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

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

PHẠM THU THỦY 

 

 

 

 

VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI  PHÁT 

HIỆN DẠY HỌC CHƢƠNG PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP 

ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

 
 

 

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOÁN 

Mã số: 60.14.10 
 

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

 

 

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC  

PGS.TS BÙI VĂN NGHỊ 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸i nguyªn - 2009 

www.VNMATH.com



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

Lêi c¶m ¬n 

Với tất cả lòng chân thành và tình cảm của mình, em xin bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc tới:  

Trƣờng ĐHSP–ĐHTN, khoa Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Toán  

ĐHSP đã cho phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn. 

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Phƣơng pháp 

giảng dạy Toán đã đƣa ra nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ em trong quá trình 

nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. 
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luận văn này chắc chắn không tránh khỏi sai sót.  Em rất mong tiếp tục nhận 

đƣợc sự chỉ dẫn, góp ý của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các bạn đồng 
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MỞ  ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài     

Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nƣớc ta rất quan tâm đến việc đổi 

mới phƣơng pháp dạy học, với xu thế “Dạy học tập trung vào ngƣời học”, hay là 

“phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”. Nghị quyết IV của Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 7 năm 1993 đã khẳng 

định: “Áp dụng những phƣơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dƣỡng cho học sinh 

năng lực tƣ duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. 

Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu 

tổng quát của chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội  2001 – 2010 là: “Đƣa đất 

nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn 

hoá tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở 

thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại hoá”. “Con đƣờng công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá ở nƣớc ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nƣớc đi 

trƣớc, vừa có những bƣớc tuần tự, vừa có bƣớc nhảy vọt”. 

Về mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ của nghành Giáo dục – Đào tạo cũng đƣợc 

khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy 

sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con 

ngƣời - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền 

vững”. “Cần tạo chuyển biến cơ bản về giáo dục, đào tạo lớp ngƣời lao động có 

kiến thức cơ bản làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức vƣơn lên về khoa học 

và công nghệ. Đổi mới phƣơng pháp dạy học, phát huy tƣ duy sáng tạo và năng 

lực tự đào tạo của ngƣời học, coi trọng việc làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, 

học vẹt, học chay”. 

Luật giáo dục nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: 

"Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy 
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sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí 

vƣơn lên" (Luật giáo dục 2005, chƣơng I, điều 4). 

"Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 

động, tƣ duy sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học; bồi 

dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 

tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh" (Luật 

giáo dục 2005, chƣơng I, điều 24)  

Những quy định trên phản ánh nhu cầu đổi mới phƣơng pháp giáo dục để 

giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con ngƣời mới với thực trạng lạc hậu 

nói chung của phƣơng pháp giáo dục ở nƣớc ta hiện nay. Mâu thuẫn này đã làm 

nảy sinh và thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tất cả 

các cấp trong ngành giáo dục với định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học là: 

phƣơng pháp dạy học 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. Định hƣớng 

này có thể gọi tắt là học tập trong hoạt động và bằng hoạt động, hay ngắn gọn 

hơn là hoạt động hoá ngƣời học. 

Cụ thể trong môn toán: Đổi mới phƣơng pháp dạy học toán theo hƣớng 

tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự 

học, nhằm hình thành cho học sinh tƣ duy tích cực độc lập, sáng tạo, rèn luyện 

kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm 

vui, hứng thú học tập cho học sinh.  

Trong chƣơng trình môn toán ở trƣờng phổ thông, ở lớp 11 chƣơng I 

“Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” là một chƣơng quan trọng. 

Qua chƣơng này, học sinh có thêm công cụ để xét tính chất các hình, đặc biệt có 

thể sử dụng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng làm công cụ để 

giải một số dạng toán khác.  
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Mặt khác, khi dạy học phần PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG 

TRONG MẶT PHẲNG ở phân môn hình học lớp 11 tƣơng đối khó khăn. Đây là 

vấn đề khó vì học sinh lần đầu đƣợc làm quen với khái niệm biến hình trong việc 

nghiên cứu hình học. Nhiều giáo viên khi giảng dạy phần này còn gặp một số trở 

ngại, băn khoăn; về phía học sinh vẫn còn có những chỗ chƣa hiểu.  

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận 

văn thạc sĩ là: “VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI PHÁT HIỆN 

DẠY HỌC CHƢƠNG PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG 

MẶT PHẲNG”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng những giáo án dạy học chƣơng Phép dời hình và phép đồng 

dạng trong mặt phẳng bằng phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện. 

3. Giả thuyết khoa học 

Có thể biên soạn đƣợc những tiết dạy học trong chƣơng phép dời hình và 

phép đồng dạng trong mặt phẳng bằng  phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát 

hiện và nếu vận dụng chúng một cách hợp lý thì vừa đạt đƣợc mục tiêu truyền 

thụ kiến thức, vừa rèn đƣợc kỹ năng và phát triển tƣ duy cho học sinh. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý luận  

- Sƣu tầm, tập hợp nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài nhƣ các văn 

kiện nghị quyết của Đảng và nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo.  

- Nghiên cứu các công trình khoa học  đã đƣợc công bố làm sáng tỏ về 

phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện. 

- Nghiên cứu các văn bản, tài liệu chỉ đạo của Bộ GD & ĐT liên quan đến 

đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới ra đề kiểm tra, danh mục thiết bị dạy học toán.  
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- Nghiên cứu nội dung, chƣơng trình sách giáo khoa, phân phối chƣơng 

trình, sách giáo viên, chuẩn của bộ môn toán ở trung học phổ thông. 

- Các tài liệu về Phép biến hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. 

4.2. Quan sát điều tra  

- Quan sát điều tra tình hình thực tiễn giảng dạy chƣơng Phép dời hình và 

phép đồng dạng trong mặt phẳng ở trƣờng phổ thông.  

- Tham khảo ý kiến đồng nghiệp, học sinh về việc dạy và học chƣơng 

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. 

4.3. Thực nghiệm sƣ phạm:  

- Thực nghiệm giảng dạy 2 hoặc 3 giáo án trong số giáo án đã đề xuất 

trong luận văn nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm dựa trên bài kiểm tra có đối chứng. 

- Dùng phiếu điều tra đánh giá tính hiệu quả của đề tài thông qua ý kiến 

đánh giá của giáo viên, phiếu trƣng cầu ý kiến của học sinh.  

5. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung luận văn đƣợc trình bày trong ba chƣơng 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

1.1. Nhu cầu và định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học 

1.2. Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện 

1.3. Thực tiễn việc dạy học nội dung phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt 

phẳng ở trƣờng phổ thông 

Chƣơng 2. Xây dựng các giáo án: dạy học chƣơng phép dời hình và phép đồng dạng 

trong mặt phẳng (hình học 11) bằng phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện 

2.1. Chƣơng trình, nội dung, mục tiêu dạy học chƣơng phép dời hình và phép 

đồng dạng trong mặt phẳng 
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2.2. Các giáo án 

2.2.1. Phép tịnh tiến 

2.2.2. Phép đối xứng trục 

2.2.3. Phép đối xứng tâm 

2.2.4. Phép quay 

2.2.5. Phép vị tự 

2.2.6. Ôn tập chƣơng  

2.2.7. Ôn tập chƣơng (tiếp theo)  

Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phạm  

3.1. Mục đích, tổ chức, nội dung, thời gian thực nghiệm 

3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

3.3. Đánh giá chung về thực nghiệm sƣ phạm                                               
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CHƢƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Nhu cầu và định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học 

1.1.1. Nhu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học 

Sự phát triển của xã hội và đổi mới đất nƣớc đang đòi hỏi phải cấp bách 

nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Nền kinh tế nƣớc ta đang chuyển đổi từ 

cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà 

nƣớc. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu cầu đổi mới đối với hệ thống giáo 

dục, điều đó đòi hỏi chúng ta, cùng với những thay đổi về nội dung, cần có 

những thay đổi mới căn bản về phƣơng pháp dạy học. Phải thừa nhận rằng trong 

tình hình hiện nay, phƣơng pháp dạy học ở nƣớc ta còn có những nhƣợc điểm phổ biến: 

  Thầy thuyết trình là chủ yếu. 

  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, sáng tạo của ngƣời học. 

 Không kiểm soát đƣợc việc học. 

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 phƣơng pháp dạy học đã làm nảy 

sinh và thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tất cả các 

cấp trong ngành Giáo dục và đào tạo từ một số năm nay với những tƣ tƣởng chủ 

đạo đƣợc phát biểu dƣới nhiều hình thức khác nhau, nhƣ “Phát huy tính tích 

cực”, “Phƣơng pháp dạy học tích cực”, “Tích cực hoá hoạt động học tập”, “Hoạt 

động hoá ngƣời học” v.v… [9]. 

1.1.2. Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học  

Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy và học đã đƣợc xác định trong Nghị 

quyết Trung ƣơng 4 khoá VII (1 - 1993), Nghị quyết Trung ƣơng 2 khoá VIII (12-
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1996), đƣợc thể chế hoá trong Luật Giáo dục (2005), đƣợc cụ thể hoá trong các 

chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt chỉ thị số 14 (4-1999). 

Luật Giáo dục (2005), điều 28.2 đã ghi “phƣơng pháp giáo dục phổ thông 

phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với 

đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện 

kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm 

vui, hứng thú học tập cho học sinh ”. 

Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hƣớng tới hoạt động học tập 

chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. [22]  

Tuy nhiên đổi mới phƣơng pháp dạy học không có nghĩa là gạt bỏ các 

phƣơng pháp truyền thống mà phải kế thừa có chọn lọc, vận dụng một cách hiệu 

quả các phƣơng pháp dạy học truyền thống kết hợp với các phƣơng pháp giáo 

dục không truyền thống và khai thác có hiệu quả phƣơng tiện kỹ thuật dạy học. 

(Các nội dung sau đƣợc trích dẫn từ các tài liệu [1], [19], [20], [21]) 

 Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh  

Trong phƣơng pháp tổ chức, ngƣời học - đối tƣợng của hoạt động “dạy”, 

đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” - đƣợc cuốn hút vào các hoạt động học 

tập do giáo viên  tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều 

mình chƣa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã đƣợc giáo viên 

sắp đặt. Đƣợc đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, ngƣời học trực tiếp 

quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ 

của mình, từ đó nắm đƣợc kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm đƣợc phƣơng pháp 

“làm ra” kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có; đƣợc 

bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. 

Dạy theo hƣớng này, giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà 

còn hƣớng dẫn hành động. Nội dung và phƣơng pháp dạy học phải giúp cho 
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từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chƣơng trình hành động 

của cộng đồng. 

 Dạy và học chú trọng rèn luyện phƣơng pháp tự học 

Phƣơng pháp tích cực xem việc rèn luyện phƣơng pháp học tập cho học sinh 

không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. 

Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh - với sự bùng nổ thông tin, khoa 

học, kĩ thuật, công nghệ phát triển nhƣ vũ bão - thì không thể nhồi nhét vào đầu óc 

trẻ khối lƣợng kiến thức ngày nhiều. Phải quan tâm dạy cho trẻ phƣơng pháp học 

ngay từ cấp tiểu học và càng lên cấp học cao hơn càng phải đƣợc chú trọng. 

Trong các phƣơng pháp học thì cốt lõi là phƣơng pháp tự học. Nếu rèn luyện 

cho ngƣời học có đƣợc phƣơng pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo 

cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con ngƣời, kết quả học 

tập sẽ đƣợc nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay ngƣời ta nhấn mạnh mặt hoạt động 

học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang 

tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trƣờng phổ thông, không 

chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hƣớng dẫn của giáo viên. 

  Tăng cƣờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác 

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tƣ duy của học sinh không thể 

đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phƣơng pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự 

phân hoá về cƣờng độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học 

đƣợc thiết kế thành một chuỗi công việc độc lập. 

Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều đƣợc 

hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trƣờng giao 

tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con 

đƣờng chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, 

ý kiến mỗi cá nhân đƣợc bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó ngƣời học nâng 
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mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng đƣợc vốn hiểu biết và kinh nghiệm 

sống của thầy giáo. 

 Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò 

Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định 

thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện 

nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 

Trƣớc đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phƣơng pháp 

tích cực, giáo viên phải hƣớng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự 

điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận 

lợi để học sinh đƣợc tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh 

hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà 

trƣờng phải trang bị cho học sinh. 

Theo hƣớng phát triển các phƣơng pháp tích cực để đào tạo những con 

ngƣời năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm tra, đánh giá 

không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà 

phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình 

huống thực tế. 

Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá sẽ không còn là 

một công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời 

hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học. 

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng 

vai trò đơn thuần là ngƣời truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành ngƣời thiết 

kế, tổ chức, hƣớng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự 

lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, 

thái độ theo yêu cầu của chƣơng trình. Trên lớp, HS hoạt động là chính, GV có 

vẻ nhàn nhã hơn nhƣng trƣớc đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tƣ công 
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sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài 

lên lớp với vai trò là ngƣời gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong 

các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. GV phải có trình 

độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sƣ phạm lành nghề mới có thể tổ chức, 

hƣớng dẫn các hoạt động của HS nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của GV. 

Có thể so sánh đặc trƣng của dạy học cổ truyền và dạy học mới nhƣ sau: 

 SO SÁNH DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 

QUAN 

NIỆM 

Dạy là quá trình thông báo, 

chuyển tải hết nội dung qui định 

trong chƣơng trình. 

Học là quá trình tiếp nhận, lĩnh hội, 

trên cơ sở đó hình thành kiến thức, kĩ 

năng, kĩ xảo, tƣ tƣởng, thái độ, tình 

cảm. 

Dạy là quá trình tổ chức, điều 

khiển, thiết kế các hoạt động nhận  

thức học tập. 

Học là quá trình kiến tạo. Học 

sinh đƣợc tìm tòi, phát hiện, khám 

phá, luyện tập, khai thác, bảo lƣu 

và xử lí thông tin, trên cơ sở đó tự 

hình thành hiểu biết, năng lực, 

phẩm chất. 

BẢN 

CHẤT 

DẠY HỌC 

Dạy học hƣớng tập trung về giáo 

viên: giáo viên là trung tâm, đóng 

vai trò quyết định. Quan tâm 

nhiều đến dạy học cái gì, truyền thụ 

nhƣ thế nào. 

Dạy học hƣớng tập trung về HS: HS 

là trung tâm. GV tổ chức và điều 

khiển các hoạt động. Quan tâm đến 

cách học, khai thác động lực của học 

tập, gắn với nhu cầu, lợi ích HS. 

MỤC 

TIÊU 

DẠY HỌC 

Coi trọng cung cấp kiến thức, 

hình thành kĩ năng, kĩ xảo. 

Học để đối phó với thi cử. 

Kiến thức sau khi thi xong thƣờng 

mau chóng quên, ít đƣợc sử dụng 

Coi trọng hình thành các năng lực 

hoạt động: độc lập, sáng tạo, hợp tác. 

Học để đáp ứng những yêu cầu của 

cuộc sống hiện đại và tƣơng lai. 

Các tri thức lĩnh hội đƣợc trở thành 
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đến. sản phẩm văn hóa cần thiết và bổ ích 

cho bản thân và sự phát triển xã hội. 

NỘI 

DUNG 

DẠY HỌC 

Chủ yếu từ sách giáo khoa. 

Từ sự lựa câu hỏiọn của giáo 

viên. 

Từ nhiều nguồn khác nhau: sách giáo 

khoa, sách giáo viên, các tài liệu 

khoa học phù hợp, thí nghiệm, bảo 

tàng, thực tế… gắn với: 

- Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu 

cầu của học sinh. 

- Tình huống thực tế, bối cảnh và 

môi trƣờng địa phƣơng. 

- Những vấn đề học sinh quan tâm. 

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

Giảng giải, minh họa, truyền thụ 

kiến thức một chiều. 

Các phƣơng pháp tìm tòi, khám phá, 

phát hiện và giải quyết vấn đề. 

Phát huy tính tự giác, tích cực, tự lực 

của học sinh; tác động đến tình cảm, 

niềm vui, hứng thú học tập. 

HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC 

DẠY HỌC 

Đơn vị cấu trúc là lớp học truyền 

thống. 

GV điều khiển lớp học tuỳ theo 

kinh nghiệm, nghiệp vụ sƣ phạm. 

Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở 

phòng thí nghiệm, ở hiện trƣờng, 

trong thực tế… học cá nhân, học 

đôi bạn, học theo nhóm, cả lớp 

đối diện với GV. 

PHƢƠNG 

TIỆN 

DẠY HỌC 

Phấn, bảng đen, sách giáo khoa. 

Kênh truyền tin chủ yếu là lời 

nói. 

Phấn, bảng đen, sách giáo khoa. Phát 

huy nhiều kênh truyền tin: nói, hình, 

với sự hỗ trợ của các phƣơng tiện kĩ 

thuật hiện đại, radio, tivi, máy tính, 

máy chiếu… 
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KIỂM 

TRA, 

ĐÁNH 

GIÁ 

Đánh giá theo nội dung dạy học, 

yêu cầu chính là tài liệu kiến thức. 

Đánh giá sau khi học, sau khi kết 

thúc một modun kiến thức. 

Đánh giá thông qua điểm số 

Hình thức kiểm tra là tự luận. 

Đánh giá theo nội dung và mục tiêu, 

đánh giá tƣ duy, năng lực học tập 

của học sinh. 

Đánh giá ngay trong khi học và cả 

sau khi học một modun kiến thức. 

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm 

khách quan. 

SOẠN 

GIÁO ÁN 

Tập trung vào hoạt động của GV 

Hoạt động dạy → hoạt động học 

Tập trung vào hoạt động của HS  

Hoạt động dạy    hoạt động học 

Hoạt động học    hoạt động học 

1.2.  Phƣơng pháp dạy học đàm thoại  phát hiện 

1.2.1.  Lịch sử của vấn đề 

Có thể nói kiểu dạy học đối thoại đã có từ thời Khổng Tử, cách đây 2500 

năm, rồi đến thời Socrate (469 – 399 TCN). Socrate đã có những đóng góp to lớn 

về triết học, giáo dục học và tâm lí học. Các thế hệ học trò của ông cũng có 

những ngƣời nổi tiếng nhƣ Platon, Aristot, Socrate, ... cho rằng đối thoại, tranh 

luận là con đƣờng đi đến chân lí, đối thoại là phƣơng pháp dạy học tích cực. 

Phƣơng pháp này dựa trên các câu hỏi – đáp, học sinh không tự khám phá mà chỉ 

theo từng bƣớc lý luận do giáo viên đƣa ra. Bởi vậy phƣơng pháp này còn gọi là 

phƣơng pháp khám phá thụ động. 

Các phƣơng pháp dạy học truyền thống đƣợc chia thành ba nhóm là: Nhóm 

các phƣơng pháp dùng lời, nhóm các phƣơng pháp trực quan, nhóm các phƣơng 

pháp thực hành. Trong nhóm các phƣơng pháp dùng lời có phƣơng pháp vấn đáp 

đƣợc sử dụng nhiều hơn trong dạy học. 

Trong nhóm các phƣơng pháp vấn đáp có: vấn đáp tìm tòi - vấn đáp phát hiện 

hay đàm thoại, vấn đáp giải thích - minh hoạ, vấn đáp tái hiện. 
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Vấn đáp tìm tòi đƣợc gọi là vấn đáp phát hiện hay đàm thoại. Với phƣơng 

pháp này giáo viên tổ chức đối thoại, trao đổi ý kiến tranh luận giữa thầy và trò, 

có khi giữa trò và trò, thông qua đó học sinh nắm đƣợc tri thức mới. Hệ thống 

câu hỏi đƣợc sắp đặt hợp lý giữ vai trò chỉ đạo, tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết. 

Giáo viên đóng vai trò ngƣời tổ chức sự tìm tòi còn học sinh thì tự lực phát hiện 

kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm thoại học sinh có đƣợc niềm vui của sự 

khám phá. Cuối giai đoạn đàm thoại, giáo viên khéo léo vận dụng các ý kiến của 

học sinh để kết luận vấn đề đặt ra, có bổ sung chỉnh lý khi cần thiết. 

1.2.2. Quan niệm về dạy học đàm thoại phát hiện 

Trong quá trình dạy học, để tích cực hoá hoạt động nhận thức và sử dụng 

kinh nghiệm đã có của ngƣời học, giáo viên thƣờng sử dụng hệ thống các câu hỏi 

và hoạt động. Cũng nhiều khi để hiểu sâu sắc hơn, rộng hơn một vấn đề nào đó 

ngƣời học cũng đƣa ra các câu hỏi cho giáo viên. Khi đó giáo viên đã sử dụng 

phƣơng pháp đàm thoại để dạy học. Yếu tố quyết định để sử dụng phƣơng pháp 

này là hệ thống câu hỏi. 

  P.Groisser (1964) cho rằng các câu hỏi cần phải rõ ràng, có chủ đích, ngắn 

gọn, có giọng văn tự nhiên và đơn giản, kích thích suy nghĩ và hỏi nhiều học 

sinh. Cần có sự hài hòa giữa các câu hỏi thuộc hai cấp độ trên đây. 

Điều chủ yếu nhất trong phƣơng pháp đàm thoại là tính có mục đích rõ 

ràng của nó. Mỗi một câu hỏi là một bậc thang dẫn thẳng đến những khái quát 

đƣợc đƣa ra chứ nhất quyết không đƣợc rẽ sang hƣớng khác. 

Phƣơng pháp đàm thoại diễn ra dƣới hình thức đối thoại: câu trả lời của 

học sinh diễn ra sau câu hỏi của giáo viên. Những câu trả lời này sẽ là cơ sở cho 

những câu hỏi sau. Toàn bộ chuỗi câu trả lời và câu hỏi dẫn đến khái quát hoá 

cần thiết. Để kiểm soát đƣợc thời gian, tiến trình đàm thoại, các câu hỏi của giáo 
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viên đóng vai trò cực kì quan trọng, bởi lẽ câu trả lời của học sinh phụ thuộc chặt 

chẽ vào câu hỏi của giáo viên. 

Theo nhiệm vụ dạy học, có: câu hỏi tái hiện, câu hỏi khái quát, câu hỏi gợi 

mở, câu hỏi củng cố kiến thức, câu hỏi ôn tập hệ thống hoá kiến thức. 

Theo mức khái khái quát của các vấn đề, có: câu hỏi khái quát, câu hỏi 

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

Theo mức độ tham gia hoạt động nhận thức của con ngƣời, có: câu hỏi tái 

tạo và câu hỏi sáng tạo. 

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

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

và khả năng nhận thức của ngƣời học. 

Phƣơng pháp vấn đáp, nếu vận dụng khéo léo sẽ có tác dụng điều khiển 

hoạt động nhận thức của học sinh, kích thích học sinh tích cực độc lập tƣ duy, 

bồi dƣỡng cho học sinh năng lực diễn đạt bằng lời các vấn đề khoa học. Giáo 

viên có thể thu đƣợc tín hiệu ngƣợc nhanh chóng từ học sinh để điều chỉnh kịp 

thời hoạt động dạy và hoạt động học. Tuy nhiên, với phƣơng pháp này, nếu vận 

dụng không khéo sẽ dễ làm mất thời gian, ảnh hƣởng đến kế hoạch dự kiến, hoặc 

cũng dễ trở thành cuộc đối thoại kém hiệu quả. 

Trong số các phƣơng pháp dạy học truyền thống, phƣơng pháp đàm thoại 

phát hiện là một phƣơng pháp quan trọng. Việc sử dụng một cách thích hợp với 

các phƣơng pháp dạy học khác có thể giúp cho học sinh thực sự hiểu bài và trang 

bị cho các em kỹ năng tƣ duy cấp cao. Nó dạy cho học sinh cách suy nghĩ. Nó 

cho phép học sinh thực hành trên các khái niệm và quy tắc, thuật giải mà các em 

đã đƣợc học, tạo cơ hội cho giáo viên kiểm tra và sửa lỗi ngay tại chỗ. Phƣơng 

pháp này cũng cung cấp cho giáo viên thông tin phản hồi để biết đƣợc học sinh 

có hiểu bài hay không. 
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1.2.2.1. Yêu cầu khi đặt câu hỏi 

 Câu hỏi chính xác, thể hiện trong hình thức rõ ràng, đơn giản giúp ngƣời học 

hình thành đƣợc câu trả lời đúng; nếu câu hỏi đa nghĩa, phức tạp sẽ gây khó 

khăn cho sự tƣ duy của học sinh. 

 Câu hỏi xây dựng theo hệ thống logic chặt chẽ. Để xây dựng hệ thống câu hỏi 

theo yêu cầu này cần căn cứ vào cấu trúc nội dung bài học. Lời giải đáp phải 

thể hiện một logic chặt chẽ các bƣớc giải quyết một vấn đề lớn. 

 Hệ thống câu hỏi đƣợc thiết kế theo quy luật nhận thức và khả năng nhận 

thức của đối tƣợng cụ thể. 

 Xây dựng câu hỏi từ dễ đến khó. 

 Từ cụ thể đến khái quát, từ khái quát đến cụ thể 

 Câu hỏi từ tái tạo đến sáng tạo. 

 Số lƣợng câu hỏi vừa phải, sử dụng câu hỏi tập trung vào nội dung “phải biết” 

trong bài học (trọng tâm bài học). 

 Các câu hỏi phải giữ vai trò chủ đạo, bằng những câu hỏi liên tiếp xếp theo 

một logic chặt chẽ dẫn dắt học sinh từng bƣớc đi tới bản chất của sự vật, hiện tƣợng. 

 Câu hỏi không quá chung chung và cũng không nên quá chi tiết. Có thể sử 

dụng cả câu hỏi gây sự tranh luận cho học sinh. 

 Câu hỏi hƣớng tới cả lớp. 

 Chỉ định một học sinh trả lời, cả lớp lắng nghe và phân tích câu trả lời. 

 Giáo viên có kết luận. 

1.2.2.2. Cách sử dụng các câu hỏi trên lớp 

 Giáo viên nêu câu hỏi sau đó gọi học sinh trả lời ngay. 

 Giáo viên nêu câu hỏi sau 3 đến 5 phút mới gọi học sinh trả lời. 

 Giáo viên cần bao quát lớp, phân phối câu hỏi hợp lí để mọi học sinh trong 

lớp đều có cơ hội trả lời. 
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1.2.2.3. Kiểm tra câu hỏi 

 Câu hỏi đã khớp với những điểm chính trong nội dung bài học chƣa? 

 Tỉ lệ câu hỏi loại sự kiện và câu hỏi nâng cao đã cân đối hợp lý chƣa? 

 Trình tự logic của các câu hỏi đó nhƣ thế nào? 

 Câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh  chƣa? 

1.2.2.4. Tổ chức hoạt động của học sinh 

a) Các phƣơng án  

- Phƣơng án 1: Giáo viên đặt ra câu hỏi nhỏ, riêng rẽ, chỉ định từng học sinh 

trả lời (hoặc tự nguyện). Mỗi học sinh trả lời một câu, tập hợp các câu hỏi và trả 

lời là nguồn thông tin mới cho lớp. 

- Phƣơng án 2: Giáo viên đặt cho cả lớp câu hỏi chính có kèm theo thông tin 

gợi ý hoặc các câu hỏi phụ liên quan đến câu hỏi chính đó. Giáo viên tổ chức cho 

học sinh lần lƣợt trả lời từng bộ phận của câu hỏi lớn ban đầu. Nguồn thông tin 

cho học sinh trong trƣờng hợp này là các câu hỏi chính và tất cả các câu hỏi phụ. 

- Phƣơng án 3: Giáo viên nêu ra câu hỏi tổng quát kèm theo những gợi ý 

nhằm tổ chức cho học sinh tranh luận hoặc học sinh đặt ra những câu hỏi phụ 

cho nhau rồi giúp nhau giải đáp. Câu hỏi chính do giáo viên đặt ra thƣờng chứa 

đựng mâu thuẫn dƣới dạng nghịch lí hoặc có nhiều hƣớng khác nhau phải lựa 

chọn, giải quyết. Nguồn thông tin là câu hỏi chính và sự tranh luận của học sinh. 

b) Vai trò của giáo viên 

 - Tổ chức hoạt động của học sinh. 

 - Dẫn dắt học sinh giải quyết tình huống có vấn đề, khơi dậy và kích thích trí 

tò mò, lòng ham muốn tìm hiểu kiến thức mới. 

 - Hƣớng dẫn HS khai thác kiến thức từ những phƣơng tiện học tập của môn học. 

 - Khuyến khích, động viên thành tích học tập của học sinh. 
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Trong dạy học môn toán, giáo viên thƣờng tạo ra các cuộc đàm thoại để 

học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề, để tìm cách giải một bài toán (có thể 

theo bảng gợi ý của  Polya). Thậm chí, trong quá trình tìm lời giải một bài toán, 

học sinh có thể tự đối thoại với chính mình. Các câu hỏi đƣợc lặp lại qua các bài 

phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng giúp học sinh tập luyện tri 

thức ăn khớp với các tri thức phƣơng pháp. Phép dời hình và phép đồng dạng 

trong mặt phẳng là một nội dung hay và khó. Nếu khả năng của học sinh còn hạn 

chế, ngƣời thầy cần làm cho học sinh có cảm giác rằng tự học sinh làm đƣợc, do 

đó thầy phải giúp đỡ kín đáo mà không bắt học sinh lệ thuộc vào mình. Ngƣời 

thầy phải đặt vị trí mình là một học sinh, nghiên cứu trƣờng hợp cụ thể của học 

sinh, cố gắng hiểu xem học sinh nghĩ gì, đặt ra câu hỏi để học sinh có thể trả lời 

đƣợc. Để có thể đặt mình vào vị trí ngƣời học, ngƣời thầy phải nghĩ đến những 

kinh nghiệm của bản thân mình, nhớ lại những khó khăn và những thành công 

của mình trong việc giải toán. 

Khi ngƣời thầy đặt câu hỏi cần nhằm vào hai mục đích: thứ nhất giúp học 

sinh giải đƣợc một bài toán cụ thể, thứ hai là phát triển những khả năng của học 

sinh để họ có thể tự lực giải những bài toán sau này. Hai mục đích này liên hệ 

mật thiết với nhau. Nếu học sinh giải đƣợc bài toán cụ thể thì từ đó học sinh 

cũng có khả năng giải đƣợc những bài toán tổng quát. Nhƣ vậy những câu hỏi 

mà ngƣời thầy đặt ra cho học sinh phải tổng quát và áp dụng vào nhiều trƣờng 

hợp. Nếu dùng nhiều lần một câu hỏi, học sinh sẽ chú ý đến nó một cách trực 

giác và học sinh có thể tự đặt ra đƣợc câu hỏi đó trong trƣờng hợp tƣơng tự. Nếu 

học sinh có thể tự đặt đƣợc câu hỏi đó nhiều lần thì học sinh có thể rút ra đƣợc 

những ý kiến xác đáng. Ngƣời thầy phải làm cho học sinh thấm nhuần những câu 

hỏi và những câu hỏi này sẽ góp phần phát triển một thói quen của trí óc.

 Đàm thoại có thể hiểu là câu hỏi gợi ý. Gợi ý và câu hỏi là cách giáo viên 
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đứng lớp giúp học sinh sử dụng vốn hiểu biết có sẵn về một chủ đề. Gợi ý liên 

quan đến “các dấu hiệu” về những kinh nghiệm có sẵn của học sinh. Giáo viên 

gợi ý cho học sinh, chờ đợi những kiến thức mới, điều này khiến trong óc các em 

nảy ra những dự đoán về những thông tin mới. Việc đặt ra các câu hỏi cũng có 

một chức năng nhƣ vậy. Khi đàm thoại, cần tập trung vào những vấn đề quan 

trọng, trọng tâm cứ không phải là những gì bất thƣờng. Khoảng thời gian “chờ 

đợi” trƣớc khi tiếp nhận câu trả lời của học sinh có tác dụng làm cho hiểu biết 

của các em sâu sắc hơn. 

 Khi thầy hƣớng dẫn học sinh qua một hệ thống câu hỏi đàm thoại học sinh 

từng bƣớc suy nghĩ trả lời, tìm kiểm kiến thức mới. Qua đó tƣ duy và một số 

phẩm chất nảy nở và phát triển nhƣ tính chủ động, tự tin, niềm phấn khởi, hứng 

thú dẫn đến tƣ duy sáng tạo trong việc chọn câu trả lời chính xác. Tƣ duy và tính 

cách hầu nhƣ vô hình, khó thấy nhƣng lại thấm dần vào trí tuệ, hình thành nên 

nhân cách ngƣời lao động sáng tạo sau này. Tƣ duy và tính cách không hình 

thành theo kiểu kiến thức mà thấm dần theo kiểu “lắng đọng phù sa”, mỗi ngày 

một tí rất khó thấy, tích luỹ lâu ngày mới thấy rõ, giống nhƣ từng hạt cát nhỏ li ti 

coi nhƣ không đáng kể, lâu ngày tích lại thành bãi phù sa. Một vài hạt cát nhỏ thì 

chẳng có ý nghĩa gì nhƣng  bãi cát phù sa thì lại rất có ý nghĩa. 

 Sáng tạo bắt đầu từ việc phát hiện ra vấn đề, sau đó mới tìm cách giải 

quyết vấn đề và khi đã giải quyết đƣợc thì sẽ có một cái gì đó ra đời giúp học 

sinh vƣợt qua đƣợc một khó khăn để tiến về phía trƣớc. Nhƣng làm thế nào để 

phát triển vấn đề? Điều này liên quan đến vấn để phát triển tƣ duy biện chứng. 

Nếu A chỉ là A thì tƣ duy chỉ quanh quẩn trong A, không thoát ra đƣợc để hƣớng 

tới một cái mới khác A, nghĩa là không thấy có vấn đề. Tƣ duy biện chứng thừa 

nhận sự thống nhất của các mặt đối lập nên không chịu lép một bề,  trong khó 

khăn vẫn nhìn ra thuận lợi, vì vậy sẽ phát hiện ra vấn đề. Cần tìm ra hết các mặt 
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 thuận lợi nhƣng cũng phải cảnh giác để thuận lợi không chuyển hoá thành khó khăn.  

 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng là một nội dung khó, 

chính vì thế nó cũng làm cho nhiều giáo viên phổ thông khó khăn trong việc dạy 

học theo phƣơng pháp tích cực cho học sinh. Việc đƣa ra đƣợc quy trình đàm 

thoại phát hiện còn có tác dụng tích cực đến tri giác, tƣ duy của học sinh. Trí nhớ 

là hoạt động của phản xạ có điều kiện; thông tin cần lặp đi lặp lại nhiều lần mới 

thành lập đƣợc phản xạ có điều kiện. Do đó đƣa ra một quy trình đàm thoại và 

lặp đi lặp lại là một phƣơng pháp hiệu quả giúp tăng cƣờng trí nhớ.  

 M.I.Makhmutnov đã nhấn mạnh: “Trong việc tích cực hoá hoạt động nhận 

thức của học sinh các câu hỏi bao giờ cũng có ý nghĩa tiên quyết”. Trong quá 

trình dạy học cần tăng cƣờng thảo luận thông qua hệ thống câu hỏi. Biện pháp 

này đƣợc sử dụng để giúp đỡ học sinh tìm kiếm chiến lƣợc giải quyết vấn đề. Hệ 

thống câu hỏi phải thoả mãn một số điều kiện. 

 Mỗi khái niệm, mệnh đề toán học đều có cấu trúc logic nhất định. Ta có 

thể phân giải thành các yếu tố cấu thành và diễn đạt một cách tƣờng minh bên 

ngoài ngƣời học, đồng thời lại có thể sắp xếp các yếu tố đó theo một trật tự liên 

tiếp nhau. Vì vậy, hệ thống câu hỏi (đƣợc xây dựng nhằm nghiên cứu cấu trúc 

đó) cũng phải đƣợc sắp xếp “gần” tƣơng ứng với trật tự đó (gần là vì nhiều khi 

cần có câu hỏi rẽ nhánh theo yêu cầu sƣ phạm), tức là trong hệ thống, mỗi câu 

hỏi sau phải đƣợc suy ra từ câu hỏi trƣớc. 

 Các câu hỏi phải đƣợc đặt ra sao cho kích thích tối đa hoạt động nhận thức 

của học sinh. Muốn vậy trong mỗi câu hỏi phải chứa đựng một tình huống có 

vấn đề (vấn đề ở đây là những tìm tòi, những nghiên cứu nhỏ đƣợc phân, tách từ 

các vấn đề chính), tức là mỗi câu hỏi phải hƣớng học sinh tới những mục tiêu đã 

đƣợc sắp đặt lôgic. Bằng con đƣờng nghiên cứu trả lời các câu hỏi mà HS giải 

quyết đƣợc vấn đề đặt ra.  
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Chẳng hạn, khi dạy về phép đối xứng tâm, đối xứng trục, giáo viên có thể 

dùng câu hỏi để phát hiện vấn đề nhƣ sau: 

- Cho hình chữ nhật ABCD với O là giao điểm hai đƣờng chéo. Hãy cho 

biết hình chữ nhật này có tâm đối xứng, có trục đối xứng hay không? Nếu có thì 

đó là điểm nào, đƣờng thẳng nào? 

- Nếu chỉ biết hai đỉnh A, B và tâm O của hình chữ nhật ABCD thì có thể 

chỉ ra đƣợc vị trí của hai đỉnh còn lại hay không? Có mấy cách chỉ ra khác nhau? 

- Khi có một điểm O cho trƣớc, thì với mỗi điểm M có thể chỉ ra điểm M' 

sao cho đoạn MM' nhận O làm trung điểm  hay không? Hãy nói rõ quy tắc (cách 

thức) chỉ ra điểm M' đó. Có thể chỉ ra đƣợc mấy điểm M' nhƣ thế? 

Quy tắc xác định nhƣ vừa nói trên đƣợc gọi là phép đối xứng tâm O. 

Bên cạnh đó các câu hỏi cần đƣợc xây dựng ngắn, gọn, dễ hiểu, rõ ràng và 

có tính đến đặc điểm lứa tuổi, trình độ nhận thức chung của cả lớp cũng nhƣ 

từng học sinh. Giáo viên không những phải suy tính cả một hệ thống câu hỏi mà 

còn phải suy tính đến cả những câu trả lời của học sinh, tới sự “gỡ nút” có thể có 

(trong trƣờng hợp các em đi chệch khỏi phƣơng hƣớng tìm tòi đúng đắn). Sự gỡ 

nút này có khi là câu hỏi phụ trợ, có khi là lời gợi ý, là điều giải thích, … chỉ rõ 

sự nhầm lẫn trong suy nghĩ của học sinh. Cuối cùng học sinh tự rút ra đƣợc kết 

luận đúng đắn. 

Tƣ tƣởng chỉ đạo đối với giáo viên: không trực tiếp cung cấp thông tin có 

sẵn mà chỉ đặt ra các tình huống liên tiếp để hƣớng ý nghĩ của học sinh vào việc 

nghiên cứu, phân tích đối tƣợng và tìm cách giải quyết. 

Đàm thoại phát hiện khác với phƣơng pháp hỏi đáp để kiểm tra bài cũ 

trong cách dạy học truyền thống, nó có phần giống với phƣơng pháp dạy học 

phát hiện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên hai phƣơng pháp này thật ra không 

đồng nhất với nhau. Điểm quan trọng của dạy học đàm thoại phát hiện là hệ 
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thống các câu hỏi. Trong nhiều trƣờng hợp việc phát hiện và giải quyết vấn đề 

của học sinh diễn ra chủ yếu là nhờ các câu hỏi mà thầy đặt ra. 

Trong đàm thoại phát hiện, hệ thống câu hỏi của giáo viên giữ vai trò 

chỉ đạo, quyết định chất lƣợng lĩnh hội của lớp học. Trật tự logic của các câu 

hỏi hƣớng dẫn học sinh từng bƣớc phát hiện ra bản chất của sự vật, quy luật 

của hiện tƣợng, kích thích tính tích cực tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết. Ở đây 

giáo viên là ngƣời tổ chức sự tìm tòi còn học sinh là ngƣời tự lực phát hiện 

kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm thoại học sinh có đƣợc niềm vui của 

sự khám phá, vừa nắm đƣợc kiến thức mới, vừa nắm đƣợc cách thức đi tới 

kiến thức đó, trƣởng thành thêm một bƣớc về trình độ tƣ duy. Cuối đoạn đàm 

thoại, giáo viên cần biết vận dụng các ý kiến của học sinh để kết luận vấn đề 

đặt ra, dĩ nhiên là có bổ sung, chỉnh lí khi cần thiết. Làm đƣợc nhƣ vậy, học 

sinh càng hứng thú, tự tin vì thấy trong kết luận của thầy có phần đóng góp ý 

kiến của mình.  

1.2.3. Những ƣu điểm, nhƣợc điểm của dạy học đàm thoại phát hiện  

Bản chất của phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện là: Thông qua hệ 

thống các câu hỏi của thầy, học sinh trả lời và dần dần hình thành tri thức mới. 

Bên cạnh những ƣu điểm và nhƣợc điểm chung của phƣơng pháp vấn đáp 

thì phƣơng pháp đàm thoại phát hiện còn có các ƣu điểm, nhƣợc điểm sau: 

* Ƣu điểm của phƣơng pháp đàm thoại phát hiện:  

Học sinh làm việc tích cực, độc lập. 

Thông tin hai chiều. 

* Nhƣợc điểm của phƣơng pháp đàm thoại phát hiện: 

Tốn thời gian. 

Thầy dễ bị động khi trò hỏi lại. 

Thực tế khi đàm thoại phát hiện có kích thích đƣợc phần nào tính tích cực  
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của học sinh, song chƣa phát huy đƣợc tính chủ động, tự giác, sáng tạo của 

ngƣời học, bởi ngƣời học hoàn toàn lệ thuộc vào câu hỏi của ngƣời thầy. Nhƣ 

vậy đàm thoại một chiều cũng tham dự vào phát huy tính thụ động của học sinh. 

Học sinh vẫn là khách thể, bị “giật dây” và thụ động trả lời theo các câu hỏi đôi 

khi là vụn vặt, nội dung hỏi đáp tủn mủn, khiến cho học sinh rất khó giải quyết 

vấn đề "ra tấm, ra miếng”. 

* Yêu cầu sƣ phạm của phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện  

Phải làm cho học sinh ý thức đƣợc mục đích của toàn bộ hay một phần lớn 

của cuộc đàm thoại. 

Hệ thống câu hỏi phải logic, thống nhất. 

Mức độ khó của câu hỏi phụ thuộc vào trình độ của học sinh. 

Sau khi giải quyết vấn đề phải tổng kết vấn đề. 

Phải đảm bảo nguyên tắc đàm thoại với cả lớp. 

1.3. Thực tiễn việc dạy học nội dung phép dời hình và phép đồng dạng trong 

mặt phẳng ở trƣờng phổ thông.  

             Để điều tra về thực trạng dạy học hình học ở trƣờng THPT hiện nay, tôi 

đã tiến hành phỏng vấn 20 giáo viên và 100 học sinh ở THPT Đồng Hỷ.  

Kết quả phỏng vấn đƣợc thống kê trong phụ lục 3, 4 cho thấy: 

- Chƣơng trình dạy học ở trƣờng Trung học phổ thông mặc dầu đã qua 

nhiều lần chỉnh sửa song vẫn còn nặng so với lứa tuổi và khả năng nhận thức của 

học sinh. Phƣơng pháp dạy học vẫn chƣa đổi mới là mấy. Nguyên nhân là do yêu 

cầu của chƣơng trình, do ảnh hƣởng của hình thức kiểm tra – đánh giá, do sự 

không đồng bộ về cơ sở vật chất, cách quản lý giáo dục, … 

- Khối lƣợng kiến thức khá nhiều, lại cần phải hoàn thành đủ chƣơng trình 

nên cứ theo cách dạy cũ: thông báo kiến thức nhanh và tăng cƣờng luyện tập thì 

mới kịp. Từ đó, phƣơng pháp dạy học chủ yếu là “thầy đọc, trò chép”, chủ yếu 
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vẫn là dạy chay. Những giờ học có sử dụng phƣơng tiện hiện đại chỉ dùng khi có 

hội thi giáo viên giỏi và mang tính trình diễn là chính. Thực tiễn, nhiều giáo viên 

còn không biết sử dụng những phƣơng tiện dạy học hiện đại và cũng còn nhiều 

trƣờng không đủ cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy học. 

- Môn hình học đối với học sinh ở trƣờng trung học phổ thông đƣợc coi là 

một môn học khó, chƣa gây đƣợc hứng thú trong học tập của học sinh. 

Kết luận chƣơng 1 

Chƣơng này trình bày một số vấn đề về phƣơng pháp dạy học đàm thoại 

phát hiện đó là: Nhu cầu và định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học, phƣơng 

pháp dạy học đàm thoại phát hiện và thực tiễn việc dạy học nội dung Phép dời 

hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng ở trƣờng phổ thông. 

 Điều cơ bản trong phƣơng pháp dạy học này là:  

  - Là phƣơng pháp trong đó học sinh độc lập giải quyết từng phần nhỏ câu 

hỏi giáo viên nêu ra. 

  - Trong phƣơng pháp này hệ thống câu hỏi của thầy đóng vai trò chỉ đạo, 

quyết định lĩnh hội kiến thức. Trật tự logic các câu hỏi hƣớng dẫn học sinh từng 

bƣớc phát hiện ra bản chất của sự vật, quy luật của hiện tƣợng, kích thích tính 

tích cực tìm tòi, sự ham muốn tìm hiểu vấn đề. 

  - Trong phƣơng pháp này ngƣời thầy  đóng vai trò tổ chức sự tìm tòi, còn 

học sinh là ngƣời tự lực phát hiện ra kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm 

thoại học sinh nắm đƣợc kiến thức mới, cách thức đi đến kiến thức đó và trƣởng 

thành về mặt tƣ duy. 

  - Cuối cuộc đàm thoại giáo viên bổ sung, chính xác hoá các ý kiến của học 

sinh để kết luận vấn đề đặt ra. 

- Để thu đƣợc kết quả giờ dạy tốt cần phải biết cách thiết kế, sử dụng câu hỏi và  

tổ chức hoạt động của học sinh. 

Những cơ sở lí luận trình bày trong chƣơng này sẽ định hƣớng cho quá 

trình vận dụng cụ thể ở chƣơng 2. 
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CHƢƠNG 2 

XÂY DỰNG CÁC GIÁO ÁN DẠY HỌC CHƢƠNG  

“PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” BẰNG 

PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐÀM THOẠI PHÁT HIỆN 

2.1. Chƣơng trình, nội dung, mục tiêu dạy học chƣơng phép dời hình và 

phƣơng hƣớng xây dựng các giáo án 

2.1.1. Phân phối chƣơng trình  

§1. Phép biến hình  §2 Phép tịnh tiến    2 tiết) 

§3. Phép đối xứng trục      (1 tiết) 

§4. Phép đối xứng tâm      (1 tiết) 

§5. Phép quay       (1 tiết) 

§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (1 tiết) 

§7. Phép vị tự       (2 tiết) 

§8. Phép đồng dạng      (1 tiết) 

§9. Ôn tập chƣơng       (2 tiết) 

Trong luận văn này chúng tôi tập trung xây dựng một số giáo án sau: 

+ Phép tịnh tiến        

+ Phép đối xứng trục       

+ Phép đối xứng tâm       

+ Phép quay         

+ Phép vị tự         

+ Ôn tập chƣơng         

2.1.2. Nội dung 

Giới thiệu khái niệm về phép biến hình trong mặt phẳng, các khái niệm và 

kí hiệu liên quan đến nó. Phép biến hình ở đây đƣợc giới thiệu là một ánh xạ và 

không nhất thiết phải là một song ánh. Các phép dời hình trong mặt phẳng đƣợc 

trình bày theo thứ tự từ dễ đến khó. Học sinh sẽ làm quen dần từ những phép dời 
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hình đơn giản nhƣ phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm đến 

phép dời hình phức tạp hơn nhƣ phép quay và cuối cùng là phép dời hình tổng quát. 

Ngoài ra cần nêu rõ tính chất riêng của một số phép dời hình quen thuộc nhƣ: 

- Phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm biến đƣờng thẳng thành đƣờng 

thẳng song song hoặc trùng với nó. 

- Phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm F có tính chất đối hợp: 

M’ = F(M)  M = F(M’)  hay  F(F(M)) = M 

 - Phép quay góc  với 0 <  < , biến đƣờng thẳng d thành đƣờng thẳng 

d’  sao cho góc giữa d và d’ bằng  (nếu 0
2


  )  

                                            hoặc bằng  ( - ) (nếu 
2


   ) 

 - Phép đồng dạng là phép biến hình tổng quát nhất đƣợc trình bày trong 

chƣơng này. Nó cũng đƣợc trình bày theo thứ tự từ dễ đến khó. Học sinh bắt đầu 

làm quen với phép đồng dạng quen thuộc nhất (mà không phải là phép dời hình), 

đó là phép vị tự. Học sinh cần nắm đƣợc định nghĩa, các tính chất của phép vị tự. 

Học sinh cần nắm đƣợc định  nghĩa, các tính chất của phép đồng dạng và các 

phép dời hình đã học, đồng thời thấy đƣợc sự giống nhau và khác nhau giữa 

phép vị tự và phép đồng dạng. 

2.1.3. Mục tiêu 

 Làm cho học sinh nắm đƣợc định nghĩa các phép biến hình trong mặt 

phẳng, giúp các em nắm đƣợc các kiến thức cơ bản, biết nhìn nhận các hình hình 

học trong trạng thái vận động.                                                                            

 Học sinh nắm đƣợc các kiến thức cơ bản của từng phép biến hình: các 

định nghĩa, các khái niệm, các tính chất cơ bản nhằm hiểu đƣợc sự giống nhau, 

khác nhau của các phép biến hình đã học. 
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 Biết vận dụng kiến thức cơ bản về biến hình để nhận thức thế giới xung 

quanh: thế nào là hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng, hai hình đối xứng 

nhau, hai hình bằng nhau, thế nào là hai hình đồng dạng với nhau. 

2.1.4. Phƣơng hƣớng thiết kế các giáo án  

Trong chƣơng này,  một phần kiến thức học sinh đã đƣợc học ở lớp dƣới 

(nhƣ tâm đối xứng, trục đối xứng), một phần vì các hình quen thuộc, thuận lợi 

cho việc thiết kế giáo án theo kiểu đàm thoại phát hiện. Vai trò của giáo viên, 

trong những bài dạy chủ yếu là hợp thức hóa những tri thức mới. Nhiều kiến 

thức trong bài, thay cho việc giáo viên thông báo, là những câu hỏi gợi vấn đề, 

dẫn dắt vấn đề, thay vì cho học sinh công nhận tính chất, là đàm thoại phát hiện vấn đề.  

Từ đó phƣơng hƣớng thiết kế giáo án trong chƣơng này là: 

- Bám sát mục tiêu dạy học và chuẩn kiến thức, kỹ năng. 

- Khai thác những tình huống vận dụng phƣơng pháp đàm thoại phát hiện 

trong nội dung dạy học . 

- Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của phƣơng án đề xuất. 

2.2. Các giáo án 

2.2.1.  PHÉP TỊNH TIẾN 

A. Mục tiêu cần đạt  

+) Về kiến thức:  

- Củng cố lại định nghĩa phép biến hình, một số thuật ngữ và ký hiệu liên 

quan đến phép biến hình. 

- Nắm đƣợc định nghĩa về phép tịnh tiến. Hiểu đƣợc phép tịnh tiến hoàn 

toàn xác định khi biết vectơ tịnh tiến và từ đó áp dụng vào giải bài tập. 

- Biết biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Hiểu đƣợc tính chất cơ bản của 

phép tịnh tiến là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

+) Về kỹ năng:  
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Hiểu và dựng đƣợc ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho. Vận 

dụng đƣợc biểu thức tọa độ để xác định tọa độ ảnh của một điểm, phƣơng trình 

đƣờng thẳng là ảnh của một đƣờng thẳng cho trƣớc qua một phép tịnh tiến. 

+) Về tƣ duy và thái độ: 

* Về tƣ duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 

* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên: Phiếu học tập, giáo án, các dụng cụ học tập, computer, projector … 

Học sinh: Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của sách giáo khoa, 

chuẩn bị bảng phụ. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện và kết hợp với điều khiển hoạt 

động nhóm, có ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

D. Tiến trình bài học  

1. Hoạt động ôn lại bài cũ, gợi động cơ mở đầu, phát hiện vấn đề mới: 

- Hãy nêu định nghĩa phép biến hình trong mặt phẳng? 

- Trong các quy tắc sau, quy tắc nào là phép biến hình?  

(1) Cho trƣớc số dƣơng 

a,  và điểm M trong 

mặt phẳng, gọi M’ là 

điểm sao cho MM’ = a.  

 

Hình 1.a 

(2) Trong mặt phẳng 

cho đƣờng thẳng d và 

điểm M. Dựng hình 

chiếu vuông góc M’ của 

điểm M lên đƣờng 

thẳng d. 

 

(3) Trong mặt phẳng 

cho điểm I bất kỳ và 

một điểm M khác I, 

xác định điểm M’ sao 

cho I là trung điểm 

MM’. 
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Hình 1.b Hình 1.c 

(4) Trong mặt phẳng cho 

vectơ v


 và một điểm M, 

xác định điểm M’ sao cho 


 
MM' v . 

 

Hình 1.d 

(5) Trong mặt phẳng cho 

đoạn thẳng AB, xác định 

điểm M sao cho MA = 

MB. 

 

Hình 1.e 

(6) Trong mặt phẳng 

cho hai điểm O và M. 

Hãy xác định M’ sao 

cho ' 2.OM OM
 

. 

Hình 1.f 

Trong các quy tắc trên thì quy tắc (1) và (5) không phải là phép biến hình. Trong 

các phép biến hình (2), (3), (4), (6) thì phép biến hình (4) gọi là phép tịnh tiến. 

Vậy phép tịnh tiến là phép biến hình nhƣ thế nào? 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Ghi bảng , vở, trình chiếu 

Câu hỏi 1: Cho điểm M 

và vectơ v


. Hãy dựng 

điểm M': 
 
MM' v  và 

xét xem có bao nhiêu 

 

Hình 2 
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điểm M’ đƣợc xác định? Có duy nhất một điểm M’ 

thoả mãn 
 
MM' v  

 Nếu ta xem vectơ 'MM


 

là vectơ 

v  thì ta có định 

nghĩa về phép tịnh tiến. 

Câu hỏi 2: Một em hãy 

nêu định nghĩa phép tịnh 

tiến?  

Trong mặt phẳng cho 

vectơ 

v . Phép biến hình 

biến mỗi điểm M thành 

điểm M’ sao cho 


 
MM' v  đƣợc gọi là 

phép tịnh tiến theo vectơ 

v . 

I. Định nghĩa: (sgk – tr5) 

Hình 3 

Kí hiệu: 
v

T   


v : vectơ tịnh tiến. 

( ) ' 'vT M M MM v  



 
 

Câu hỏi 3: Phép tịnh tiến 

theo vectơ-không có gì 

đặc biệt? 

 Phép tịnh tiến theo 

vectơ-không là phép đồng 

nhất. 

( ) '

' 0

vT M M

MM



 



    

 M  M’ 

2. Hoạt động củng cố khái niệm 

Câu hỏi 4: Hình 4 vẽ hai tam 

giác đều ABC và BCD. Tìm 

phép tịnh tiến biến điểm A 

thành điểm B, B thành C, 

biến E thành điểm D? 


AB

T (A) B  


AB

T (B) C  


AB

T (E) D  

 

Hình 4 

3. Hoạt động phát hiện tính chất của phép tịnh tiến 

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện các bài tập sau, rồi cử đại 

diện báo cáo kết quả: 
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Nhóm 1: 


v

T (M) M'  


v

T (N) N'  

Hãy so sánh MN


 và 

' 'M N


; MN và M’N’ 

 

Hình 5 

' ' ' 'M N M M MN NN

v MN v

MN

  

   



   

  



 MN = M’N’ 

II. Tính chất:  

*Tính chất 1: (SGK) 

(Tính chất bảo toàn khoảng 

cách giữa hai điểm bất kỳ) 

( ) ' ' '

( ) ' ' '

v

v

T M M MN M N

T N N MN M N

   
 

  





 

 

Nhóm 2: 

Cho đƣờng thẳng d và 

vectơ v


 bất kỳ. Hãy xác 

định ảnh của đƣờng thẳng 

d qua phép 
v

T  ? 

Nêu tính chất của ảnh? 

 

Hình 6 

Phép tịnh tiến biến đƣờng 

thẳng thành đƣờng thẳng 

song song hoặc trùng với nó. 

*Tính chất 2: 

v

d // d'
T : d d'

d d'


  



  

 

Nhóm 3:  

Cho tam giác ABC và 

vectơ v


 bất kỳ. Hãy xác 

định ảnh của tam giác 

ABC qua phép 
v

T ? 

Nêu tính chất của ảnh? 

 

Hình 7 

Phép tịnh tiến biến tam giác 

thành tam giác bằng nó  

 

  


v

T : ABC A'B'C'

ABC A'B'C'
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Nhóm 4:  

Cho đƣờng tròn tâm (I, R) 

và vectơ v


 bất kỳ. Hãy 

xác định ảnh của đƣờng 

tròn tâm (I, R) qua 
v

T ? 

Nêu tính chất của ảnh? 

  

Hình 8 

v
T (O;R) (O';R)  



 


v

T : (O;R) (O';R')

R R'
 

Câu hỏi 5: Một cách tổng 

quát, qua phép tịnh tiến 

theo vectơ 


v  biến hình 

H thành hình H’. Hãy so 

sánh hình H và hình H’? 

 

   
v

T ( H) = (H’)  

thì H = H’ 

v
T  biến hình H thành 

hình H’ bằng hình H. 

 

Hình 9 

Câu hỏi 6: Nêu cách xác 

định ảnh của đƣờng thẳng 

d qua phép tịnh tiến theo 

vectơ v


. 

 Cách 1: Lấy A, B  (d), 

dựng: 








v

v

A' T (A)

B ' T (B)

  

 
v

T (d) A ' B '  

Cách 2: Lấy A d, dựng: 

 
v

A' T (A)
v

d ' T (d)    

Với d’ qua A’ và d’//d  

 

4. Hoạt động phát hiện biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến 

Câu hỏi 7: Trong mặt 

phẳng tọa độ Oxy cho 

 Gọi M’(x’; y’) III. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ 
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vectơ v


(a; b), M(x; y);  


v

T (M) = M’. Hãy xác 

định tọa độ của điểm M’?   

( ) '

'

( ' ; ' ) ( ; )

vT M M

MM v

x x y y a b



 

   



 

'

'

'

'

x x a

y y b

x x a

y y b

 
 

 

 
 

 

 

 

Hình 10 

Trong mp Oxy cho v


(a; 

b), và điểm M(x; y); 


v

T (M) = M’(x’; y’)  

thì: 
'

'

x x a

y y b

 


 
 

Câu hỏi 8: Trong mặt 

phẳng Oxy vectơ v


(1; 2), 

M(3; -1); 
v

T (M) = M’. 

Hãy xác định tọa độ M’?   

 
v

T (M) = M’(x; y) thì  

1 3 4

2 ( 1) 1

x

y

  


   
 

 

5. Hoạt động củng cố kiến thức đã học và hƣớng dẫn học ở nhà. 

Bài tập về xác định ảnh 

của một tam giác qua 

phép tịnh tiến. 

Giáo viên gọi một học 

sinh nêu đề bài tập 2 SGK 

trang 7, giáo viên vẽ tam 

giác ABC và trọng tâm G. 

Giáo viên  cho học sinh thảo 

luận theo nhóm sau đó gọi 

Học sinh  nêu đề, thảo 

luận theo nhóm đề tìm lời 

giải. 

Học sinh  nhận xét, bổ 

sung và sửa chữa ghi 

chép. 

 Học sinh  trao đổi và cho 

kết quả: 

Dựng các hình bình hành 

Bài tập 2 (SGK tr7) 

Tam giác ABC, có trọng 

tâm G. Xác định ảnh của 

tam giác ABC qua phép 

tịnh tiến theo vectơ AG


. 

Xác định điểm D sao cho 

vectơ  AG


 biến D thành A? 

Lời giải 
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đại diện báo cáo kết quả. 

Giáo viên  gọi học sinh nhận 

xét, bổ sung (nếu cần) 

Giáo viên  nhận xét và 

nêu lời giải chính xác. 

ABB’G và ACC’G. Khi 

đó ảnh của tam giác ABC 

qua phép tịnh tiến theo 

vectơ AG


 là tam giác 

GB’C’. 

Dựng điểm D sao cho A 

là trung điểm của GD. 

Khi đó 
 
DA AG . Do đó 

 ( ) .
AG
T D A  

Hình 11 

Dựng các hình bình hành 

ABB’G và ACC’G. Khi 

đó ( ) ' '
AG
T ABC GB C   

Dựng điểm D sao cho A 

là trung điểm của GD  

 
 
DA AG   

 ( )
AG
T D A  

(Bài tập về tìm tọa độ của 

một điểm qua phép tịnh 

tiến) 

Giáo viên gọi học sinh 

nêu đề bài tập 3 trong 

SGK trang 7.  

Cho học sinh thảo luận để 

tìm lời giải và gọi học 

sinh đại diện báo cáo kết 

quả. 

Gọi học sinh nhận xét, bổ 

Học sinh thảo luận theo 

nhóm để tìm lời giải và 

cử đại diện báo cáo kết 

quả. 



 





) ( ) '(2;7)

( ) '( 2;3)

v

v

a T A A

T B B
 

 

 


 ) ( ) (4;3).

v
b C T A  

Bài tập 3 (SGK trang 7) 

Trong mặt phẳng tọa độ 

Oxy cho vectơ v


(1; 2), 

hai điểm A(3; 5), B(-1; 1) 

và đƣờng thẳng d có 

phƣơng trình x – 2y + 3 = 

0. 

a) Tìm tọa độ các điểm 

A’, B’ theo thứ tự là ảnh 

của A, B qua phép tịnh 

tiến theo v


. 
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sung (nếu cần) 

 

 

 

 

Giáo viên nhận xét và nêu 

lời giải đúng. 

   

) ¸ch 1: 

( ; ) , ' ( '; ').

®ã ' 1, ' 2

' 1, ' 2.

ã: 2 3 0

' 1 2 ' 2 3 0

' 2 ' 8 0

' ' ã ph¬ng tr×nh 

2 8 0

c C

M x y d M x y

Khi x x y y

hay x x y y

Tac M d x y

x y

x y

M d c

x y

 

   

   

    

     

   

 

  

C¸ch 2: Gäi ( ) '.
v
T d d

 d//d’ nên phƣơng trình 

d’ có dạng x - 2y + C = 0. 

Lại có B(-1; 1)d  

   ( ) '( 2;3)
v
T B B d’  

 - 2 - 2.3 + C = 0  

 C = 8. 

b) Tìm tọa độ của điểm C 

sao cho A là ảnh của C 

qua phép tịnh tiến theo v


 

c) Tìm phƣơng trình của  

đƣờng thẳng d’ là ảnh của  

đƣờng thẳng d qua phép 

tịnh tiến theo v


. 

 

 

 

 

Bài tập chỉ ra phép tịnh tiến 

biến đƣờng thẳng thành 

đƣờng thẳng song song. 

Hƣớng dẫn học sinh thảo 

luận và tìm lời giải.  

Gọi học sinh đại diện đúng 

tại chỗ trình bày lời giải. 

Gọi học sinh khác nhận xét, 

bổ sung (nếu cần). Giáo 

viên nêu lời giải chính xác. 

Học sinh nêu đề và thảo 

luận tìm lời giải. 

Lấy hai điểm A và B bất 

kỳ theo thứ tự thuộc a và 

b. Khi đó phép tịnh tiến 

theo vectơ 

AB  sẽ biến a 

thành b. 

Có vô số phép tịnh tiến 

biến a thành b. 

 

Bài tập 4 (SGK trang 8) 

Cho hai đƣờng thẳng a và b 

song song với nhau. Hãy chỉ 

ra một phép tịnh tiến biến a 

thành b. Có bao nhiêu phép 

tịnh tiến nhƣ thế? 
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*Hƣớng dẫn học ở nhà: 

 - Xem lại các bài tập đã giải và làm các bài tập trong SBT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  (tr 10). 

- Xem và nắm lại kiến thức và cách giải các bài tập. 

- Đọc và soạn trƣớc bài mới: Phép đối xứng trục. 

E. Tóm tắt về giáo án 1: 

 Các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh phát hiện ra một số tính 

chất quan trọng của phép tịnh tiến, đồng thời kiểm tra đƣợc học sinh đã tiếp thu, 

vận dụng khái niệm, tính chất phép tịnh tiến nhƣ thế nào. Giáo án này còn thể 

hiện sự tích hợp một số phƣơng pháp dạy học tích cực: hợp tác theo nhóm và 

đàm thoại phát hiện. 

2.2.2. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 

A. Mục tiêu cần đạt  

+) Về kiến thức: 

- Định nghĩa của phép đối xứng trục và hiểu phép đối xứng trục hoàn toàn đƣợc 

xác định khi biết trục đối xứng. 

- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình. 

- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục qua các trục tọa độ Ox, Oy. Vận dụng 

chúng để xác định tọa độ ảnh của một điểm, phƣơng trình đƣờng thẳng là ảnh 

của một đƣờng thẳng cho trƣớc qua phép đối xứng qua các trục tọa độ. 

- Biết cách tìm trục đối xứng của một hình, và nhận biết đƣợc hình có trục đối xứng. 

+) Về kỹ năng: 

- Thành thạo các bƣớc dựng ảnh của một điểm, một hình qua phép đối xứng trục. 

- Xác định đƣợc tọa độ ảnh của một điểm, phƣơng trình đƣờng thẳng là ảnh của 

một đƣờng thẳng cho trƣớc qua phép đối xứng qua các trục tọa độ. 

- Bƣớc đầu vận dụng đƣợc trong giải toán. 

+) Về tƣ duy:  
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 - Hiểu đƣợc sự tƣơng ứng giữa ảnh và tạo ảnh trong định nghĩa phép đối xứng 

trục, trên cơ sở đó dựng đƣợc ảnh của một điểm, một hình qua phép đối xứng trục. 

- Hiểu đƣợc cách chuyển bài toán có nội dung thực tiễn sang bài toán hình 

học để giải bài toán đó. 

+) Về thái độ:   

- Cẩn thận, chính xác. 

- Biết đƣợc toán học có ứng dụng trong thực tiễn. 

- Hiểu đƣợc hình học trong trạng thái chuyển động. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên: Phiếu học tập, giáo án, các dụng cụ học tập, các hình vẽ minh hoạ… 

Học sinh: Xem lại các nội dung có liên quan đã học ở lớp dƣới (Khái niệm hai 

điểm đối xứng nhau qua một đƣờng thẳng, đƣờng trung trực của một đoạn thẳng). 

 Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của sách giáo khoa. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 

D. Tiến trình bài học 

Hoạt động 1 

 Ôn lại bài cũ, gợi động cơ mở đầu, phát hiện vấn đề mới 

Câu hỏi 1: Vẽ các mũi tên tƣơng ứng 

mỗi hình với số trục đối xứng của nó: 

 

 

 

 

Câu hỏi 2: Điền vào chỗ trống để hoàn 

thành mệnh đề đúng sau:  

Hình Số trục đối 

xứng 

Hình chữ 

nhật 

1 

Hình vuông 2 

Tam giác cân 3 

Tam giác đều 4 
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Điểm B đƣợc gọi là đối xứng của điểm A qua phép đối xứng trục d

...

...

...

AB d

AB d I

IA IB




 




 
 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Hoạt động 2: Định nghĩa phép đối xứng trục 

Câu hỏi 3: Đƣờng thẳng 

nhƣ thế nào gọi là đƣờng 

trung trực của đoạn thẳng 

MM’? 

 

 Đƣờng thẳng d là đƣờng 

trung trực của đoạn thẳng 

MM’ khi và chỉ khi d đi 

qua trung điểm của đoạn 

thẳng MM’ và vuông góc 

với đoạn thẳng MM’. 

I. Định nghĩa:          

 

Hình 12 

Câu hỏi 4: Cho điểm M 

và đƣờng thẳng d, M  d. 

Hãy nêu cách xác định 

M’ sao cho d là đƣờng 

trung trực của đoạn thẳng 

MM’? 

+ Dựng MM0  d 

+ Kéo dài MM0 một đoạn 

sao cho M0M’ = MM0 

Định nghĩa (SGK- tr8)            

Kí hiệu Đd. 

d: trục đối xứng. 

M’ = Đd(M)  d là đƣờng 

trung trực của  MM’. 

M  d thì M’  M 

Hoạt động 3: Hoạt động củng cố khái niệm 

Câu hỏi 5: Nếu M’ = Đd(M) 

thì 0
M M ';


0
 M M


có mối liên 

hệ nhƣ thế nào với nhau?  

 Nếu M’ là ảnh của điểm 

M qua phép đối xứng trục 

d thì 0 0
M M'  M M 
 

; 

Nhận xét: 

 

0

1) ' ( )

'o

M M

M M M M



  
 

d§
 

Câu hỏi 6: Nếu ' ( )d§M M  

thì M là ảnh của điểm nào 

qua phép đối xứng trục d? 

 Đd:     M  M’   

thì Đd: M’  M   

 

2) ' ( )

( ')

M M

M M



 

d

d

§

§
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Câu hỏi 7: Dựa vào hình vẽ 

13 hãy tìm ảnh của các 

điểm A, B, C qua phép đối 

xứng trục d và ngƣợc lại. 

Các điểm A’, B’, C’ tƣơng 

ứng là ảnh của các điểm A, 

B, C qua phép đối xứng 

trục d và ngƣợc lại.  

Hình 13 

Câu hỏi 8: Dựa vào hình 

14. Tìm ảnh của các điểm 

A, B, C, D qua  ĐAC 

 ĐAC(A) = A; ĐAC(B) = D 

ĐAC(C) = C; ĐAC(D) = B 

Hình 14 

Hoạt động 4: Hoạt động tìm hiểu biểu thức tọa độ 

Câu hỏi 9: Nếu điểm 

M(x; y) thì điểm đối xứng 

M’ của M  qua Ox  có tọa 

độ nhƣ thế nào? 

Với mỗi M(x; y), gọi  

M’ = ĐOx(M) = (x’; y’) 

thì: 
'

'

x x

y y




 
 

II. Biểu thức tọa độ: 

1) Trong hệ trục tọa độ 

Oxy, M(x; y).  

 

Hình 15 

M’ = ĐOx(M) = (x’; y’) 

thì: 
'

'

x x

y y




 
 

Câu hỏi 10: Tìm ảnh điểm 

A(1; 2), B(0; -5) qua  ĐOx? 

 A’ = ĐOx(A) = (1; -2) 

B’ = ĐOx(B) = (0; 5) 

 

Giáo viên treo hình 16 

Câu hỏi 11:  

 Với mỗi M(x; y), gọi  

M’ = ĐOy(M) = (x’; y’) 

2) Trong hệ trục tọa độ 

Oxy, M(x; y).  

www.VNMATH.com



 

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

39 

Nếu điểm M(x; y) thì điểm 

đối xứng M’ của M  qua Oy  

có tọa độ nhƣ thế nào? 

 

thì : 
'

'

x x

y y

 



 

 

Gọi M’ = ĐOy(M) = 

(x’;y’) thì: 
'

'

x x

y y

 



 

 

Hình 16 

Câu hỏi 12:  

Tìm ảnh của các điểm 

A(1; 2), B(0; -5) qua phép 

đối xứng trục Ox? 

 Lời giải 

A’ = ĐOy(A) = (-1; 2) 

B’ = ĐOx(B) = (0; -5) 

 

Ví dụ: Tìm ảnh của các 

điểm A(1; 2), B(0; -5) qua 

phép đối xứng trục Ox? 

 

 

Hoạt động 5:  Hoạt động tìm hiểu tính chất 

Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một bài tập trong số các bài 

tập sau, rồi cử đại diện báo cáo kết quả: 

Nhóm 1 (HĐ 5-SGK)  

Cho hệ trục tọa độ Oxy,  

M(x; y), N(x’; y’).  

ĐOx(M) = M’(x; -y)  

ĐOx(N) = N’(x’; -y’) 

Tính độ dài MN và 

M’N’?  

  

Hình 17 

2 2( ' ) ( ' )MN x x y y   

2 2' ' ( ' ) ( ' )    M N x x y y

 MN = M’N’ 

III- TÍNH CHẤT 

*Tính chất 1:  

(Tính chất bảo toàn khoảng 

cách giữa hai điểm bất kỳ) 

Phép đối xứng trục bảo 

toàn khoảng cách giữa hai 

điểm bất kì. 
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Nhóm 2: Cho đƣờng 

thẳng a và đƣờng thẳng d. 

Hãy xác định ảnh của 

đƣờng thẳng a qua Đd?  

Nêu tính chất của ảnh? 

 

Hình 18 

Đd  biến đƣờng thẳng 

thành đƣờng thẳng. 

*Tính chất 2:  

d

a // a '
§ : a a'

a a '


  



 

Nhóm 3: Cho đoạn thẳng 

MN và đƣờng thẳng d. 

Hãy xác định ảnh của 

đoạn thẳng MN qua phép 

Đd? Nêu tính chất của 

ảnh? 

Hình 19 

Đd biến đoạn thẳng thành 

đoạn thẳng bằng nó. 

d
§ : MN M'N'

MN M'N'



 
 

Nhóm 4: Cho tam giác 

ABC và đƣờng thẳng d 

bất kỳ. Hãy xác định ảnh 

của tam giác ABC qua 

phép Đd?  

Nêu tính chất của ảnh? 

 

Hình 20 

Đd biến tam giác thành 

tam giác bằng nó. 

d
§ : ABC A'B'C'

ABC A'B'C'

 

  

 

Nhóm 5: Cho đƣờng tròn 

tâm (I, R) và đƣờng thẳng 

d bất kỳ. Hãy xác định 

ảnh của đƣờng tròn tâm 

(I, R) qua phép Đd? 

Nêu tính chất của ảnh? 
 

 Hình 21 

Đd biến đƣờng tròn thành 

d
§ : (O;R) (O';R')

R R'
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đƣờng tròn có cùng bán kính. 

Câu hỏi 13: Một cách 

tổng quát, qua Đd hình H 

biến thành H’. Hãy so 

sánh  hình H và hình H’? 

Đd:  H    H’ 

thì H  = H’   

 

Hình 22 

Phép đối xứng trục Đd 

biến hình H thành hình 

H’ bằng hình H. 

 

 

Hoạt động 6: Hƣớng dẫn sử dụng Cabri  Geometry 

Dùng phần mềm hình học động Cabri  Geometry để kiểm tra kết quả 

- (Segment) Vẽ một đoạn thẳng bất kỳ, (Label) đặt tên đoạn thẳng MN; 

- (Distance and Length) Đo độ dài đoạn thẳng MN; 

- (Line) Vẽ một đƣờng thẳng bất kỳ, (Label) đặt tên đƣờng thẳng d; 

- (Reflection) Cho MN đối xứng qua đƣờng thẳng d, đoạn MN biến thành M’N’; 

- (Distance and Length) Đo độ dài đoạn thẳng M’N’ thấy MN = M’N’. 

Hoạt động 7: Hoạt động tìm hiểu trục đối xứng của một hình 

Giáo viên chiếu hình đã chuẩn bị sẵn 

Hãy vẽ một đƣờng thẳng d để qua Đd các hình trên biến thành chính nó? 

 

Hình 23.a 

 

Hình 23.b 

 

Hình 23.c 
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Câu hỏi 14:  

- Thế nào là trục đối xứng 

của một hình? 

- Thế nào là hình có trục 

đối xứng? 

 

Câu hỏi 15: Hình 24, 25 

có trục đối xứng không? 

 

 Đƣờng thẳng d đƣợc gọi là 

trục đối xứng của hình (H) 

nếu phép đối xứng qua d 

biến (H) thành chính nó.  

Khi đó ta nói (H) là hình có 

trục đối xứng. 

Hai hình đó không có trục 

đối xứng. 

IV-TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA 

MỘT HÌNH 

Định nghĩa (SGK – tr10) 

 

Hình 24 

 

Hình 25 

Câu hỏi 16 (HĐ 6 – SGK) 

Trong các chữ cái H, L, 

O, N, G chữ nào là hình 

có trục đối xứng? 

   Các chữ   H, O  

Câu hỏi 17: Hình vuông, 

hình bình hành, hình chữ 

nhật, hình tam giác, hình 

thoi, hình thang cân, hình 

nào có trục đối xứng? 

 Hình vuông, hình chữ 

nhật, hình thoi, hình 

thang cân. 

 

Hoạt động 8: Hoạt động củng cố kiến thức đã học và hƣớng dẫn học ở nhà 

GV nhắc lại định nghĩa phép đối xứng trục, trục đối xứng của một hình, các tính 

chất và biểu thức tọa độ. GV phân loại bài tập rồi hƣớng dẫn học sinh làm bài. 

Bài tập về xác định ảnh 

của một điểm qua phép 

đối xứng trục. 

ĐOx(A) = A’= ? 

Học sinh thảo luận theo 

nhóm để tìm lời giải và cử 

đại diện báo cáo kết quả. 

Lời giải 

Bài 1 (SGK–Tr 11): Trong 

mặt phẳng Oxy cho hai 

điểm A(1; -2) và B(3; 1). 

Tìm ảnh của A, B và đƣờng 
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ĐOx(B) = B’ = ? 

Viết phƣơng trình đƣờng 

thẳng A’B’ 

ĐOx(A) = A’= (1; 2) 

ĐOx(B) = B’ = (3; -1) 

A’B’ có phƣơng trình : 

1 2

2 3

x y 



  

thẳng AB qua phép đối 

xứng trục Ox. 

 3x + y – 7 = 0 

Bài tập viết phƣơng trình 

đƣờng thẳng d’ là ảnh của 

đƣờng thẳng d qua phép 

đối xứng trục Ox hoặc Oy. 

Học sinh thảo luận theo 

nhóm để tìm lời giải và cử 

đại diện báo cáo kết quả.           

Cách  1:  

Xác định A, B  d 

ĐOy(A) = A’ 

ĐOy(B) = B’  

Viết phƣơng trình đƣờng 

thẳng A’B’ 

 

Bài 2 (sgk–tr 11): 

Trong mặt phẳng Oxy 

cho đƣờng thẳng d có 

phƣơng trình 3x – y + 2 = 

0. Viết phƣơng trình của 

đƣờng thẳng d’ là ảnh của 

d qua ĐOy. 

Lời giải 

Cách 2:  

Gọi M’(x’; y’) = ĐOy(M).          

Khi đó 
'

'

x x

y y

 



.             

M  d   3x – y + 2 = 0            

 - 3x’ – y’ + 2 = 0         

 (d’):  3x + y – 2 = 0 

* Hƣớng dẫn học ở nhà: 

- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 

- Trình bày lại hai bài tập đã hƣớng dẫn giải vào vở bài tập. 

- Bài tập 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 (Tr 16- SBT) 

- Đọc  trƣớc § 4: Phép đối xứng tâm. 

E. Tóm tắt về giáo án 2: 
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 Các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh phát hiện ra một số tính 

chất quan trọng của phép đối xứng trục, đồng thời kiểm tra đƣợc học sinh đã  

tiếp thu, vận dụng khái niệm, tính chất phép đối xứng trục nhƣ thế nào, cách 

nhận biết hình có trục đối xứng. Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số 

phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ: sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy 

học, hợp tác nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề. 

2.2.3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 

A. Mục tiêu cần đạt 

+) Về kiến thức: 

- Định nghĩa của phép đối xứng tâm và hiểu phép đối xứng tâm hoàn toàn đƣợc 

xác định khi biết tâm đối xứng. 

- Phép đối xứng tâm có các tính chất của phép dời hình.  

- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm, với tâm là gốc tọa độ. Vận dụng 

chúng để xác định tọa độ ảnh của một điểm, phƣơng trình đƣờng thẳng là ảnh 

của một đƣờng thẳng cho trƣớc qua phép đối xứng tâm, với tâm là gốc tọa độ. 

- Biết cách tìm tâm đối xứng của một hình, và nhận biết đƣợc hình có tâm đối xứng. 

+) Về kỹ năng: 

- Thành thạo các bƣớc dựng ảnh của một điểm, một hình qua phép đối xứng tâm. 

- Xác định đƣợc tọa độ ảnh của một điểm, phƣơng trình đƣờng thẳng là ảnh của 

một đƣờng thẳng cho trƣớc qua phép đối xứng tâm, với tâm là gốc tọa độ. 

- Bƣớc đầu vận dụng đƣợc trong giải toán. 

+) Về tƣ duy:   

- Hiểu đƣợc sự tƣơng ứng giữa ảnh và tạo ảnh trong định nghĩa phép đối xứng 

tâm, trên cơ sở đó dựng đƣợc ảnh của một điểm, một hình qua phép đối xứng tâm. 

- Hiểu đƣợc cách chuyển bài toán có nội dung thực tiễn sang bài toán hình 

học để giải bài toán đó. 
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+) Về thái độ:  

- Cẩn thận, chính xác. 

- Biết đƣợc toán học có ứng dụng trong thực tiễn. 

- Hiểu đƣợc hình học trong trạng thái chuyển động. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên: Phiếu học tập, giáo án, các dụng cụ học tập, các hình vẽ minh 

hoạ, máy chiếu, … 

Học sinh: Xem lại các nội dung có liên quan đã học ở lớp dƣới (Khái niệm 

trung điểm của đoạn thẳng). 

 Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của sách giáo khoa. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện, kết hợp với điều khiển hoạt động 

nhóm và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

 D. Tiến trình bài học 

§4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 

Hoạt động 1:  Ôn lại bài cũ, gợi động cơ mở đầu, phát hiện vấn đề mới: 

Câu hỏi 1:  

a) Nêu định nghĩa phép đối xứng trục? Hãy chỉ ra một số hình có trục đối xứng? 

b) Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? 

1) Hình bình hành          2) Hình tam giác đều                    3) Hình chữ nhật                                            

4) Hình vuông                5) Hình tam giác cân                     6) Hình tròn 

Hoạt động 2: Hoạt động tìm hiểu định nghĩa phép đối xứng tâm 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình chiếu 
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Câu hỏi 2: Cho 2 điểm M và I, 

hãy nêu cách xác định điểm 

M’ sao cho I là trung điểm của 

đoạn thẳng MM’ 

Câu hỏi 3: Vậy nhƣ thế nào là 

phép đối xứng tâm? 

 

 Kéo dài IM, lấy M’ sao cho 

IM’ = IM 

 

 

Cho điểm I. Phép biến hình 

biến điểm I thành chính nó, 

biến mỗi điểm M khác I 

thành M’ sao cho I là trung 

điểm của đoạn thẳng MM’ 

đƣợc gọi là phép đối xứng 

tâm I. 

I. Định nghĩa  

(SGK tr 12)  

I : tâm đối xứng. 

Kí hiệu ĐI 

 

 

Hình 26 

M’ = ĐI(M)  

 I là trung điểm  MM’ 

Câu hỏi 4:  

Nếu M’ = ĐI(M) thì 
 
IM' ¯ IMv có mối liên hệ 

nhƣ thế nào với nhau?  

 Nếu M’ là ảnh của điểm 

M qua phép đối xứng tâm 

I thì:  
 
IM'  IM ; 

Nhận xét:  

1) M’ = ĐI(M)  

  
 
IM'  IM  

Câu hỏi 5 (HĐ1 - sgk): 

Nếu M’ = ĐI(M)  thì ta 

có thể nói M = ĐI(M’) 

đƣợc hay không? Vì sao? 

 Nếu M’ = ĐI(M) thì       

M = ĐI(M’) vì: 

 

 

   

    

 

 
' '

' '

I

I

M § M IM IM

IM IM M § M
 

2) ' ( ) ( ')M M M M  I I§ §

 

Câu hỏi 6: Dựa vào hình 27 

hãy tìm ảnh của các điểm C, 

D, E qua phép đối xứng tâm 

I và ngƣợc lại. 

Các điểm Z, X, Y tƣơng 

ứng là ảnh của các điểm 

C, D, E qua phép đối 

xứng tâm I và ngƣợc lại. 

Hình 27 
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Câu hỏi 7: 

Hai hình A và B có đối 

xứng nhau qua tâm của 

đƣờng tròn không? 

 Hai hình A và B  đối 

xứng nhau qua tâm I của 

đƣờng tròn. 

 

Hình 28 

Câu hỏi 8 (HĐ2 _ sgk): 

Dựa vào hình 29. Hãy chỉ 

ra các cặp điểm trên hình 

vẽ đối xứng với nhau qua 

tâm O. 

 Các cặp điểm cần tìm sẽ 

là (A, C), (B, D), (E, F). 

 

Hình 29 

Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ 

Giáo viên chiếu hình 30 

Câu hỏi 9: Nếu điểm 

M(x;y) thì điểm đối xứng 

M’ của M  qua O  có tọa 

độ nhƣ thế nào? 

 

 Với mỗi M(x; y), gọi  

M’ = ĐO(M) = (x’; y’) thì 

'

'

x x

y y

 


 
 

II. Biểu thức tọa độ: 

1) Trong hệ trục tọa độ 

Oxy, M(x; y).  

Gọi M’ = ĐOx(M) = 

(x’;y’) thì: 
'

'

x x

y y

 


 
 

 

Hình 30 

Câu hỏi 10: Trong mặt 

phẳng tọa độ Oxy cho 

A’ = ĐO(A) = (4; -3) 

 

 

A 

B 
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điểm A(-4; 3). Tìm ảnh 

của điểm A qua phép đối 

xứng tâm O? 

 

 

Hoạt động 4: Hƣớng dẫn sử dụng Cabri  Geometry 

- (Segment) Vẽ một đoạn thẳng  bất kỳ, (Label) đặt tên MN. 

- (Distance and Length) đo độ dài MN. 

- (Point) Lấy một điểm bất kỳ, (Label) đặt tên điểm I. 

- (Symmetry) Cho MN đối xứng qua tâm I, MN  biến thành M’N’. 

- (Distance and Length) đo độ dài MN và M’N’  thấy MN = M’N’. 

Hoạt động 5: Hoạt động tìm hiểu tính chất của phép đối xứng tâm 

Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một bài tập trong số các 

bài tập sau, rồi cử đại diện báo cáo kết quả: 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Nhóm 1: Phép đối xứng 

qua tâm I biến M thành 

M’, biến N thành N’. 

Chứng minh rằng: 

' 'M N MN 
 

   

và MN = M’N’ 

 

 

 

Hình 31 

Vì 'IM IM 
 

và 

'IN IN 
 

 nên 

' ' ' '

( )

( )

M N IN IM

IN IM

IN IM MN

 

   

    

  

 

  
  

III - TÍNH CHẤT 

*Tính chất 1:  

Tính chất  bảo toàn khoảng 

cách giữa hai điểm bất kì.               

Nếu ĐI(M) = M’ và    

ĐI(N) = N’ thì ' 'M N MN 
 

  

từ đó suy ra M’N’ = MN. 

Nhóm 2: Cho đƣờng thẳng 

a và điểm I bất kỳ. Hãy xác 

định ảnh của đƣờng thẳng a 

qua phép ĐI? Nêu vị trí Hình 32 

Ảnh của a là đƣờng thẳng a’ 

ĐI: a  a’ thì    




 '

'//

aa

aa
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tƣơng đối của a và a’ ? song song  hoặc trùng với a. 

Nhóm 3: Cho đoạn thẳng 

MN và điểm I bất kỳ. Hãy 

xác định ảnh của đoạn 

thẳng MN qua phép ĐI? So 

sánh MN với ảnh của nó? 

Hình 33 

ĐI biến đoạn thẳng thành 

đoạn thẳng bằng nó. 

ĐI: MN  M’N’   

thì    MN = M’N’ 

Nhóm 4:  Cho tam giác 

ABC và điểm I bất kỳ. 

Hãy xác định ảnh của 

tam giác ABC qua phép 

ĐI? So sánh tam giác 

ABC với ảnh của nó? 
Hình 34 

ĐI biến tam giác thành 

tam giác bằng nó. 

ĐI: ABC  A’B’C’  

thì ABC = A’B’C’  

 

Nhóm 5: Cho đƣờng tròn 

tâm (I, R) và điểm I bất 

kỳ. Hãy xác định ảnh của 

đƣờng tròn tâm (I, R) qua 

phép ĐI? Nêu tính chất 

ảnh của (O; R)? 

Hình 35 

ĐI(O; R) (O’; R) 

ĐI    biến  đƣờng tròn 

thành đƣờng tròn có cùng 

bán kính. 

Câu hỏi 11: Nêu tính chất của  

ảnh của một đƣờng thẳng, 

một đoạn thẳng, một tam 

giác, một đƣờng tròn qua ĐI ? 

Dùng phần mềm Cabri  

Geometry để kiểm tra tính 

 Phép đối xứng tâm biến: 

đƣờng thẳng thành đƣờng 

thẳng, đoạn thẳng thành 

đoạn thẳng bằng nó, tam 

giác thành tam giác bằng 

nó, đƣờng tròn thành đƣờng 

*Tính chất 2:  

(SGK – tr 14) 
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chất  2. tròn có cùng bán kính. 

Câu hỏi 12: ĐI biến hình H 

thành H’. So sánh H và H’ ? 

ĐI : H  H’ 

 thì H = H’ 

ĐI biến hình H thành 

hình H’ bằng hình H . 

Hoạt động 5: Hoạt động tìm hiểu tâm đối xứng của một hình 

 

Hình 36.a 

 

Hình 36.b 

 

Hình 36.c 

 

Câu hỏi 13: Trong hình 

36. Hãy xác định một 

điểm I để qua ĐI các hình 

trên biến thành chính nó? 

   

 

IV- TÂM ĐỐI XỨNG CỦA 

MỘT HÌNH 

Câu hỏi 14: Thế nào gọi 

là hình có tâm đối xứng?  

 Điểm I đƣợc gọi là tâm 

đối xứng của hình (H) 

nếu phép đối xứng qua 

tâm I biến (H) thành 

chính nó. 

Định nghĩa:  

Điểm I đƣợc gọi là tâm 

đối xứng của hình (H)  

 ĐI : H  H 

Khi đó ta nói (H) là hình 

có tâm đối xứng. 

Câu hỏi 15 (HĐ5 – SGK): 

các chữ H, N, O, I chữ nào là 

hình có tâm đối xứng?  

 Các chữ   H, O, N, I  

Câu hỏi 16: Tìm một số 

hình tứ giác có tâm đối 

xứng? 

 Hình vuông, hình chữ nhật, 

hình thoi, hình thang cân, 

hình bình hành. 

 

Hoạt động 7: Hoạt động củng cố kiến thức đã học và hƣớng dẫn học ở nhà 
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GV nhắc lại định nghĩa 

phép đối xứng tâm, tâm đối 

xứng của một hình, các tính 

chất và biểu thức tọa độ. 

  

Bài 1 (SGK – Tr15): 

Trong mặt phẳng tọa độ 

Oxy cho điểm A(-1; 3) và 

đƣờng thẳng d có phƣơng 

trình x – 2y + 3 = 0. Tìm 

ảnh của A và đƣờng thẳng d 

qua phép đối xứng tâm O. 

HS thảo luận theo nhóm 

để tìm lời giải và cử đại 

diện báo cáo kết quả; HS 

khác nhận xét, bổ sung . 

 Cách 1: Dùng biểu thức 

tọa độ của phép đối xứng 

qua gốc tọa độ.  

Cách 2: Xác định 2 điểm 

M, N thuộc đƣờng thẳng 

d. Tìm ảnh của hai điểm 

M, N qua phép đối xứng 

tâm O là M’, N’.                 

Viết phƣơng trình đƣờng 

thẳng đi qua M’, N’.   

Cách 3: Xác định 1 điểm 

M  d  Xác định ảnh của 

M qua ĐO  

ĐO: d  d’ nên d//d’.  

Do đó d’ có dạng 

 x – 2y + C = 0 (*)  

Thế toạ độ M’ vào (*) 

=> C = -3         

Lời giải 

a) Đối xứng với A qua O là 

A’(1; -3).  

b) Cách 1: Thay 
'

'

x x

y y

 


 
 

vào phƣơng trình của d. Ta 

đƣợc: - x + 2y + 3 = 0. 

Cách 2:  

Lấy M(-3; 0)  M’(3; 0) 

      N(-1; 1))  =N’(1; -1) 

Khi đó phƣơng trình đƣờng 

thẳng d’ là 
1

1

13

1 




 yx
  

 x – 2y - 3 =0 

 

Cách 3:  
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Bài 2 (SGK – Tr 15): 

Trong các hình tam giác 

đều, hình bình hành, ngũ 

giác đều, lục giác đều, 

hình nào có tâm đối 

xứng. 

 

Học sinh thảo luận theo 

nhóm để tìm lời giải và 

cử đại diện báo cáo kết 

quả.            

Học sinh khác nhận xét, 

bổ sung (nếu cần). 

Lời giải 

Hình bình hành, lục giác 

đều là hình có tâm đối 

xứng. 

  

  

Hình 37 

Bài 3 (SGK – Tr 15):  

Tìm một hình có vô số 

tâm đối xứng. 

Đƣờng thẳng và hình 

gồm hai đƣờng thẳng 

song song là hình có vô 

số tâm đối xứng. Hình 38 

* Hƣớng dẫn học ở nhà: 

- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 

- Trình bày lại hai bài tập đã hƣớng dẫn giải vào vở bài tập. 

- Làm các bài tập 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 (sách bài tập, trang 21) 

- Đọc  trƣớc §5: Phép quay. 

E. Tóm tắt về giáo án 3 

 Các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh phát hiện ra một số tính 

chất quan trọng của phép đối xứng tâm, đồng thời kiểm tra đƣợc học sinh đã  

tiếp thu, vận dụng khái niệm, tính chất phép đối xứng tâm nhƣ thế nào, cách 

nhận biết hình có tâm đối xứng. Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số 
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phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ: sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy 

học, hợp tác nhóm, đàm thoại phát hiện, phát hiện và giải quyết vấn đề. 

2.2.4. PHÉP  QUAY 

A. Mục tiêu cần đạt  

+) Về kiến thức 

- Nắm đƣợc định nghĩa phép quay. 

- Nắm đƣợc phép quay là một phép dời hình, nên phép quay có các tính chất của 

phép dời hình. 

- Nắm đƣợc định nghĩa phép đối xứng tâm. 

+) Về kĩ năng  

- Vẽ đƣợc ảnh của một điểm qua một phép quay. 

- Nhận biết đƣợc hai hình là ảnh của nhau qua một phép quay, trong trƣờng 

hợp đơn giản. 

+) Về tƣ duy và thái độ: 

- Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi 

- Phát triển tƣ duy logic, tƣ duy hàm. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

- Chuẩn bị trƣớc hình vẽ một lục giác đều ABCDEF tâm O, cạnh a, trên bìa 

cứng, có gắn một tam giác đều OAB cạnh a quay đƣợc quanh điểm O. 

- Chuẩn bị trƣớc hình vẽ một tam giác thƣờng OAB và ảnh của nó là tam 

giác O’A’B’ qua một phép quay, trên bìa cứng, có gắn một tam giác đều OAB 

quay đƣợc quanh điểm O. 

- Chú ý phát huy tính tích cực học tập của HS. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 

 D. Tiến trình bài học 

§5 PHÉP  QUAY 
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Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ 

Câu hỏi 1: a) Nêu định nghĩa phép đối xứng tâm. 

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  2;1M và 094:  yxd .  

Xác định ảnh của M và d qua phép đối xứng tâm O. 

Hoạt động 2: Tiếp cận khái niệm 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Câu hỏi 2: Dùng compa, thƣớc kẻ vẽ 

một lục giác đều ABCDEF tâm O 

nhƣ thế nào? 

Vẽ đƣờng tròn 

và đặt liên tiếp 

các dây cung 

bằng bán kính  

Hình 39 
 

Câu hỏi 3: Cho lục giác đều 

ABCDEF tâm O. Nếu ta quay OAB 

(hình 39) xung quanh điểm O thì  

OAB trở thành tam giác nào trong 

các trƣờng hợp sau?  

a) Theo chiều kim đồng hồ một góc 120
0 

? 

Ta có thể nói là trƣờng hợp: Quay một 

góc +120
0
. 

 a) Nếu ta quay OAB một góc 120
0
 

xung quanh điểm O theo chiều quay 

của kim đồng hồ thì  OAB trở thành 

OCD. 

 

 

b) Ngƣợc chiều kim đồng hồ một góc 60
0 

? 

Ta có thể nói là trƣờng hợp: Quay một 

góc  -60
0
  

b) Nếu ta quay OAB quanh điểm O 

một góc 60
0
 ngƣợc chiều quay của 

kim đồng hồ thì OAB trở thành 

OFA. 

c) Quay một góc 180
0 

? 

Ta có thể nói là trƣờng hợp: Quay một 

c) Nếu ta quay OAB quanh O một góc 

180
0
 thì thì OAB trở thành ODE. 
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góc  180
0
. (GV có mô hình bằng 

bìa mô tả từng trƣờng hợp). 

 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Câu hỏi 4: Chiều của 

phép quay trùng với 

chiều của đƣờng tròn 

lƣợng giác.  

Vậy, so với chiều quay 

của kim đồng hồ thì 

chiều quay dƣơng là 

chiều nào và chiều quay 

âm là chiều nào?  

Chiều dƣơng của  phép 

quay ngƣợc chiều quay 

với chiều của kim đồng 

hồ, chiều âm cùng 

chiều với chiều quay 

của kim đồng hồ. 

 

 

 

 

 

 

Hình 40 

Hoạt động 3:   Định nghĩa phép quay 

Câu hỏi 5:  

Ta ký hiệu Q(O, ) là 

phép quay tâm O, với 

góc quay , biến điểm 

M thành điểm M’ sao 

cho OM’ = OM và 

(OM,OM’) =  . Một 

em hãy nêu định nghĩa 

phép quay? 

Trong mặt phẳng cho 

một điểm O cố định và 

một góc lƣợng giác  

không đổi. Phép biến 

hình biến mỗi điểm M 

thành điểm M’ sao cho 

OM’ = OM và 

(OM,OM’) =   gọi là 

phép quay tâm O với góc 

quay . 

* Định nghĩa:  

SGK(Tr 16) 

 

 

 

Hình 41 

Ký hiệu : Q(O, ) 

O: tâm quay; : góc 

quay. 

+ 

  
M 

M’ 

O 

+ 

  
M 

M’ 

O 



 

M’ 

M 

O 
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Câu hỏi 6: Q(O, ) biến 

điểm O thành điểm 

nào? 

  Phép quay Q(O,) 

biến điểm O thành 

điểm O. 

Q(O,) : O  O 

Câu hỏi 7:  

Phép quay Q(O, 60
0
) 

biến điểm M thành 

điểm M’ thì OMM’ có 

tính chất gì? 

60

O

M'

M

 

Hình 42 

Q(O, 60
0
)  : M  M’ 

thì OMM’ đều. 

Câu hỏi 8: Phép quay 

Q(O,90
0
) biến điểm M 

thành điểm M’ thì 

OMM’ có tính chất 

gì? 

90

O

M'

M

O

M'

M
 

Hình 43 

Q(O,90
0
) : M  M’ 

thì OMM’ là tam giác 

vuông cân. 

Câu hỏi 9: Trong hình 

44 ta thấy các điểm A’, 

B’, O là ảnh của các 

điểm A, B, O qua phép 

quay nào? 

 Qua phép quay tâm O 

các điểm A’, B’, O là 

ảnh của các điểm A, B, 

O với góc quay 
2


   . 

A

B -90

O

A'

B'

 

Hình 44 

Câu hỏi 10: Trong hình 

45 tìm một góc quay 

thích hợp để phép quay 

tâm O: Biến A thành B,  

C thành  D, B thành D? 

 Q(O, -45
0
)(A) = B 

Q(O, -45
0
)(C) = D 

Q(O,  180
0
)(B) = D 

O

B

C
D

A

 

Hình 45 

Câu hỏi 11: Q(O,2 )  biến 

điểm M thành điểm 

Phép quay Q(O, 2k )  là 

phép đồng nhất. 

2) Phép quay Q(O,2k )  là 

phép đồng nhất. 

M 

M’ O 
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nào? Khi đó phép quay 

là phép dời hình đã học 

nào? 

 

 

Hình 46 

 

Câu hỏi 12: Phép quay      

Q(O, (2k+1) )  biến điểm 

M thành điểm M’, hãy 

nhận xét về mối quan 

hệ giữa O, M, M’?  

Khi đó phép quay là phép 

dời hình đã học nào? 

M, O , M’ thẳng hàng 

và OM = OM’  

Phép quay Q(O,(2k+1) )  

là phép đối xứng tâm. 

 

 

Hình 47 

Phép quay Q(O,(2k+1) )  

là phép đối xứng tâm. 

Câu hỏi 13: Trên một 

chiếc đồng hồ từ lúc 12 

giờ đến 15 giờ kim giờ 

và kim phút đã quay 

một góc bao nhiêu độ? 

 - Kim giờ quay một 

góc  

là  -90
0
 

- Kim phút quay một 

góc  

là -3.360
0 

= -1080
0
 

 

 

Hình 48 

Hoạt động 5 : Hoạt động hƣớng dẫn học sinh sử dụng Cabri 

- (Segment) Vẽ một đoạn thẳng bất kỳ, (Label) đặt tên đoạn thẳng AB; 

- (Distance and Length) Đo độ dài đoạn thẳng AB; 

- (Point) Chọn một điểm  bất kỳ trên mặt phẳng, (Label) đặt tên điểm đó là 

O; 

- (Numerical Edit ) Tạo giá trị của một góc bất kỳ ; 

- (Rotation) Cho đoạn thẳng AB quay quanh tâm O, góc quay  biến thành đoạn 

thẳng A’B’; 

O 

M’ M 
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- (Distance and Length) đo độ dài AB và A’B’  Kết luận AB = A’B’ 

Hoạt động 6 : Hoạt động phát hiện tính chất của phép quay 

GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện các bài tập sau, rồi cử đại 

diện báo cáo kết quả: 

Hoạt động của giáo 

viên  

Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình 

chiếu 

Nhóm 1: Cho AB và 

điểm O bất kỳ. Hãy xác 

định ảnh của đoạn 

thẳng AB qua Q(O, )? 

So sánh AB và ảnh của 

nó? 

 

Hình 49 

Q(O, )(AB) =A’B’ 

II - TÍNH CHẤT 

* Tính chất 1: Phép 

quay bảo toàn khoảng 

cách giữa hai điểm bất 

kỳ. 

 

Nhóm 2: Cho đƣờng 

thẳng d và điểm O bất 

kỳ. Hãy xác định ảnh 

của đƣờng thẳng d qua 

phép quay tâm O, góc 

quay  bất kỳ? 

 

Hình 50 

Q(O, ): d  d’ 

* Tính chất 2:  

Q(O, ) biến đƣờng thẳng 

thành đƣờng thẳng, 

đoạn thẳng thành đoạn 

thẳng bằng nó. 

Nhóm 3: Cho tam giác 

ABC và điểm O bất kỳ. 

Hãy xác định ảnh của 

tam giác ABC qua phép 

quay tâm O, góc quay  

bất kỳ? So sánh của 

 

Hình 51 

Phép quay biến tam 

Q(O, ) biến  ABC 

thành A’B’C’ 

 ABC = A’B’C’ 

www.VNMATH.com



 

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

59 

tam giác ABC và ảnh 

của nó? 

giác thành tam giác 

bằng nó.  

Nhóm 4: Cho đƣờng 

tròn tâm (I, R) và điểm 

O bất kỳ. Hãy xác định 

ảnh của đƣờng tròn 

tâm (I; R) qua Q(O, )?  

So sánh (I; R)  ảnh của 

nó? 

 

 

 

 

                

 

Hình 52 

Phép quay biến đƣờng 

tròn thành đƣờng tròn 

có cùng bán kính. 

Q(O, ):  (I, R)   (I’, R’) 

 R = R’ 

Câu hỏi 14: Nêu tính 

chất ảnh của một 

đƣờng thẳng, một đoạn 

thẳng, một tam giác, một 

đƣờng tròn qua Q(O,) ? 

Thảo luận và trả lời câu 

hỏi. 

2) Tính chất 2:  

(SGK tr 18) 

 

Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm thực hiện các bài tập sau, rồi 

cử đại diện báo cáo kết quả: 

Nhóm 1: Cho điểm O 

cố định và đƣờng thẳng 

d. Hãy xác định ảnh 

của d Q(O,) 

( íi 0 )
2

v


    

 

Hình 53 

Góc giữa d và d’ bằng 

  

Nhóm 2: Cho điểm O 

cố định và đƣờng thẳng 

d. Hãy xác định ảnh 

 

Góc giữa d và d’ bằng       

  -   
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của d qua Q(O,) (với 

2


    ). 

Hình 54 

Câu hỏi 15: Từ hai bài 

tập 5 và 6 hãy nêu nhận 

xét về  góc giữa d và d’ 

khi phép quay tâm O 

góc   biến đƣờng 

thẳng d thành đƣờng 

thẳng d’ ? 

Thảo luận, trả lời câu 

hỏi. 

Nhận xét:  

Q(O,): d  d’  sao cho:  

g(d,d’) =  ( 0 )
2


    

g(d, d’) =  -  (
2


    ) 

Hoạt động 7: Hoạt động củng cố kiến thức đã học và hƣớng dẫn học ở nhà 

Giáo viên nhắc lại định 

nghĩa phép quay và các 

tính chất. 

  

Bài 1 (Tr19 - SGK): 

Cho hình vuông ABCD 

tâm O. 

a) Tìm ảnh của điểm C 

qua Q(A,90
0 

b) Tìm ảnh của đƣờng 

thẳng BC qua Q(O,90
0
). 

 

 

Hình 55 

Câu hỏi 16:  

Q(A, 90
0
 )(C) = ? 

 Q(A, 90
0

 )(C) =E 

E là điểm đối xứng với 

C qua tâm D.  

                 Lời giải                                  

a) Gọi E là điểm đối 

xứng với C qua tâm D.           

Khi đó Q(A, 90
0
 )(C) = E 
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Câu hỏi 17:  

Q(O, 90
0
 )(B) = ? 

Q(O, 90
0
 )(C) = ? 

Q(O, 90
0
 ): BC  ? 

 Q(O, 90
0
 ): B  C 

Q(O, 90
0
 ): C  D 

Q(O, 90
0
 ): BC  CD 

b) Q(O, 90
0
 )(B) = C 

     Q(O, 90
0
 )(C) = D 

Vậy: ảnh của đƣờng 

thẳng BC qua phép 

quay tâm O, góc quay 

90
0 
là   CD. 

Hƣớng dẫn và giải bài 

tập 2 (SGK tr - 19). 

 

 Bài 2 (tr 19 – SGK) 

Trong mặt phẳng Oxy 

cho điểm A(2; 0) và 

đƣờng thẳng d:  

x + y – 2 = 0.  

Tìm ảnh của A và d 

qua phép quay tâm O, 

góc quay 90
0
. 

Câu hỏi 18: Dựng 

đƣờng thẳng (d) trên hệ 

trục tọa độ Oxy? Xác 

định tọa độ giao điểm 

của (d) với Ox, Oy? 

 A(2; 0) 

B(0; 2) 

 

Hình 56 

Câu hỏi 19:  

Q(O, 90
0
 )(A) = ? 

 Q(O, 90
0
 )(B) = ? 

 Q(O, 90
0
 )(A) = B(0; 2) 

Q(O, 90
0

 ) (B) = A’(-2; 0) 

Đƣờng thẳng d’ đi qua 

A’B là x - y + 2 = 0 

 

* Hƣớng dẫn học ở nhà: 

- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 

- Trình bày lại hai bài tập đã hƣớng dẫn giải vào vở bài tập. 

- Làm các bài tập 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 (SBT- tr 24) 
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- Đọc  trƣớc § 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. 

E. Tóm tắt về giáo án  

 Các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh phát hiện ra một số tính chất quan 

trọng của phép quay, đồng thời kiểm tra đƣợc học sinh đã  tiếp thu, vận dụng khái niệm, 

tính chất phép quay nhƣ thế nào. Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số phƣơng 

pháp dạy học tích cực nhƣ: sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, hợp tác 

nhóm, đàm thoại phát hiện, phát hiện và giải quyết vấn đề. 

2.2.5. PHÉP VỊ TỰ 

A. Mục tiêu cần đạt 

+) Về kiến thức: 

- Biết đƣợc định nghĩa phép vị tự và tính chất: Nếu phép vị tự biến hai điểm M, 

N lần lƣợt thành hai điểm M’, N’ thì: 
' '

' '

M N k MN

M N k MN

 




 

 

- Ảnh của một tam giác, của đƣờng tròn qua một phép vị tự. 

+) Về kỹ năng: 

- Dựng đƣợc ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một đƣờng tròn, …qua một 

phép vị tự. 

- Bƣớc đầu vận dụng đƣợc tính chất của phép vị tự để giải bài tập. 

+) Về tƣ duy và thái độ: 

* Về tƣ duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 

* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên : Phiếu học tập (nếu cần), giáo án, các dụng cụ học tập,… 

Học sinh : Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của SGK, 

chuẩn bị bảng phụ (nếu cần). 

C. Phƣơng pháp dạy học 
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Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện, kết hợp với điều khiển hoạt động 

nhóm, có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. 

D. Tiến trình bài học 

*Ổn định lớp 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Hoạt động 1: Ôn lại bài cũ, gợi động cơ mở đầu, phát hiện vấn đề mới: 

Câu hỏi 1: Trong mặt 

phẳng cho hai điểm O và 

M. Xác định M’ sao cho: 

a) ' 2OM OM
 

 

 

Hình 57 

 

b) 
1

' .
2

OM OM 
 

 

Hình 58 

 

Hoạt động 2: Định nghĩa phép vị tự 

Việc xác định điểm M’ 

sao cho ' 2OM OM
 

 gọi 

là phép vị tự tâm O tỉ số 2. 

Câu hỏi 2: Một em định 

nghĩa phép vị tự tâm O tỉ  

số k trong trƣờng hợp 

tổng quát? 

Cho điểm O và số k ≠ 0 . 

Phép biến hình biến điểm 

M thành điểm M’ sao 

cho: ' .OM k OM
 

 đƣợc 

gọi là phép vị tự tâm O, tỉ 

số k. 

 

I. Định nghĩa:  

(SGK tr24) 

Ký hiệu là: V(O;k)           

Hình 59 

Câu hỏi 3: phép vị tự tâm 

O tỉ số k (k ≠ 0) thì biến 

điểm O thành điểm nào?  

Qua phép vị tự tâm O tỉ 

số k (k ≠ 0) biến điểm O 

thành chính nó.  

Nhận xét:  

1) 
 ,

( )
O k
V O O  
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Câu hỏi 4: Phép vị tự tâm 

O tỉ số k = 1 biến điểm M 

thành điểm nào?  

V(O, 1): M  M’ thì   

M’  M, vì: 

OM' = OM M' M 
 

 

2)
 ,1

( )
O
V M M  

Câu hỏi 5:  Phép vị tự là 

một phép đối xứng tâm 

khi nào?  

Phép vị tự tâm O tỉ số     

k = -1 là một phép đối 

xứng qua tâm vị tự. 

3) 
  O, 1

§
O
V


  

Câu hỏi 6: Nếu M’ là ảnh 

của điểm M qua V(O,k) 

thì M là ảnh của điểm 

nào qua phép vị tự? 

Tại sao? 

M’ =V(O;k)(M) 

 
 

' .OM k OM  

1
. 'OM OM
k

 
 

 

 1
;

'
O
k

M V M
 
 
 

   

4) M’ = V(O;k)(M) 

 1
;

'
O
k

M V M
 
 
 

   

Câu hỏi 7: Dựa vào hình 

60 hãy xác định phép vị 

tự biến  O, A, B thành O, 

A’, B’? 

V(O,-2): O  O 

           A  A’ 

           B  B’ 

 

Hình 60 

Câu hỏi 8: Dựa vào hình 

61 hãy xác định phép vị 

tự biến  hình H thành 

hình H’? 

 

 

Hình 61 
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Hoạt động 3: Hƣớng dẫn sử dụng Cabri  Geometry 

- Vẽ một hình H bất kỳ, đặt tên cho hình; 

- Vẽ một điểm O bất kỳ; 

-  Xác định tỉ số k; 

- Cho hình H vị tự qua tâm O, tỉ số vị tự k ta đƣợc hình H’ là ảnh của hình H qua V(O,k). 

Nhóm 1: Cho hai điểm  

M, N. Hãy xác định ảnh 

của M, N qua V(O,k)?   

Nêu tính chất của ảnh? 

 

 

Hình 62 

' ' .

' ' .

M N k MN

M N k MN

 




 

 

II - Tính chất  

*Tính chất 1:  

   

   

;

;

' ' ' .

' ' ' .

o k

o k

M V M M N k MN

N V N M N k MN

    
 

  

 

 

 

Nhóm 2: Cho 3 điểm  A, 

B, C. Hãy xác định ảnh 

của A, B, C qua V(O,k)?   

Nêu tính chất của ảnh? 

 

Hình 63 

*Tính chất 2:  

Phép vị tự tỉ số k 

a) Biến 3 điểm thẳng 

hàng thành 3 điểm thẳng 

hàng và bảo toàn thứ tự 

giữa các điểm ấy. 

b) Biến đƣờng thẳng thành 

đƣờng thẳng song song hoặc 

trùng với nó, biến tia thành 

tia, biến đoạn thẳng thành 

đoạn thẳng. 
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Nhóm 3: Cho tam giác 

ABC. Hãy xác định ảnh của 

tam giác ABC qua V(O,k)?  

Nêu tính chất của ảnh?  

Hình 64 

c) Biến tam giác thành 

tam giác đồng dạng với 

nó, biến góc thành góc 

bằng nó. 

Nhóm 4: Cho đƣờng tròn 

tâm (I; R). Hãy xác định 

ảnh của đƣờng tròn tâm 

(I; R) qua V(O,k)?   

Nêu tính chất của ảnh? 

Sử dụng phần mềm hình 

học động Cabri  Geometry 

để kiểm tra kết quả. 

 

Hình 65 

d) Biến đƣờng tròn bán 

kính R thành đƣờng tròn 

bán kính .k R  

Câu hỏi 9: Dựa vào hình 

66. Tìm một phép vị tự 

biến ABC thành 

A’B’C’ 

1
' '

2
GA GA 
 

 

1
'

2
GB GB 
 

 

 1
;

2

1
'

2

' ' '
G

GC GC

V ABC A B C
 

 
 

 

   

 

 
 

Hình 66 

Hoạt động  5 : Hoạt động tìm hiểu tâm vị tự của hai đƣờng tròn 

Câu hỏi 11: Ảnh của  

(I; R) qua V(O,k) là gì?    

Là đƣờng tròn (I’, k R ) 

I’ = V(O,k)(I) 

 

III. Tâm vị tự của hai 

đƣờng tròn. 

1) Định lý (SGK – tr 27) 
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Câu hỏi 12: Cho hai 

đƣờng tròn (I; R) và (I, 

R’). Hãy xác định phép vị 

tự biến(I; R) thành (I, R’).  

'
( , )
R

I
R

V : (I; R)  (I, R’) 

'
( , )

R
I

R

V


: (I; R)  (I, R’). 

 

Hình 68 

Câu hỏi 13: Cho hai 

đƣờng tròn (I; R) và    

(I’; R’). Hãy xác định 

phép vị tự biến (I;  R) thành 

(I’; R’).  

'
( , )

R
O
R

V : (I; R)  (I’; R’) 

'
( ', )

R
O

R

V


: (I; R)  (I’; R’). 

Hình 69 

O :  tâm vị tự ngoài 

O’: tâm vị tự trong. 

Câu hỏi 14: Cho hai 

đƣờng tròn (I; R) và (I’; 

R). Hãy xác định phép vị 

tự biến(I; R) thành I’; R).  

( , 1)O
V


: (I; R)  (I’; R) 

 

Hình 70 

Câu hỏi 15: Cho hai đƣờng 

tròn (O; 2R) và (O’; R) nằm 

ngoài nhau. Hãy xác định 

phép vị tự biến    (O; 2R) 

thành (O’; R).  

Lấy L  (O; 2R), đƣờng 

thẳng qua O’ và song song 

với OL cắt (O’; R) tại M và 

N. LM và cắt OO’ tại I và J. 

1
( , )

2
I
V : (O; 2R)  (O’; R).  

1
( , )

2
J
V


:(O; 2R)  (O’; R)  

 

Hình 71 

 

 

 

Hoạt động  6 : Hoạt động củng cố kiến thức đã học và hƣớng dẫn học ở nhà 
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Bài tập 1: Cho tam giác 

ABC có ba góc nhọn và 

H là trực tâm. Tìm ảnh 

của tam giác ABC qua 

phép vị tự tâm H, tỉ số 
1

2
. 

+)
1

( , )
2

H
V : A  A’ 

+)
1

( , )
2

H
V : B  B’ 

  +)
1

( , )
2

H
V :  C  C’ 

(với A’, B’, C’ là trung 

điểm HA, HB, HC) 

1
( , )

2
H
V : ABCA’B’C’. 

 

Hình 72 

Bài 2: Chứng minh rằng 

khi thực hiện liên tiếp hai 

phép vị tự tâm O sẽ đƣợc 

một phép vị tự tâm O. 

M’ = V(O,k)(M)  

 ' .OM k OM
 

 

 M” = V(O,p)(M’) 

 '' . ' .OM pOM pk OM 
  

 

 

Lời giải 

Với mỗi M bất kỳ, gọi 

M’= V(O,k)(M) 

M” = V(O,p)(M’) 

Khi đó: ' .OM k OM
 

  

'' . ' .OM pOM pk OM 
  

 

 M’’ = V(O,pk) (M). 

* Hƣớng dẫn học ở nhà: 

- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 

- Trình bày lại hai bài tập đã hƣớng dẫn giải vào vở bài tập. 

- Bài tập 1.23; 1.24; 1.25; 1.26 (Tr 33- SBT) 

- Soạn trƣớc bài 8: Phép đồng dạng. 

E. Tóm tắt về giáo án 5 

 Các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh phát hiện ra một số tính 

chất của phép vị tự , đồng thời kiểm tra đƣợc học sinh đã  tiếp thu, vận dụng khái 

niệm, tính chất phép vị tự nhƣ thế nào, cách xác định tâm vị tự của hai đƣờng 

tròn . Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số phƣơng pháp dạy học tích cực 

www.VNMATH.com



 

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

69 

nhƣ: sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, hợp tác nhóm, phát hiện và 

giải quyết vấn đề. 

2.2.6.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƢƠNG I 

  A. Mục tiêu cần đạt  

+) Về kiến thức: 

- Củng cố và ôn tập lại kiến thức cơ bản (khái niệm, tính chất) đƣợc học trong chƣơng. 

- Hiểu đƣợc phép dời hình và phép đồng dạng. 

- Khái niệm hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng. 

- Biểu thức tọa độ của phép biến hình. 

+) Về kỹ năng: 

- Thành thạo các bƣớc dựng ảnh của một điểm, một hình qua phép dời hình và 

phép đồng dạng. 

- Tìm đƣợc phép biến hình khi cho trƣớc ảnh và tạo ảnh qua phép biến hình đó. 

- Biết vận dụng tính chất của phép dời hình và phép đồng dạng trong giải bài tập. 

+) Về tƣ duy: 

- Hiểu đƣợc sự tƣơng ứng giữa ảnh và tạo ảnh qua phép dời hình và phép đồng 

dạng, trên cơ sở đó dựng đƣợc ảnh của một điểm, một hình. 

- Hiểu đƣợc cách chuyển bài toán có nội dung thực tiễn sang bài toán hình học. 

* Về thái độ:  

- Cẩn thận, chính xác. 

- Hiểu đƣợc: Với các phép biến hình ta đƣợc học hình học trong trạng thái chuyển động, 

làm cơ sở bƣớc đầu khi làm quen với tính chất biện chứng của tự nhiên. 

- Biết đƣợc toán học có ứng dụng trong thực tiễn. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên: Projector để chiếu bảng tổng kết,  phiếu học tập, giáo án, các 

dụng cụ học tập,… 
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Học sinh: Ôn kỹ kiến thức của chƣơng và làm các bài tập trong phần ôn tập chƣơng. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện, kết hợp với điều khiển hoạt động 

nhóm và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

D. Tiến trình bài học 

* Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp. 

* Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ học. 

* Bài mới: 

Hoạt động 1 : Ôn tập lý thuyết 

Hình thành bảng tổng kết kiến thức về phép dời hình và phép đồng dạng. 

Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm. 

Giáo viên hƣớng dẫn để học sinh có thể tự mình tóm tắt đƣợc kiến thức theo bảng 

bằng cách điền vào chỗ trống cho ở bảng sau: 

. 

Nhóm Các phép dời hình và 

đồng dạng trong mặt 

phẳng 

Định nghĩa Biểu thức 

tọa độ 

Tính chất 

đặc trƣng 

1 
Phép tịnh tiến vT  

   

2 Phép đối xứng trục Đd    

3 Phép đối xứng tâm Đo    

4 Phép OQ
    

5 Phép vị tự tâm O, tỉ số k    

6 Phép đồng dạng  tỉ số k    

Bảng tổng kết kiến thức chƣơng I 
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(Giáo viên chuẩn bị sẵn để trình chiếu sau khi học sinh đã hoàn thành công 

việc đƣợc giao) 

 

Nhó

m 

Các phép 

dời hình 

Định nghĩa Biểu thức tọa độ Tính chất đặc 

trƣng 

1 vT  ( ) '

'

vT M M

MM v



 



   
M(x;y), ( ; )v a b


 

( ) ' ( '; ')vT M M x y   

thì: 
'

'

x x a

y y b

 


 
 

1. Bảo toàn 

khoảng cách giữa 

hai điểm bất kì.  

2. Biến đƣờng 

thẳng thành 

đƣờng thẳng, 

biến đoạn thẳng 

thành đoạn thẳng 

bằng nó, biến 

tam giác thành 

tam giác bằng nó, 

biến đƣờng tròn 

thành đƣờng tròn 

có cùng bán kính. 

2 Đd Đd(M) = M’ 

'

'

' 2

MM d

MM d I

MM MI

 


  




 
 

M(x;y); M’(x’;y’)  

ĐOx(M) = M’  

thì: 
'

'

x x

y y




 
 

ĐOy(M) = M’  

thì : 
'

'

x x

y y

 



 

3 Đo ĐO(M) = M’ 

'OM OM  
 

 

 

M(x;y); M’(x’; 

y’) 

ĐO(M) = M’ thì : 

'

'

x x

y y

 


 
 

4 Q(O, )  Q(O, ): M  

M’ thì : 

'

( , ')






OM OM

OM OM 
 

 

Nhó Các phép Định nghĩa Tính chất đặc trƣng 
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m đồng 

dạng 

5 Phép vị 

tự tâm 

O, tỉ số k 

( , )
( ) '

' .

O k
V M M

OM k OM



 
   

(k  0) 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba 

điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự 

giữa các điểm ấy; Biến đƣờng thẳng 

thành đƣờng thẳng song song hoặc 

trùng với nó, biến tia thành tia, biến 

đoạn thẳng  thành đoạn thẳng; Biến 

tam giác thành tam giác đồng dạng 

với nó, biến góc thành góc bằng nó; 

Biến đƣờng tròn bán kính R thành 

đƣờng tròn. 

6 Phép 

đồng 

dạng 

theo tỉ số 

k 

F : M  M’  

M’N’ = k.MN 

(k > 0) 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Câu hỏi 1: Trong trƣờng hợp đặc biệt 

nào thì phép đồng dạng là phép dời hình? 

 Khi k = 1 thì phép đồng dạng là phép 

dời hình. 

Câu hỏi 2: Trong trƣờng hợp đặc biệt 

nào thì phép vị tự là phép đối xứng tâm? 

 Khi k = 1 thì phép vị tự là phép đối 

xứng tâm. 

Câu hỏi 3: Trong trƣờng hợp đặc biệt nào 

thì phép quay là phép đối xứng tâm? 

 Phép quay Q(O, (2k+1)) là phép đối xứng 

tâm O. 

Câu hỏi 4: Trong trƣờng hợp đặc biệt 

nào thì phép vị tự là phép đồng nhất? 

Khi k = 1 thì phép vị tự là phép đồng 

nhất. 

Câu hỏi 5: Trong trƣờng hợp đặc biệt 

nào thì phép quay là phép đồng nhất? 

 Phép quay Q(O, 2k) (kZ) là phép 

đồng nhất.  

Hoạt động 2: 

Bài tập về xác định ảnh của một hình qua các phép biến hình 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Câu hỏi:  

(A) = ?
AB

T  

( ) = ?
AB

T O  

( ) = ?
AB

T F  

( AOF) = ?
AB

T   

Vì: (A) = B
AB

T  

      ( ) =
AB

T O C  

      ( ) =
AB

T F O  

Nên: ( AOF) = BCO
AB

T    

 

Hình 73 

Bài tập 1 (SGK tr 35) 

Cho lục giác đều 

ABCDEF tâm O. Tìm 

ảnh của tam giác AOF 

a) Qua phép tịnh tiến 

theo AB


 

 

Câu hỏi 6: 

ĐBE(A) = ? 

ĐBE(O) = ? 

ĐBE(F) = ? 

Vì ĐBE(A) = C 

     ĐBE(O) = O 

     ĐBE(F) = D 

 ĐBE(AOF) = COD 

 

Hình 74 

b) Qua phép đối xứng 

qua đƣờng thẳng BE 

Câu hỏi 7: 

Q(O, 1200): A  ?  

Q(O, 1200): O  ?  

Q(O, 1200): F  ?  

Q(O, 1200) biến điểm A 

thành điểm E; O thành 

điểm O; điểm F thành 

điểm D  Q(O, 1200) biến 

AOF thành  EOD. 

c) Qua phép quay tâm O, 

góc 120
0
 

Hoạt động 3 
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Bài tập về viết phƣơng trình ảnh của một hình qua các phép biến hình 

Câu hỏi 8:  

V(O, 3): (I; 2)  (I’; R’) 

thì I’ có tọa độ là? 

R’ = ? 

 

 

I’ = V(O,3)(I) = (3; -9) 

R’ = 6 

Bài tập 6 (sgk - tr 35) 

Trong mặt phẳng Oxy, cho 

đƣờng tròn tâm I(1; -3),    

R = 2. Viết ptrình ảnh của 

đƣờng tròn (I; 2) phép 

đồng dạng có đƣợc từ việc 

thực hiện V(O,3) và ĐOx. 

Câu hỏi 9:  

ĐOx(I’; 6)  (I” ; R’’) 

thì I” có tọa độ là? 

R’’ = ? 

I” = ĐOx(I’) = (3; 9) 

R’’ = 6 

 

Lời giải 

V(O, 3): (I; 2)  (I’; R’) 

thì I’ = (3; -9),  R’ =  6 

ĐOx(I’; 6)  (I” ; R’’) 

thì I” = (3; 9),  R’’ = 6 

Vậy đƣờng tròn phải tìm 

có phƣơng trình: 

(x - 3)
2 
+ (y - 9)

2
 = 36 

Câu hỏi 10:  

Phƣơng trình đƣờng tròn 

tâm (3; 9) và bán kính 6 

có  phƣơng trình? 

(x - 3)
2 

+ (y - 9)
2
 = 36 

Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm, phân công mỗi nhóm làm một ý. 

Bài tập 2 (SGK tr 34) 

Trong mặt phẳng tọa độ 

Oxy, cho điểm A(-1; 2) và 

đƣờng thẳng d có phƣơng 

trình 3x + y + 1 = 0.  Tìm 

ảnh của A và d  

a) ( )
vT A  với  (2;1)v 


 

b) Qua phép đối xứng trục 

Cách 1: Áp dụng biểu 

thức toạ độ của phép tịnh 

tiến 

 

 

 

 

 

 

Lời giải 

a) ( ) ' (1;3)vT A A   

Cách 1: Gọi M(x; y)  d,  

' ( ) ( '; ')vM T M x y  . 

Khi đó 

' 2 ' 2

' 1 ' 1

x x x x
hay

y y y y

    
 

    
 

Ta có M(x; y)  d  
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Oy. 

c) Qua phép đối xứng qua 

gốc tọa độ. 

 

 

 

 

 

 

 

Cách 2: Áp dụng tính 

chất của phép tịnh tiến. 

 

 3x + y + 1 = 0.  

3(x’ –2)+(y’ –1)+1= 0 

 3x’ + y’ – 6 = 0  

Vậy d’ có phƣơng trình 

là:  3x + y – 6 = 0  

Cách 2: ( ) 'vT d d  

d’// d nên phƣơng trình 

có dạng 3x + y + C = 0. 

Lấy B(0; -1)  d, khi đó 

( ) ' (2;0) 
vT B B d’ 

 3.2 + 0 + C = 0  

 C = - 6 

Vậy d’: 3x + y – 6 = 0 

Câu hỏi 11: 

Hãy tìm thêm một điểm 

B thuộc đƣờng thẳng d? 

ĐOy(A) = A’ = ? 

ĐOy(B) = B’ = ? 

Đƣờng thẳng đi qua A’B’ 

có phƣơng trình? 

Có thể giải theo cách 

khác không? 

Cách 1:  

Lấy 2 điểm A, B  d 

Xác định  ĐOy(A) = A’ 

ĐOy(B) = B’  

Viết phƣơng trình đƣờng 

thẳng A’B’. 

 

 

Cách 2: Áp dụng biểu 

thức toạ độ của phép ĐOy 

b) Đƣờng thẳng d đi qua 

A(-1; 2) và B(0;-1) 

ĐOy(A) = A’ = (1; 2) 

ĐOy(B) = B’ = (0; -1) 

Vậy d’ là đƣờng thẳng 

A’B’ có phƣơng trình: 

1 2

1 3

x y 


 
  

 3x - y – 1 = 0. 

Cách 2: Gọi M(x; y) 

M’(x’; y’) = ĐOy(M) 
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khi đó:  
'

'

x x

y y

 



  

Vì M  d nên  

3x + y + 1 = 0.  

  -3x’ + y’ + 1 = 0 

 3x’ + y’ + 1 = 0 

hay 3x - y – 1 = 0. 

Câu hỏi 12: 

ĐO(A) = A’ = ? 

Gọi M’(x’; y’) là ảnh của 

M(x; y) qua phép đối 

xứng tâm O.  

Khi đó 
' ?

' ?

x

y





  

Vậy phƣơng trình d? 

Có thể giải theo cách 

khác không? 

Cách 1: Áp dụng biểu 

thức toạ độ của phép ĐO 

Cách 2: Áp dụng tính 

chất của phép ĐO 

Cách 3: Cũng có thể xác 

định d’ bằng cách tìm 

ảnh của hai điểm phân 

biệt thuộc d. 

c) ĐO(A) = A’(1; -2) 

Gọi M’(x’; y’) là ảnh của 

M(x; y) qua phép đối 

xứng tâm O. Khi đó 

'

'

x x

y y

 


 
  

M  d  3x + y + 1 = 0  

  -3x’ - y’ + 1 = 0. 

Cách 2: Gọi ĐO(d) = d’ 

d’//d nên phƣơng trình 

có dạng 3x + y + C = 0 

Lấy B(0; -1)  d, khi đó 

B’(0; 1)  d’ nên   

3.0 + 1 + C = 0 C = - 1 

Vậy d’:  3x + y – 1 = 0. 

Câu hỏi 13: Học sinh thảo luận trong 

nhóm  và cử đại diện báo 

cáo kết quả. 

d) Qua phép quay tâm O 

góc quay 90
0
. 
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0

0

( ,90 )

( ,90 )

( ) ' ?

( ) ' ?

 

 

O

O

Q A A

Q B B
 

Đƣờng thẳng đi qua A’B’ 

có phƣơng trình? 

Có thể giải theo cách 

khác không? 

 
0

0

( ,90 )

( ,90 )

( ) '( 2; 1)

( ) '(1;0)

  



O

O

Q A A

Q B B
 

Vậy d’ là đƣờng thẳng 

A’B’ có phƣơng trình: 

1
y - 3y -1= 0

3 1




 

x y
ha  

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức 

(Giáo viên chiếu phát phiếu “Trả lời  trắc nghiệm chƣơng I’’ cho học sinh trả lời 

Giáo viên phát phiếu “Trả 

lời  trắc nghiệm chƣơng I’’ 

cho học sinh trả lời. 

Hoàn thành phiếu “Trả lời  

trắc nghiệm chƣơng I’’ theo 

yêu cầu của giáo viên. 

Đáp án các câu hỏi trắc 

nghiệm: 

1.(A); 2.(B); 3.(C); 4.(C); 

5.(A); 6.(B); 7.(B); 8.(C); 

9.(C); 10.(D) 

Hƣớng dẫn học ở nhà 

- Xem lại lời giải các bài tập đã giải. 

- Ôn tập lại lí thuyết trong chƣơng, làm các bài tập còn lại. 

- Bài thêm:  Cho tam giác ABC nội tiếp trong đƣờng tròn tâm O, bán kính R. Gọi 

H là trực tâm tam giác ABC. Khi B, C cố định, điểm A chạy trên đƣờng tròn. 

Tìm tập hợp điểm H là trực tâm của tam giác ABC. 

E. Tóm tắt về giáo án 6 

 Nhờ các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh hệ thống hoá lại kiến 

thức cơ bản ở chƣơng I thông qua việc hình thành bảng tổng kết kiến thức về 

phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. Qua việc giải một số bài tập, 

giáo viên đã hệ thống đƣợc hai dạng bài tập về xác định ảnh của một hình qua 

các phép biến hình và bài tập về viết phƣơng trình ảnh của một hình qua các 

phép biến hình. Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm lại một lần nữa khắc sâu lại lý 
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thuyết của chƣơng. Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số phƣơng pháp 

dạy học tích cực nhƣ: sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, hợp tác 

nhóm, đàm thoại phát hiện, phát hiện và giải quyết vấn đề. 

 

2.2.7.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƢƠNG I 

(Tiếp theo) 

A. Mục tiêu cần đạt  

+) Về kiến thức: 

- Củng cố và ôn tập lại kiến thức cơ bản (khái niệm, tính chất) đƣợc học trong chƣơng. 

- Hiểu đƣợc phép dời hình và phép đồng dạng. 

- Khái niệm hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng. 

- Biểu thức tọa độ của phép biến hình. 

+) Về kỹ năng: 

- Thành thạo các bƣớc dựng ảnh của một điểm, một hình qua phép dời hình và 

phép đồng dạng. 

- Tìm đƣợc phép biến hình khi cho trƣớc ảnh và tạo ảnh qua phép biến hình đó. 

- Biết các bƣớc giải một bài toán tìm tập hợp điểm, có sử dụng phép biến hình. 

- Biết vận dụng tính chất của phép dời hình và phép đồng dạng trong giải bài tập. 

+) Về tƣ duy  

- Hiểu đƣợc sự tƣơng ứng giữa ảnh và tạo ảnh qua phép dời hình và phép 

đồng dạng, trên cơ sở đó dựng đƣợc ảnh của một điểm, một hình. 

 - Hiểu đƣợc cách chuyển bài toán có nội dung thực tiễn sang bài toán hình học. 

+) Về thái độ:  

- Cẩn thận, chính xác. 

- Hiểu đƣợc: Với các phép biến hình ta đƣợc học hình học trong trạng thái 

chuyển động, làm cơ sở bƣớc đầu khi làm quen với tính chất biện chứng của tự nhiên. 
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- Biết đƣợc toán học có ứng dụng trong thực tiễn. 

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

Giáo viên : Projector để chiếu bảng tổng kết,  phiếu học tập, giáo án, các 

dụng cụ học tập,… 

Học sinh: Ôn kỹ kiến thức của chƣơng và làm các bài tập trong phần ôn tập chƣơng. 

C. Phƣơng pháp dạy học 

Phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện, kết hợp với điều khiển hoạt động 

nhóm và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

 D. Tiến trình bài học 

*Ổn định lớp, chia lớp thành 4 nhóm. 

*Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ học. 

*Bài mới: 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu nhiệm vụ 

Bài toán: Cho tam giác ABC nội tiếp trong đƣờng tròn tâm O, bán kính R. Gọi H 

là trực tâm tam giác ABC. 

1) Tìm ảnh của H qua phép đối xứng trục lần lƣợt là BC, CA, AB. 

2) Tìm ảnh của H qua phép đối xứng tâm mà tâm lần lƣợt là M, N, P. Trong đó 

M, N, P lần lƣợt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. 

3) Khi B, C cố định, điểm A chạy trên đƣờng tròn. Tìm tập hợp điểm H là trực 

tâm của tam giác ABC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Dự kiến nhóm học sinh (nhóm giỏi, 

nhóm khá, nhóm trung bình). 

Chú ý: Có thể cho phép học sinh tự 

chọn nhóm. 

Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng 

Nhận bài tập. 

Đọc, hiểu đầu bài (nếu có). 

Định hƣớng cách giải bài tập. 
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nhóm, mỗi nhóm 1 câu. 

Nhóm giỏi: Câu 3. 

Nhóm khá: Câu 2. 

Nhóm trung bình: Câu 1. 

Hoạt động 2: 

Học sinh độc lập tiến hành giải bài tập có sự hƣớng dẫn điều khiển của giáo viên. 

Giáo viên gọi nhóm 1 trình bày lời giải. 

 

 

Hình 75 

ĐBC(H) = H1;      ĐAC(H) = H2;     ĐAB(H) = H3 

Giáo viên gọi nhóm 2 trình bày lời giải. 

 

Hình 76 

ĐP(H) = H4;   ĐM(H) = H5;   ĐN(H) = H6 

Giáo viên gọi nhóm 3 trình bày lời giải. 

Học sinh trình bày một trong các cách 

sau, sau đó giáo viên hƣớng dẫn học 

sinh về nhà làm theo các cách khác.  

Cách 1 (áp dụng phép đối xứng trục) 

Cách 1 (áp dụng phép đối xứng trục): 

+) Trƣờng hợp BC là đƣờng kính thì H 

 A, do đó ĐBC(H) = H1, H1(O,R) 
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Cách 2 (áp dụng phép tịnh tiến theo 

véctơ v


):  

+) Chứng minh 2AH OI
 

 

+) Vì O, I cố định nên 
2

( )
OI

T A H , A  

(O; R)  H  (O’; R) là ảnh của (O; 

R) qua 
2OI

T  .  

Cách 3 (áp dụng phép đối xứng tâm):  

Chứng minh BHCA’ là hình bình hành 

nên ĐI(A’) = H.  

Vì A’ (O,R)  H  (O’, R) là ảnh 

của (O, R) qua ĐI. 

Chú ý: Sau mỗi phƣơng án giải bài 

toán quỹ tích, giáo viên sử dụng phần 

mềm hình học động Cabri  Geometry 

để kiểm tra tính đúng đắn của lời giải. 

 

Hình 77 

+) Trƣờng hợp BC không là đƣờng kính: 

 

Hình 78 

Giả sử AH(O, R) = H1. 

 Gọi AA’ là đƣờng kính của (O, R),  

I = BC HA’, J = BC  HH1 

// ' (1)
'

BH AC
BH A C

A C AC





 

' // (2)
'

CH AB
A B CH

A B AB





 

(1), (2)BHCA’ là hình bình hành   

 BC đi qua I. Lại có BC // A’H1   

 IJ là đƣờng trung bình của HH1A’  

 IJ là đƣờng trung trực của HH1  

 ĐBC(H) = H1, vì H1 (O,R) nên H 

nằm trên đƣờng tròn cố định là ảnh của 

(O, R) qua ĐBC. 
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Câu hỏi: Các bƣớc giải một bài toán tìm 

tập hợp điểm, có sử dụng phép biến hình ? 

Bƣớc 1: Xác định các yếu tố (cố định, 

không đổi, chuyển động, sinh quỹ tích). 

Bƣớc 2: Tìm tập hợp chuyển động 

(hoặc điểm chuyển động trung gian).  

Bƣớc 3: Tìm phép biến hình biến điểm 

chuyển động thành điểm sinh quỹ tích. 

Bƣớc 4: Kết luận tập hợp điểm cần tìm. 

Bƣớc 5: Vẽ tập hợp điểm cần tìm. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng, vở, trình chiếu 

Câu hỏi 1: Nếu MABN là 

hình bình hành thì MN


 

và AB


 có mối quan hệ 

nhƣ thế nào? 

Câu hỏi 2: Trong bài toán 

này yếu tố nào cố định? 

 

MN


 = AB


 

 

 

AB


, đƣờng tròn tâm O. 

Bài tập 7: Cho hai điểm  

A, B và đƣờng tròn tâm O 

không có điểm chung với 

đƣờng thẳng AB. Qua mỗi 

điểm M chạy trên đƣờng 

tròn (O) dựng hình bình 

hành MABN. Chứng minh 

rằng điểm N thuộc một 

đƣờng tròn xác định. 

Câu hỏi 3: Trong bài toán 

này yếu tố nào sinh quỹ 

tích? 

Điểm N là điểm sinh quỹ 

tích. 

        Lời giải 

Vì MN


 = AB


 không đổi 

nên có thể xem N là ảnh 

của M qua 
AB

T . Do đó khi 

M chạy trên đƣờng tròn tâm 

O thì N chạy trên đờng tròn 

Câu hỏi 4: Tìm phép biến 

hình biến điểm chuyển 

động thành điểm sinh 

quỹ tích. 

  

AB
T (M) = N 
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Câu hỏi 5: Kết luận tập 

hợp điểm cần tìm. 

Đƣờng tròn tâm O’ là 

ảnh của đƣờng tròn tâm 

O qua 
AB

T .  

tâm O’ là ảnh của (O) qua 

phép tịnh tiến theo AB


. 

Hình 79 

Câu hỏi 6: Vẽ tập hợp 

điểm cần tìm? 

 

Hoạt động 3 

(Bài tập về xác định ảnh của một hình qua liên tiếp hai phép biến hình ) 

  Bài 5 (Tr 35):  

Cho hình chữ nhật ABCD; 

O = AC  BD;   I, F, J, E 

lần lƣợt là trung điểm các 

cạnh AB, BC, CD, DA. 

Tìm ảnh của tam giác 

AEO qua ĐIJ và V(B, 2). 

Câu hỏi 7:  

ĐIJ(A) = ? 

ĐIJ(E) = ? 

ĐIJ(O) = ? 

ĐIJ(AEO) = ? 

Lời giải 

ĐIJ(A) = B 

ĐIJ(E) = F 

ĐIJ(O) = O 

ĐIJ(AEO) = BFO 
Hình 80 

Câu hỏi 8:  

V(B, 2)(B) = ?  

V(B, 2)(F) = ? 

V(B, 2)(O) = ? 

V(B, 2)(BFO) = ? 

V(B, 2)(B) = B 

V(B, 2)(F) = C 

V(B, 2)(O) = D 

V(B, 2)(BFO) = BCD 
 

Hình 81 
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Hoạt động 4: Củng cố kiến thức và hƣớng dẫn học ở nhà 

Giáo viên phát phiếu  “Trả 

lời  trắc nghiệm" cho học 

sinh trả lời. 

Giáo viên thu phiếu trả lời 

và nêu đáp án (có giải thích). 

Hoàn thành phiếu “Trả lời  

trắc nghiệm’’  theo yêu cầu 

của giáo viên. 

Đáp án các câu hỏi trắc 

nghiệm (có giải thích): 

1(D), 2(C), 3(B), 4(D), 

5(A), 6(D), 7(C), 8(D), 

9(C), 10(A), 11(B). 

Phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Cho hai đƣờng thẳng d và d
’
 song song nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến 

biến d thành d
’ 
?  

A. 1   B. 2   C. 3   D. Vô số 

Câu 2: Xét phép đối xứng trục Đa:  

 (I) Tam giác nào có một đỉnh nằm trên a thì sẽ biến thành chính nó.        

(II) Đƣờng tròn nào có tâm nằm trên a thì sẽ biến thành chính nó.            

Trong hai câu trên:   

A. Tất cả đều đúng.    B. Câu (I) đúng và câu (II) sai. 

C.Câu (I) sai và câu (II) đúng.  D. Tất cả đều sai.  

Câu 3: Hình nào trong các hình sau đây không có tâm đối xứng? 

  A. Hình gồm một hình vuông và đƣờng tròn nội tiếp. 

B. Hình gồm một đƣờng tròn và một tam giác đều nội tiếp. 

C. Hình gồm một đƣờng tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. 

D. Hình gồm một đƣờng tròn và một hình vuông ngoại tiếp. 

Câu 4: Chọn câu sai: 

A. Qua phép quay Q(O; ), điểm O biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay –180
o
. 

C. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay 180
o
. 

D. Phép quay tâm O góc quay 90
o
 và phép quay tâm O góc quay -90

o
 là 

hai phép quay giống nhau. 
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Câu 5: Phép vị tự tâm O tỉ số k (k  0) biến mỗi điểm M thành M
’ 
sao cho: 

 A. OM = 
k

1
'OM  B. OM = k 'OM  C. OM = -k 'OM       D. 'OM = -kOM  

Câu 6: Cho hai điểm phân biệt A và B. Chọn khẳng định sai: 

 A. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến A thành B. 

 B. Có duy nhất một phép đối xứng trục biến A thành B. 

 C. Có duy nhất một phép đối xứng tâm biến A thành B. 

 D. Có duy nhất một phép vị tự biến A thành B. 

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ v (2; m) và đƣờng thẳng d có     

phƣơng trình x + 2y – 1 = 0. Để tịnh tiến theo vectơ v  biến d thành chính nó thì 

ta phải chọn m là:      

A. 1      B. 2      C. -1          D. 4 

Câu 8: Các phép biến hình biến đƣờng thẳng thành đƣờng thẳng song song hoặc 

trùng với nó có thể kể ra là: 

A.Phép đồng dạng, phép vị tự.       B.Phép dời hình, phép vị tự. 

C. Phép đồng dạng, phép dời hình, phép vị tự. D. Phép vị tự. 

Câu 9: Hình vuông có mấy trục đối xứng? 

 A. 1     B.2      C. 4      D. vô số 

Câu 10: Cho hai đƣờng tròn tiếp xúc nhau ở A.  

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:  

A. A là tâm vị tự trong của hai đƣờng tròn. 

B. Nếu hai đƣờng tròn đó tiếp xúc ngoài thì A là tâm vị tự trong. 

C. A là một trong hai tâm vị tự trong hoặc ngoài của hai đƣờng tròn. 

D. Nếu hai đƣờng tròn đó tiếp xúc trong thì A là tâm vị tự ngoài. 

Câu 11: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm là O. Phép quay tâm O, góc quay      

-120
o
 biến hình bình hành ABOF thành hình bình hành: 

 A. EFOD    B. CDOB     C. BCOA     D.  FEOA 
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Hƣớng dẫn học ở nhà:  

- Xem lại  các bài tập đã giải. 

- Ôn tập lại lí thuyết trong chƣơng, làm các bài tập còn lại, chuẩn bị giờ sau kiểm 

tra một tiết. 

E. Tóm tắt về giáo án 7 

 Nhờ các câu đàm thoại trong giáo án giúp học sinh dễ dàng tìm ra đƣợc lời 

giải của các bài tập. Qua việc giải một số bài tập, GV đã giúp HS tìm đƣợc 

phƣơng pháp giải một bài toán tìm tập hợp điểm, có sử dụng phép biến hình. 

Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan lại một lần nữa khắc sâu lại lý 

thuyết của chƣơng. Giáo án này còn thể hiện sự tích hợp một số phƣơng pháp 

dạy học tích cực nhƣ: hợp tác nhóm, sử dụng công nghệ thông tin vào trong dạy 

học, đàm thoại phát hiện, ... 

Tóm tắt chƣơng 2 

Chƣơng này trình bày bảy giáo án dạy học theo phƣơng pháp đàm thoại 

phát hiện trong chƣơng Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 

(chƣơng trình hình học lớp 11). Điểm cơ bản trong mỗi giáo án là thể hiện đƣợc 

những điều trình bày về cơ sở lý luận của chƣơng 1, đƣợc vận dụng cụ thể hoá 

trong bảy tiết dạy học. Ba trong số bảy giáo án này đã đƣợc dạy thử nghiệm, các 

câu hỏi đƣợc xây dựng trong mỗi giáo án tạo đƣợc hứng thú, lôi cuốn HS vào 

quá trình tìm hiểu, giải quyết các câu hỏi giúp học sinh tự lực chiếm lĩnh nội 

dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, kích thích HS tích 

cực độc lập tƣ duy, bồi dƣỡng cho HS năng lực diễn đạt bằng lời các vấn đề 

khoa học.  
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích, tổ chức, nội dung, thời gian thực nghiệm 

3.1.1. Mục đích:  

Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 

3.1.2. Tổ chức:  

Quá trình thực nghiệm đƣợc tiến hành tại trƣờng THPT Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Tác giả luận văn trực tiếp giảng dạy 3 tiết ở lớp 11A6. Lớp 11A6 là lớp học 

theo chƣơng trình cơ bản; lớp 11A6 có 47 học sinh; trình độ nhận thức của học 

sinh chủ yếu ở mức trung bình khá. 

Lớp đối chứng là 11A7 trƣờng Trung học phổ thông Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên. Lớp 11A7 là lớp học theo chƣơng trình cơ bản; lớp 11A7 có 45 học 

sinh; trình độ nhận thức của học sinh lớp 11A7 tƣơng đƣơng lớp 11A6. Ngƣời 

trực tiếp giảng dạy lớp này là cô giáo Trần Thị Quỳnh Trang có trình độ, độ tuổi, 

tuổi nghề tƣơng đƣơng với tác giả. Các lớp đối chứng đƣợc dạy bình thƣờng theo 

phƣơng pháp cũ và tiến hành song song với các lớp thực nghiệm. 

3.1.3. Nội dung thực nghiệm 

- Dạy một số  tiết học theo phƣơng pháp đàm thoại phát hiện (theo quy 

trình đã soạn trong giáo án) 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm bằng bài kiểm tra và phiếu đánh giá. 

- Thăm dò ý kiến của giáo viên và học sinh về vận dụng phƣơng pháp dạy 

học đàm thoại phát hiện bằng phiếu điều tra và quan sát trong quá trình dự giờ. 

3.1.4. Thời gian thực nghiệm 

- Tuần 3 tháng 8 năm 2009: Dạy bài “Phép tịnh tiến” 
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- Tuần 4 tháng 8 năm 2009: Dạy bài “Phép đối xứng trục” và “Phép đối 

xứng tâm”  

Các lớp đối chứng đƣợc dạy bình thƣờng theo phƣơng pháp cũ và tiến hành 

song song với các lớp thực nghiệm. 

3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

3.2.1. Kết quả qua phiếu điều tra đánh giá tính hiệu quả của đề tài thông qua ý 

kiến của giáo viên 

Dựa vào các nhận xét, ý kiến đóng góp của giáo viên, các nhận xét của 

giáo viên đã đƣợc tổng hợp lại nhƣ sau: 

a) Các câu hỏi đƣợc xây dựng trong mỗi giáo án tạo đƣợc hứng thú, lôi 

cuốn học sinh vào quá trình tìm hiểu, giải quyết các câu hỏi giúp học sinh tự lực 

chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, kích 

thích học sinh tích cực độc lập tƣ duy, bồi dƣỡng cho học sinh năng lực diễn đạt 

bằng lời các vấn đề khoa học.  

b) Mức độ khó của các câu đàm thoại đã đƣợc xây dựng trong luận án là 

đúng mực, kiến thức bao hàm trong các tình huống là vừa sức với học sinh. 

c) Sau khi học xong bài, đa số học sinh đã nắm đƣợc kiến thức cơ bản, có 

kỹ năng vận dụng đƣợc vào việc giải các bài tập đƣợc giao. 

d) Đa số các giáo viên đƣợc tham khảo ý kiến đều nhận xét: “Phƣơng pháp 

dạy học đàm thoại phát hiện có tính khả thi” . Phƣơng pháp này không chỉ đƣợc 

áp dụng cho các tình huống trong luận văn mà còn có thể áp dụng trong một số 

vấn đề khác mà ở đó có hàm chứa phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện. 

e) Một số giáo viên đồng tình với kết luận rằng: Phƣơng pháp dạy học 

đàm thoại phát hiện không phải là vạn năng. Để thực hiện đổi mới phƣơng pháp 

dạy học, giáo viên phải biết kết hợp phƣơng pháp dạy học nói trên với các 

phƣơng pháp dạy học khác, nhất là các phƣơng pháp tiên tiến trên thế giới đƣợc 
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vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Hiệu quả sử dụng phƣơng pháp dạy học này 

còn tuỳ thuộc vào năng lực sƣ phạm của giáo viên và trình độ nhận thức của học sinh. 

g) Phải nắm vững nội dung bài giảng và trọng tâm bài dạy để đặt câu hỏi 

hƣớng vào nội dung bài học. Việc đặt câu hỏi phải phù hợp với từng đối tƣợng 

học sinh cụ thể, từng lớp học, từng điều kiện có thể có. Tránh đặt câu hỏi máy 

móc, tránh lạm dụng trong việc đặt câu hỏi để rơi vào tình trạng dạy học hỏi 

đáp máy móc đơn điệu. 

3.2.2. Kết quả qua lớp đối chứng 

Trong thời gian thực nghiệm, tác giả ra hai bài kiểm tra, một bài 15 phút, 

một bài 45 phút. Các lớp thực nghiệm và đối chứng đều làm chung một đề bài nhƣ sau: 

Đề số 1 

Së GI¸O DôC & §µO T¹O TH¸i nguyªn 

      TR¦êNG THPT §ång Hû             

bµi  KIÓM TRA  (Hình học) 

Thời gian : 15 phút 

Họ và tên: .................................................................................................. .......................................................... Lớp: ………. 

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(4; 5). Phép tịnh tiến theo véc tơ    

v


(3; 4) biến điểm M thành điểm M' có toạ độ là: 

     A. M'(7; 9) B. M'(-7; -9) C. M'(7; -9)               D. M'(-7; 9) 

Câu 2: Hình nào trong các hình sau đây không có tâm đối xứng? 

  A. Hình gồm một hình vuông và đƣờng tròn nội tiếp. 

B. Hình gồm một đƣờng tròn và một tam giác đều nội tiếp. 

C. Hình gồm một đƣờng tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. 

D. Hình gồm một đƣờng tròn và một hình vuông ngoại tiếp. 

Câu 3:  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(4; 5), phép đối xứng tâm O biến 

điểm M thành điểm M' có toạ độ là: 
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   A. M'(-4; 5) B. M'(-4; -5) C. M'(5; -4)              D. M'(-3; 2) 

Câu 4:  Hình gồm hai đƣờng tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu 

tâm đối xứng ? 

  A. Hai  B. Một    C. Không có              D. Vô số 

Câu 5:  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(4; 5). Phép đối xứng trục ĐOx biến 

điểm M thành điểm M' có toạ độ là: 

  A. M'(2; -2)  B. M'(4; -5) C. M'(3; 4)                D. M'(4; 6) 

 Câu 6:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đƣờng thẳng d có phƣơng trình          

x – 2y + 3 = 0. Ảnh của đƣờng thẳng d qua phép đối xứng tâm O là:    

A. 2x + y + 3 = 0   B. x – 2y – 3  =  0.   

C. – x  +  2y  –  3 = 0   D. 2x – y  +  3  = 0 

Câu 7:  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đƣờng thẳng thành chính nó? 

    A. Vô số B. Một                  C.  Không  D. Hai 

Câu 8:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho vectơ v


(1; 2) và đƣờng thẳng d có 

phƣơng trình x – 2y + 3 = 0. Phƣơng trình của  đƣờng thẳng d’ là ảnh của  đƣờng 

thẳng d qua phép tịnh tiến theo v


là: 

     A. 2x + 2y - 7 = 0    B. 2x + 2y - 4 = 0 

                       C. 2x + y - 3 = 0       D. x - 2y + 6  = 0  

Câu 9: Qua phép tịnh tiến theo véctơ 0v 


 đƣờng thẳng d biến thành đƣờng 

thẳng d’. Đƣờng thẳng d song song với đƣờng thẳng d’ khi : 

 A. v


có giá song song với d.  B. v


có giá không song song với d.

 C. v


có giá vuông góc với d.  D. Không tồn tại. 

Câu 10: Qua phép đối xứng trục Đa biến đƣờng thẳng d thành đƣờng thẳng d’. 

Đƣờng thẳng d cắt đƣờng thẳng d’ khi : 

A. d //a  B. d  a hoặc d  a     C. d cắt a    D. g(d, a) = 45
0
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Đáp án 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

A B B C B B A D B C 

Bảng kết quả thu đƣợc  

Kết quả làm bài kiểm tra số 1 của học sinh trong quá trình thử nghiệm 

đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Điểm Lớp thực nghiệm (11A6) Lớp đối chứng (11A7) 

  

Tần số        

(n = 47) 

Tần suất   

(%) 

Tần số        

(n = 45) 

Tần suất   

(%) 

1 0 0.0 1 2.2 

2 0 0.0 3 6.7 

3 4 8.5 6 13.3 

4 5 10.6 7 15.6 

5 7 14.9 5 11.1 

6 7 14.9 11 24.4 

7 6 12.8 5 11.1 

8 7 14.9 2 4.4 

9 6 12.8 4 8.9 

10 5 10.6 1 2.2 

Khá giỏi 24 51.1 12 26.7 

Trung bình trở lên 38 80.9 28 62.2 

Yếu kém 9 19.1 17 37.8 

Điểm trung bình 6.6   5.4   

Kết luận sơ bộ: 

+ Lớp thực nghiệm có 80,9% học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên, 

trong đó có 51,1% khá và giỏi. 
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+ Lớp đối chứng có 62.2 % học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên, trong 

đó có 26.7%  khá và giỏi. 

+ Điểm trung bình của lớp đối chứng (là 5,4) chênh lệch 1,2 điểm so với 

lớp thực nghiệm (là 6,6).  

Đề số 2: 

Së GI¸O DôC & §µO T¹O TH¸i nguyªn 

      TR¦êNG THPT §ång Hû             

bµi  KIÓM TRA (H×nh häc) 

Thêi gian : 45 phót 

Câu 1 (4 điểm):  

a) Từ định nghĩa phép tịnh tiến, chứng minh rằng phép tịnh tiến bảo toàn khoảng 

cách giữa hai điểm bất kỳ. 

b) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-3; 2)  

- Tìm toạ độ của điểm M1 là ảnh của M qua phép đối xứng qua gốc toạ độ. 

- Tìm toạ độ của điểm M2 là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục hoành. 

- Tìm toạ độ của điểm M3 là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véctơ (3; 2)v


. 

Câu 2 (3 điểm): Cho ®êng trßn t©m O, b¸n kÝnh R vµ hai ®iÓm  A, C  cè ®Þnh 

sao cho AC kh«ng c¾t ®êng trßn, dùng h×nh b×nh hµnh ABCD.   

T×m quü tÝch ®iÓm D khi B thay ®æi trªn ®êng trßn? 

 Câu 3 (3 điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho và đƣờng thẳng d có phƣơng 

trình 2x – y + 5 = 0. Hãy viết phƣơng trình của  đƣờng thẳng d’ là ảnh của  

đƣờng thẳng d qua phép đối xứng tâm O?  

Đáp án: 

Câu 1:  

a) Ta có:    

 
v

T (M) M' MM' v  
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v

T (N) N' NN' v  

' ' ' '       
       
M N M M MN NN v MN v MN    

 MN = M’N’ 

 b) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-3; 2)  

- Điểm M1(3; -2) là ảnh của M qua phép đối xứng qua gốc toạ độ. 

- Điểm M2 (-3; -2) là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục hoành. 

- Điểm M3(0; 4) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véctơ (3; 2)v


. 

Câu 2:   Gäi I = AC  BD   I lµ trung ®iÓm cña AC 

V× AC cè ®Þnh nªn I cè ®Þnh;  §I (A) = C;    §I (B) = D 

V× B n»m trªn ®êng trßn t©m O b¸n kÝnh R nªn D n»m trªn ®êng trßn t©m O’ 

b¸n kÝnh R lµ ¶nh cña ®êng trßn t©m O qua §I 

VËy: Khi B thay ®æi trªn (O; R ) th× quü tÝch D lµ ®êng trßn (O/; R) lµ ¶nh cña 

(O; R ) qua §I. 

 

 

 

 

 

 

 C©u 3: Dùng biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua gốc toạ độ. Thay 
'

'

x x

y y

 


 
 

vào phƣơng trình của d. Ta có ảnh của d qua phép đối xứng tâm O là đƣờng 

thẳng d’ có phƣơng trình - 2x  + y + 5 = 0.  

Bảng kết quả thu đƣợc  

Kết quả làm bài kiểm tra số 2 của HS trong quá trình thử nghiệm đƣợc thể 

hiện trong bảng sau: 
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Điểm 

 

Lớp thực nghiệm (11A6) Lớp đối chứng (11A7) 

Tần số  

(n = 47) 

Tần suất  

(%) 

Tần số  

(n = 45) 

Tần suất  

(%) 

1 0 0.0 1 2.2 

2 1 2.1 3 6.7 

3 3 6.4 5 11.1 

4 2 4.3 6 13.3 

5 8 17.0 5 11.1 

6 7 14.9 13 28.9 

7 5 10.6 5 11.1 

8 7 14.9 2 4.4 

9 8 17.0 4 8.9 

10 6 12.8 1 2.2 

Khá, giỏi 26 55.3 12 26.7 

Trung bình trở lên 41 87.2 30 66.7 

Yếu, kém 6 12.8 15 33.3 

Điểm trung bình 6.9   5.5   

Từ kết quả trên cho thấy:  

+ Tỷ lệ học sinh ở lớp thực nghiệm đạt trung bình trở lên cao hơn nhiều so 

với lớp đối chứng chênh lệch là 20,6% 

+ Tỷ lệ học sinh khá giỏi lớp thực nghiệm cũng cao hơn lớp đối chứng, 

chênh lệch là 28,7%. 

+ Tỷ lệ học sinh yếu, kém lớp thực nghiệm thấp hơn lớp đối chứng, chênh 

lệch là 20,6%. 

+ Điểm trung bình của lớp đối chứng (là 5,5) chênh lệch 1,4 điểm so với 

lớp thực nghiệm (là 6,9).  
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+ Nhìn chung học sinh ở các lớp thực nghiệm nắm chắc kiến thức cơ bản, 

các em biết trình bày lời giải rõ ràng có căn cứ trong bài tự luận và tính đƣợc kết 

quả nhanh, chính xác trong bài kiểm tra trắc nghiệm. Điều đó thể hiện tính tích 

cực của tƣ duy và thể hiện năng lực nắm chắc bài học của các em. 

Nhƣ vậy, nếu dạy học theo phƣơng pháp đàm thoại phát hiện sẽ  phát huy 

tính tích cực học tập của học sinh làm cho học sinh quen với tác phong làm việc 

độc lập, tự giác, tích cực, nắm chắc kiến thức từ đó dẫn tới kết quả học tập sẽ cao hơn. 

Những khó khăn, hạn chế rút ra qua thực nghiệm 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã nêu trên. Trong quá trình thực nghiệm 

cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế của phƣơng án đề xuất: 

- Việc chuẩn bị bài của giáo viên công phu, mất nhiều thời gian. 

- Có những tình huống đƣa ra có nhiều giải pháp. Học sinh có thể đề xuất 

giải pháp khác so với dự kiến của giáo viên hoặc đƣa thêm nhiều giải pháp so 

với cách đã trình bày. Điều này đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức vững vàng, 

làm chủ tình huống, linh hoạt trong xử lý để đảm bảo thời gian lên lớp và không 

làm mất hứng của học sinh. 

- Phƣơng tiện dạy học cồng kềnh (máy chiếu) đòi hỏi giáo viên phải thao 

tác nhanh trong giờ giải lao mới kịp giờ dạy. Nếu các phòng học đƣợc trang bị 

sẵn các phƣơng tiện này thì việc thực hiện phƣơng án sẽ thuận lợi hơn. 

- Thực hiện dạy học đàm thoại phát hiện gây nên sự phân hoá trình độ học 

sinh tƣơng đối rõ nét. Những học sinh khá, giỏi có cơ hội đƣợc phát huy năng 

lực của mình tỏ ra có sự tiến bộ nhanh. Ngƣợc lại những học sinh học yếu cũng 

tiến bộ nhƣng với ”gia tốc” nhỏ hơn càng tạo nên khoảng cách lớn so với số học 

sinh khá, giỏi. Điều này cho thấy những khó khăn tiếp theo khi giáo viên phải 

làm việc với lớp học có nhiều đối tƣợng khác nhau về trình độ và nhận thức.  
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3.3. Đánh giá chung về thực nghiệm sƣ phạm 

 Qua kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã nêu trên, ta thấy rằng: Nếu áp dụng 

phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện vào giảng dạy chƣơng Phép dời hình 

và phép đồng dạng trong mặt phẳng (Hình học 11) thì: Có khả năng tạo đƣợc 

môi trƣờng cho học sinh tự khám phá, tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ 

động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, kích thích học sinh tích cực độc lập tƣ duy.  

Tóm tắt chƣơng 3 

Chƣơng này trình bày kết quả thực nghiệm sƣ phạm ba giáo án đã soạn ở 

chƣơng 2 tại hai lớp 11 ở trƣờng Trung học phổ thông Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên. Qua kết quả của thực nghiệm sƣ phạm đã bƣớc đầu khẳng định tính khả 

thi và hiệu quả của đề tài.   
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KẾT LUẬN  

Luận văn đã thu đƣợc những kết quả chính sau đây: 

1. Trình bày những khái niệm cơ bản, những vấn đề liên quan đến phƣơng 

pháp dạy học đàm thoại phát hiện, vận dụng quan điểm của phƣơng pháp này 

trong quy trình dạy học.  

Kết quả điều tra, phỏng vấn thực hiện cho thấy: nội dung dạy học chƣơng 

phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng trong chƣơng trình hình 

học 11 còn là vấn đề khó đối với giáo viên và học sinh.  

2. Thiết kế đƣợc 7 giáo án trong chƣơng Phép dời hình và phép đồng dạng 

trong mặt phẳng (hình học 11) 

+ Phép tịnh tiến        

+ Phép đối xứng trục       

+ Phép đối xứng tâm       

+ Phép quay         

+ Phép vị tự         

+ Ôn tập chƣơng         

 3. Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm đƣợc ba tiết theo ba giáo án đã trình 

bày ở chƣơng 2. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm bƣớc đầu khẳng định giả thuyết 

khoa học của luận văn là chấp nhận đƣợc và có tính khả thi. Luận văn có thể 

dùng làm tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp và sinh viên các trƣờng Đại 

học sƣ phạm, Cao đẳng sƣ phạm ngành toán. 

4. Luận văn đã góp đƣợc một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, nâng cao chất lƣợng giảng dạy bộ môn toán ở trƣờng THPT. 

5. Một số đề xuất kiến nghị: 
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- Có thể đƣa vấn đề sử dụng phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện kết 

hợp với một số phƣơng pháp giảng dạy khác áp dụng trong giảng dạy chƣơng 

trình toán phổ thông. 

 - Cần trang bị thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn  

toán,… để hỗ trợ cho quá trình dạy học trong trƣờng THPT đƣợc tốt hơn. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn! 

1. Trong phân môn toán em thích học môn nào nhất:  

A. Đại số   B.Hình học   C. Giải tích 

2. Trong phân môn toán em ngại học môn nào nhất:  

A. Đại số   B.Hình học   C. Giải tích 

3. Những bài toán đƣợc đƣa ra trong các nội dung các tiết học là những bài toán có mức độ:  

A. Quá  dễ   B.Dễ       C.Vừa  

 D. Khó   E. Quá khó 

4. Các tiết học hình học có đem lại sự hứng thú học tập và tìm hiểu kiến thức 

mới hay không?  

A. Thƣờng  xuyên   B. Đôi khi   C. Không bao giờ 

5. Trong các  tiết hình  học, bài  giảng  của  giáo viên có sức lôi cuốn ở mức độ nào?  

A. Rất  ít       B. Ít lôi cuốn  

C. Bình thƣờng     D. Rất lôi cuốn 

6. Em có thích phƣơng pháp dạy học hình học của giáo viên hiện nay không?  

A. Không thích  B. Bình thƣờng C. Rất thích 

7. Em có muốn giáo viên thay đổi phƣơng pháp dạy học hình học hiện nay không?  

A. Không    B. Có 

8. Khả năng hiểu bài và vận dụng của em trong một tiết học thƣờng đạt ở mức: 

A. Hiểu bài và vận dụng tốt;     

B. Hiểu đƣợc nhƣng vận dụng lúng túng; 

C. Không hiểu gì;       

D. Hiểu mơ hồ và không vận dụng đƣợc. 

9. Em thấy mức độ đề kiểm tra 15 phút môn hình học là:  

A. Quá  dễ   B. Dễ        C. Vừa 

 D. Khó   E. Quá khó 
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10. Em thấy mức độ đề kiểm tra 45 phút môn hình học là:  

A. Quá  dễ   B. Dễ        C. Vừa 

 D. Khó   E. Quá khó 

11. Những lý do nào dƣới đây khiến em gặp nhiều khó khăn trong việc học hình học:  

(em hãy đánh dấu “x” vào ý mà em chọn) 

Lý do Đồng ý 

Không hứng thú với nội dung hình học   

Nội dung khó và trừu tƣợng  

Do ngại suy nghĩ, luôn chờ sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô  

Do hổng kiến thức từ lớp dƣới  

Do không tự tin vào bản thân và chƣa cố gắng trong học tập.  

12. Trong quá trình giải bài toán hình học em thƣờng gặp khó khăn ở những bƣớc nào? 

(em hãy đánh dấu “x” vào ý mà em chọn)  

STT Bƣớc tiến hành Mức độ 

Thƣờng xuyên Đôi khi Không bao giờ 

1 Hiểu đề    

2 Mô tả dƣới dạng hình vẽ    

3 Tính toán    

4 Dựng hình    

5 Chứng minh    

 

Xin c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c em! 

www.VNMATH.com



 

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

104 

Phụ lục 2 

PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN 

Xin các thầy cô cho biết ý kiến về các vấn đề sau: 

1. Chƣơng trình mới của toán học ở trƣờng Trung học phổ thông từ năm 2005 

đến nay đã phù hợp chƣa: 

A. Rất phù hợp     B. Phù hợp 

C. Còn nặng      D. Quá nặng 

2. Theo các thầy cô, phân môn nào trong toán học là khó nhất đối với đa số học 

sinh trung học phổ thông? 

A. Đại số    B. Hình học  C. Giải tích 

3. Thầy cô tích cực đổi mới phƣơng pháp dạy học vì: 

A. Thực sự có hiệu quả;  B. Phong trào thi đua; 

C. Hứng thú;   D. Đối phó;   E. Lý do khác. 

4. Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học phụ thuộc vào các yếu tố nào trong các 

yếu tố sau: 

A. Cơ sở vật chất;   

B. Trình độ về công nghệ hiện đại; 

C. Nghiệp vụ sƣ phạm của giáo viên; 

5. Theo thầy cô, vận dụng phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện vào dạy học 

hình học đem lại hiệu quả ở mức độ nào? 

A. Rất hiệu quả;   B. Hiệu quả;   C. Không hiệu quả. 

Xin c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«! 
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Phụ lục 3 

THỐNG KÊ PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH 

(100 phiếu) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn! 

1. Trong phân môn toán em thích học môn nào nhất:  

A. Đại số (60)   B.Hình học (10)  C. Giải tích (30) 

2. Trong phân môn toán em ngại học môn nào nhất:  

A. Đại số (55)   B.Hình học (15)  C. Giải tích (30) 

3. Những bài toán đƣợc đƣa ra trong các nội dung các tiết học là những bài toán có mức độ:  

A. Quá  dễ (5)   B.Dễ (25)      C.Vừa (30)  

D. Khó (30)    E. Quá khó (10) 

4. Các tiết học hình học có đem lại sự hứng thú học tập và tìm hiểu kiến thức 

mới hay không?  

A. Thƣờng  xuyên  (32)       B. Đôi khi (48)  C. Không bao giờ (20) 

5. Trong các  tiết hình  học, bài  giảng  của  giáo viên có sức lôi cuốn ở mức độ 

nào? (em hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn) 

A. Rất  ít (25)   B. Ít lôi cuốn (15)   

C. Bình thƣờng (35)  D. Rất lôi cuốn (25) 

6. Em có thích phƣơng pháp dạy học hình học của giáo viên hiện nay không?  

A. Không thích (24)  B. Bình thƣờng (60) C. Rất thích (16) 

7. Em có muốn giáo viên thay đổi phƣơng pháp dạy học hình học hiện nay không?  

A. Không (18)    B. Có (82) 

8. Khả năng hiểu bài và vận dụng của em trong một tiết học thƣờng đạt ở mức:  

A. Hiểu bài và vận dụng tốt;      (25) 

B. Hiểu đƣợc nhƣng vận dụng lúng túng; (37) 

C. Không hiểu gì;        (18) 

D. Hiểu mơ hồ và không vận dụng đƣợc. (20) 

9. Em thấy mức độ đề kiểm tra 15 phút môn hình học là:  
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A. Quá  dễ (10)  B. Dễ  (12)    C. Vừa (22) 

 D. Khó (26)   E. Quá khó  (20) 

10. Em thấy mức độ đề kiểm tra 45 phút môn hình học là:  

A. Quá  dễ (10)   B. Dễ    (18)   C. Vừa (25) 

 D. Khó (20)    E. Quá khó(27) 

11. Những lý do nào dƣới đây khiến em gặp nhiều khó khăn trong việc học hình học: 

(em hãy đánh dấu “x” vào ý mà em chọn)  

Lý do Đồng ý 

Không hứng thú với nội dung hình học  (28) 

Nội dung khó và trừu tƣợng (27) 

Do ngại suy nghĩ, luôn chờ sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô (45) 

Do hổng kiến thức từ lớp dƣới (52) 

Do không tự tin vào bản thân và chƣa cố gắng trong học tập. (45) 

12. Trong quá trình giải bài toán hình học em thƣờng gặp khó khăn ở những 

bƣớc nào? (em hãy đánh dấu “x” vào ý mà em chọn) 

 

STT 

 

Bƣớc tiến hành 

Mức độ 

Thƣờng xuyên Đôi khi Không bao giờ 

1 Hiểu đề 23 57 20 

2 Mô tả dƣới dạng hình vẽ 38 30 32 

3 Tính toán 27 38 35 

4 Chứng minh 45 35 20 
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Phụ lục 4 

THỐNG KÊ PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN 

(20 phiếu) 

Xin các thầy cô cho biết ý kiến về các vấn đề sau: 

1. Chƣơng trình mới của toán học ở trƣờng Trung học phổ thông từ năm 2005 

đến nay đã phù hợp chƣa: 

A. Rất phù hợp  (2)   B. Phù hợp  (7) 

C. Còn nặng  (9)   D. Quá nặng  (2) 

2. Theo các thầy cô, phân môn nào trong toán học là khó nhất đối với đa số học 

sinh trung học phổ thông? 

A. Đại số (5)   B. Hình học (13) C. Giải tích (2) 

3. Thầy cô tích cực đổi mới phƣơng pháp dạy học vì: 

A. Thực sự có hiệu quả   (12)  B. Phong trào thi đua  (3) 

C. Hứng thú   (3)  D. Đối phó   (2) 

E. Lý do khác  (0) 

4. Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học phụ thuộc vào các yếu tố nào trong các 

yếu tố sau: 

A. Cơ sở vật chất    (3)   

B. Trình độ về công nghệ hiện đại (4) 

C. Nghiệp vụ sƣ phạm của giáo viên (13) 

5. Theo thầy cô, vận dụng phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát hiện vào dạy học 

hình học đem lại hiệu quả ở mức độ nào? 

A. Rất hiệu quả  (7)  B. Hiệu quả (13)  C. Không hiệu quả (0) 
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Phụ lục 5 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

Kính mong các thầy cô cho biết ý kiến về giờ dạy bài “Phép tịnh tiến” (tiết 2 - 

Hình học 11) bằng cách khoanh tròn vào chữ cái mà thầy cô chọn: 

1. Mức độ vận dụng phƣơng pháp đàm thoại phát hiện đƣợc thể hiện trong bài: 

A. Chƣa tốt     B. Trung bình   

C. Khá     D. Tốt 

2. Giáo án trên có tính khả thi (dễ thực hiện) ở mức độ nào? 

A. Không khả thi    B. Có tính khả thi    C. Rất khả thi 

3. Chất lƣợng bài dạy ở mức độ: 

A. Yếu     B. Trung bình   

C. Khá     D. Tốt 

4. Hiệu quả thực hiện giờ dạy: 

A. Kém hiệu quả    B. Trung bình   

C. Có hiệu quả    D. Rất hiệu quả 

5. Những nhận xét và ý kiến đóng góp khác: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«! 
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Phụ lục 6 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH 

Em hãy cho biết ý kiến về giờ dạy bài “Phép đối xứng trục” (tiết 3 - Hình học 

11) bằng cách khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn: 

1. Mức độ vận dụng phƣơng pháp đàm thoại phát hiện đƣợc thể hiện trong bài: 

A. Quá dễ     B. Dễ    C.Vừa

 D. Khó     E. Quá khó 

2. Theo em, tiết học này phân bố về thời gian đã hợp lý chƣa? 

A. Hợp lý     B. Chƣa hợp lý 

3. Khả năng hiểu bài và vận dụng của em trong tiết học thƣờng đạt ở mức:  

A. Hiểu bài và vận dụng tốt    B. Hiểu đƣợc nhƣng vận dụng lúng túng 

C. Không hiểu gì      D. Hiểu mơ hồ và không vận dụng đƣợc 

4. . Em có thích phƣơng pháp dạy bài học này của giáo viên không?  

A. Không thích   

B. Bình thƣờng   

C. Rất thích 

5. Tiết học này có đem lại nhiều sự hứng thú học tập và tìm hiểu kiến thức mới 

cho em hay không?  

A. Rất  ít        B. Ít lôi cuốn  

C. Bình thƣờng      D. Rất lôi cuốn 

6. Em có muốn giáo viên tiếp tục dạy học theo phƣơng pháp dạy học này không?  

A. Không        B. Có 
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