũng nhƣ khả năng vận 

dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức vào giải toán lớp thực nghiệm tốt hơn 

lớp đối chứng, nếu đƣợc áp dụng rộng rãi thì kết quả học tập sẽ đƣợc nâng 

lên. Việc vận dụng các PPDH và phối hợp chúng trong dạy học Toán đã có 

những hiệu quả nhất định: Bƣớc đầu đƣợc phát triển khá tốt tính tích cực, tự 

giác, chủ động, sáng tạo ở HS trong học tập. Những bài giảng này đã lôi cuốn 

các em nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn trong quá trình học tập tạo niềm lạc 

quan, đem lại niềm vui, hứng thú, say mê trong học tập. Qua đó, phẩm chất 

đạo đức và năng lực tƣ duy của HS cũng đƣợc hình thành và phát triển.  

Do đó, bƣớc đầu khẳng định tính khả thi của việc vận dụng lý luận về 

các PPDH cách thức phối hợp chúng trong dạy học môn Toán. Nhƣ vậy, mục 

đích thực nghiệm đã đạt đƣợc. 

3.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3  

Từ việc phân tích các kết quả thực nghiệm cho thấy, những HS đƣợc 

học các bài soạn về PT và BPT, áp dụng các biện pháp phối hợp các PPDH 

đại đa số HS đều chủ động, tích cực, sáng tạo trong mỗi giờ học. Những bài 

giảng này đã lôi cuốn các em tham gia những hoạt động tập thể một cách tích 

cực hơn, các em đƣợc làm việc nhiều hơn và chủ động hơn trong hoạt động 

học tập của mình, tạo cho các em niềm tin, say mê trong học tập. Nhƣ vậy 

hoạt động dạy - học: PT và BPT đạt những kết quả nhất định và trên cơ sở đó 

đã đáp ứng đƣợc yêu cầu dạy học của nội dung này. 
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KẾT LUẬN 

Luận văn “Sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học trong dạy học 

phƣơng trình và bất phƣơng trình ở lớp 10 - THPT” đã đạt đƣợc các kết quả 

chủ yếu sau đây: 

1) Luận văn đã tìm hiểu một số vấn đề về PPDH nhƣ sau: 

a) Không có một PPDH nào là tối ƣu, mỗi PP đều có những ƣu, nhƣợc 

điểm riêng. Do đó, trong dạy học GV cần phải vận dụng một cách linh hoạt 

các PPDH, cụ thể là cần phải có sự phối hợp một cách nhịp nhàng, đồng bộ 

giữa các PPDH khi dạy những nội dung cụ thể nào đó. 

b) Sử dụng phối hợp các PPDH phải thống nhất, phù hợp với mục đích 

dạy học, nội dung dạy học phƣơng tiện thiết bị dạy học và trình độ HS... 

2) Kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn dạy học Toán ở trƣờng 

THPT, luận văn đã đề xuất một số biện pháp phối hợp các PPDH trong dạy 

học PT và BPT ở lớp 10 - THPT nhằm tạo ra hứng thú trong học tập, phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả 

học tập nội dung “PT và BPT”. 

3) Luận văn đã tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để bƣớc đầu khẳng định 

tính khả thi của các biện pháp đã xây dựng. Kết quả thực nghiệm thu đƣợc 

cho phép khẳng định rằng: Vận dụng các biện pháp phối hợp các PPDH 

trong dạy học PT và BPT ở lớp 10 – THPT đã tạo điều kiện cho tất cả các đối 

tượng HS tiếp thu những kiến thức cơ bản thông qua hoạt động tích cực, chủ 

động của từng em trong giờ học, kích thích lòng ham hiểu biết, khám phá... 

góp phần nâng cao hiệu quả học tập nội dung “PT và BPT”.   

4) Trong khuôn khổ của luận văn, chúng tôi chỉ đặt vấn đề nghiên cứu 

sử dụng phối hợp các PPDH trong dạy học PT và BPT ở lớp 10 – THPT. Theo 

chúng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu đề tài này cho những nội dung khác của 

chƣơng trình Toán THPT. 
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