
CHƢƠNG I  

MỞ ĐẦU 

Số tiết: 02 (Lý thuyết: 02 bài tập: 0) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu đƣợc những kiến thức cơ bản nhƣ: đối tƣợng, nhiệm vụ và 

nội dung của PPDH vật lý. Mối quan hệ giữa môn PPDH vật lý với các môn khoa học 

khác. Các phƣơng pháp nghiên cứu PPDHVL 

2. Kỹ năng: 

- Phân tích đƣợc các PP sử dụng trong nghiên cứu LLDH vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, có tinh thần tự học tự nghiên cứu 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên: 

  - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội;  

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học: 

 - Vở ghi, giáo trình. 

C. Nội dung: 

1.1. Đối tƣợng, nhiệm vụ và nội dung của PPDH vật lý: 

 Đối tƣợng của lí luận dạy học vật lý  

Lí luận dạy học vật lý là môn khoa học giáo dục nghiên cứu lí thuyết và thực 

hành dạy học vật lí  ở trƣờng  phổ thông nhằm đảm bảo cho việc dạy học đó đạt hiệu 

quả 

Nội dung của môn lí luận dạy học vật lí bao gồm:  

- Những vấn đề chung nhƣ nhiệm vụ dạy học vật lý, phƣơng pháp dạy học, tổ 

chức dạy học 

- Nội dung và phƣơng pháp dạy học các đề tài riêng biệt của giáo trình vật lý 

- Phƣơng pháp và kĩ thuật thực nghiệm vật lí ở nhà trƣờng 

Ngày nay, trong hoàn cảnh nƣớc ta đang bƣớc vào một thời kỳ phát triển mới, công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc, cùng với trình độ phát triển  cao của khoa học và 

công nghệ trên thế giới, đặt ra cho lí luận dạy học những vấn đề cần nghiên cứu và giải 

quyết đó là: 



- Việc hoàn thiện các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả 

của các quá trình sƣ phạm. 

- Nâng cao trình độ khoa học của giáo trình vật lý phù hợp với những thành tựu của vật 

lý học hiện đại 

- Bồi dƣỡng tƣ duy khoa học  và phát triển tƣ duy sáng tạo của học sinh trong quá trình 

dạy học. 

1.2. Mối liên hệ của lí luận dạy học vật lí với vật lí học, triết học, tâm lí học, giáo 

dục học 

1. Mối liên hệ với vật lí học  

Lí luận dạy học vật lý là môn khoa học giáo dục nghiên cứu lí thuyết và thực 

hành dạy học vật lí  ở trƣờng  phổ thông nên tất yếu liên hệ với vật lí học và sự phát 

triển của nó 

Ở trƣờng phổ thông nghiên cứu những cơ sở của vật lý học những cơ sở đó 

phải phản ánh một cách đúng đắn cả nội dung của khoa học vật lý cũng nhƣ các phƣơng 

pháp nghiên cứu khoa học của nó. Các kết luận và lời chỉ dẫn của của lí luận dạy học 

vật lý đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc nội dung của vật lý học và các PP nghiên cứu 

của vật lý học. 

2, Mối liên hệ với triết học: 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là cơ sở PP luận đối với tất cả các khoa học, 

trong đó có lí luận dạy học vật lí. Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã làm sáng tỏ những 

quy luật tổng quát của sự nhận thức khoa học. Lí luận dạy học vật lí , trong khi xác lập 

các quy luật của quá trình sƣ phạm, cũng cần quán triệt các quan điểm duy vật biện 

chứng 

3. Mối liên hệ với tâm lí học, giáo dục học và lí luận dạy học đại cƣơng 

- Tâm lí học khám phá những quy luật hoạt động tâm lí của học sinh: Học sinh 

cảm thụ thế giới xung quanh và tƣ duy ra sao, nắm các kiến thức, kĩ năng  và kĩ xảo nhƣ 

thế nào, hứng thú và năng lực của học sinh  đƣợc hình thành nhƣ thế nào. Tất cả những 

điều đó có quan hệ trực tiếp với quá trình dạy học 

- Lí luận dạy học vật lí có mối liên hệ với giáo dục học. Sự dạy học vật lí cũng 

nhƣ sự dạy học bất kì môn học nào đều phải có tính giáo dục và tuân theo các quy luật 

chung của giáo dục học. Các bài tập vật lí ở nhà trƣờng không những giúp cho học sinh 

những phẩm chất tốt đẹp phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của những con ngƣời xây 

dựng xã hội mới theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

- Lí luận dạy học vật lí có mối liên hệ với lí luận dạy học đại cƣơng. Trong quá 

trình nghiên cứu, giải quyết những vấn đề rất đa dạng, LLDH vật lý vận dụng những 

thành tựu cơ bản của của LLDH đại cƣơng. Đó là những vấn đề nhƣ: 

+ Tính khoa học, tính hệ thống và tính kế thừa trong việc sắp xếp và nghiên 

cứu tài tiệu  

+ Tính vừa sức học sinh của tài liệu và của việc trình bày tài liệu đó 



+ Sự liên hệ của lí luận và thực tiễn  

+ Tính trực quan trong dạy học 

+ Tính có ý thức và tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học 

+ Tính vững chắc của các kiến thức và kĩ năng mà học sinh thu nhận đƣợc 

 1.3.Các phƣơng pháp nghiên cứu lí luận dạy học Vật lí 

Lí luận dạy học vật lí với tính cách là một khoa học giáo dục có những phƣơng pháp 

nghiên cứu xác định. Có thể kể đến những phƣơng pháp  

- Nghiên cứu lí luận: 

  Trong nghiên cứu lý luận, ngƣời ta dựa vào những tài liệu đã có, những lý 

thuyết đã đƣợc khẳng định, những thành tựu của của nhân loại trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau, những văn kiện chỉ đạo của của Đảng và nhà nƣớc để xem xét vấn đề và và tìm ra 

giải pháp hợp lí có sức thuyết phục, xây dựng một lý thuyết hoàn toàn mới, bổ xung, cụ 

thể hóa lý thuyết cũ. 

- Quan sát sƣ phạm: 

  Quan sát có mục đích diễn biến thực của các hiện tƣợng sƣ phạm, hiện tƣợng 

giáo dục để thu thập những tài liệu, dấu hiệu, số cụ thể đặc trƣng cho quá trình diễn biến 

của hiện tƣợng mà ta dự định khảo sát. Trƣớc khi quan sát, cần xác định rõ mục đích, 

đối tƣợng, nội dung, và cả tiêu chí đánh giá, đo lƣờng các kết quả quan sát 

- Tổng kết kinh nghiệm: 

  Thực chất là đánh giá và khái quát những kinh nghiệm đã thu thập đƣợc trong 

hoạt động thực tiễn, từ đó phát hiện ra những vấn đề cần khẳng định để đƣa ra áp dụng 

rộng rãi hoặc cần tiếp tục nghiên cứu hay loại bỏ. Đặc biệt quan trọng là: việc tổng kết 

kinh nghiệm nhiều khi dẫn đến khám phá những mối liên hệ có tính quy luật của những 

hiện tƣợng giáo dục. 

- Thực nghiệm sƣ phạm: 

  Thực nghiệm sƣ phạm là một phƣơng pháp nghiên cứu rất có hiệu lực, song 

thực hiện nó rất công phu và có nhiều khó khăn  

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

 - Đối tƣợng của LLDH vật lý là gì? 

 - Nêu các PPNC LLDH 

 

 

 

 

  



CHƢƠNG 2 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA VIỆC DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

Số tiết: 04 (Lý thuyết: 04,  bài tập: 0) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu đƣợc những kiến thức cơ bản về mục tiêu và nhiệm vụ của 

dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng lý thuyết về mục tiêu và nhiệm vụ dạy học vật lý ở trƣờng phổ 

thông để xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, có tinh thần tự học tự nghiên cứu 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên: 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học: 

 Vở ghi, giáo trình, đọc trƣớc tài liệu ở nhà 

C. Nội dung: 

1.1. Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông: 

  Mục tiêu của giáo dục ở mỗi quốc gia do nhà nƣớc đề ra, căn cứ vào yêu cầu 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nƣớc hiện tại và trong tƣơng lai. Nhƣ vậy, 

mục tiêu này sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nƣớc, bởi vì nền giáo dục 

ở bất kỳ nƣớc nào cũng phải nhằm đào tạo thế hệ trẻ trở thành những ngƣời có đủ khả 

năng tham gia một cách tích cực và và có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nƣớc trong giai đoạn sắp tới 

  Mục tiêu của giáo dục đã cụ thể hóa thêm một số điểm cho phù hợp với yêu 

cầu của tình hình mới. Ví dụ nhƣ: 

 - Coi trọng giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, coi đó là nền tảng nhân cách của con ngƣời 

- Bên cạnh việc bồi dƣỡng năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phải chú trọng 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc 

- Một mặt phải học để nắm vững và làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại 

mà nhân loại đã tích lũy đƣợc mặt khác lại phải có tƣ duy sáng tạo, phát huy tiềm năng 



của dân tộc và con ngƣời Việt Nam, tìm ra những cách làm mới phù hợp với hoàn cảnh 

cụ thể của đất nƣớc để đƣa đát nƣớc tiến lên 

- Ngƣời lao động mới vừa phải có ý thức cộng đồng, tinh thần tập thể vì sự nghiệp 

chung hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, vừa phải phát huy tính tích cực cá nhân, năng động, 

chủ động, đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực của mình cống hiến cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

2.2. Nhiệm vụ của việc dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông:  

- Đặc điểm của môn vật lý ở trƣờng phổ thông: 

  Vật lý học nghiên cứu các hình thức vận động cơ bản nhất của vật chất, cho 

nên những kiến thức vật lý là cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, nhất là của hóa 

học và của sinh học   

  Vật lý học ở trƣờng phổ thông chủ yếu là vật lý thực nghiệm, Phƣơng pháp của 

nó chủ yếu là PP thực nghiệm  

  Vật lý học nghiên cứu các dạng vận dộng cơ bản nhất của vật chất nên nhiều 

kiến thức vật lý có liên quan chặt chẽ với các vấn đề cơ bản của triết học, tạo điều kiện 

phát triển thế giới quan khoa học của học sinh 

  Vật lý học là cơ sở lý thuyết của việc chế tạo máy móc, thiết bị dùng trong đời 

sống và sản xuất  

  Vật lý học là một khoa học chính xác, đòi hỏi vừa phải có kỹ năng quan sát 

tinh tế, khéo léo tác động vào tự nhiên khi làm thí nghiệm, vừa phải có tƣ duy lô gic 

chặt chẽ biện chứng, vừa phải trao đổi thảo luận để khẳng định chân lý 

- Các nhiệm vụ của việc dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông: 

  a. Trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, hiện đại có hệ 

thống bao gồm: 

  + Các khái niệm vật lý 

  + Các định luật vật lý cơ bản 

  + Nội dung chính của các thuyết vật lý 

  + Các ứng dụng quan trọng nhất của vật lý trong đời sống và trong sản xuất 

  + Các PP nhận thức phổ biến dùng trong vật lý 

   . b. Phát triển tƣ duy khoa học ở học sinh, rèn luyện những thao tác, hành động, 

phƣơng pháp nhận thức cơ bản, nhằm chiếm lĩnh kiến thức vật lý, vận dụng sáng tạo để 

giải quyết vấn đề trong học tập và hoạt động thực tiễn sau này 

  c. Trên cơ sở kiến thức vật lý vững chắc có hệ thống bồi dƣỡng cho học sinh 

thế giới quan duy vật biện chứng, giáo dục lòng yêu nƣớc, thái độ đối với lao động, đối 

với cộng đồng và những đức tính khác của ngƣời lao động  

  d. Góp phần giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hƣớng nghiệp cho học sinh, làm 

cho học sinh nắm đƣợc những nguyên lý cơ bản về cấu tạo và hoạt động của các máy 

móc đƣợc dùng phổ biến trong nền kinh tế quốc dân 



 2.3. Đƣờng lối chung thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông:  

2.3.1. Con đƣờng nhận thức vật lý: 

  Cũng nhƣ các môn khoa học khác, khoa học vật lý nghiên cứu thế giới tự nhiên 

nhằm phát hiện ra những đặc tính và quy luật khách quan của các sự vật, hiện tƣợng 

trong tự nhiên. Vấn đề then chốt đầu tiên phải đặt ra cho ngƣời nghiên cứu là làm thế 

nào để tìm ra chân lý, làm thế nào để biết rằng những điều mà nhà nghiên cứu tìm ra là 

đúng chân lý khách quan  

  Ta có thể mô tả quá trình nhận thức vật lý gồm các giai đoạn điển hình sau: 

Thực tiến   Vấn đề   Giả thuyết Hệ quả Định luật   Lý thuyết   Thực tiễn 

  Đối với mỗi nhà vật lý trong một công trình nghiên cứu cụ thể của mình, có thể 

chỉ tham gia vào một số giai đoạn. Ví dụ Farađây dựa trên khảo sát thực nghiệm, đề 

xuất giả thuyết về sự tồn tại của điện trƣờng, từ trƣờng. Về sau Macxoen phát triển tƣ 

tƣởng đó và xây dựng thành lý thuyết về trƣờng điện từ và dự đoán về sự lan truyền của 

sóng điện từ. Cuối cùng phải đến Hecdecdơ mới kiểm tra đƣợc bằng thực nghiệm dự 

đoán của Macxoen. Đến đây, giả thuyết về sự tồn tại của trƣờng điện từ mới đƣợc công 

nhận là chân lý khách quan 

 2.3.2. Hoạt động nhận thức vật lý của học sinh 

 1. Dạy và học phát triển: 

  Dạy học là một dạng hoạt động đặc trƣng của loài ngƣời nhằm truyền lại cho 

thế hệ sau những kinh nghiệm xã hội mà loài ngƣời đã tích lũy đƣợc, biến chúng thành 

“vốn liếng” kinh nghiệm và phẩm chất, năng lực của cá nhân ngƣời học. Hoạt động dạy 

học bao gồm hai hoạt động liên quan với nhau, tác động qua lại với nhau: hoạt động dạy 

của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Hai hoạt động này đều có chung một mục 

đích cuối cùng là làm cho học sinh lĩnh hội đƣợc nội dung học, đồng thời phát triển 

đƣợc nhân cách, năng lực của mình. Quá trình dạy học xảy ra rất phức tạp và đa dạng, 

trong đó sự phối hợp hoạt động giữa giáo viên và học sinh có ý nghĩa quyết định 

 2. Bản chất của hoạt động học vật lý  

a. Đặc điểm của hoạt động học: 

  Hoạt động học là một hoạt động đặc thù của của con ngƣời nhằm tiếp thu 

những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà loài ngƣời đã tích lũy đƣợc đồng thời phát 

triển những phẩm chất năng lực của ngƣời học 

  Việc tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm sử dụng chúng trong 

hoạt động thực tiễn của mình. Cách tốt nhất là để hiểu là làm. Cách tốt nhất để nắm 

vững đƣợc những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm là ngƣời học tái tạo ra chúng. Nhƣ vậy, 

ngƣời học không phải là tiếp thu một cách thụ động, dƣới dạng đã đúc kết một cách cô 

đọng, chuyển trực tiếp từ giáo viên, từ sách vở, tài liệu vào bộ não của mình mà phải 

thông qua các hoạt động tự lực của bản thân mà tái tạo lại chúng, chiếm lĩnh chúng 

 Hoạt động nào cũng có đối tƣợng. Thông thƣờng, các hoạt động khác có có đối tƣợng 

là một khách thể, hoạt động hƣớng vào làm biến đổi đối tƣợng. Trong khi đó, hoạt động 

học lại làm biến đổi chính chủ thể của ngƣời học. Nhờ có hoạt động học mà xảy ra sự 



biến đổi của bản thân học sinh, sản phẩm của hoạt động học là những biến đổi của chính 

bản thân chủ thể trong quá trình thực hiện hành động. Học trong hoạt động, học bằng 

hoạt động. Những tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm mà ngƣời học tái tạo lại không có gì 

mới đối với nhân loại, nhƣng những biến đổi trong bản thân ngƣời học, sự hình thành 

phẩm chất và năng lực ở ngƣời học thực sự là những thành tựu mới 

b. Cấu trúc của hoạt động học  

 Theo lý thuyết hoạt động, hoạt động học có cấu trúc gồm nhiều thành phần, có quan 

hệ tác động lẫn nhau 

 

   Động cơ   Hoạt động 

        

 

  Mục đích       Hành động 

         

  Phƣơng tiện   Thao tác 

  Điều kiện 

c. Những hành động phổ biến trong hoạt động nhận thức vật lý: 

 Hiện tƣợng vật lý rất phức tạp và đa dạng. Trong lịch sử phát triển khoa học các nhà 

vật lý đã sáng tạo ra rất nhiều cách làm khác nhau để đạt đƣợc mục đích mong muốn. 

Rất nhiều hành động đã đƣợc áp dụng. Những hành động đƣợc dùng phổ biến trong quá 

trình nhận thức vật lý của học sinh ở trƣờng phổ thông: 

1. Quan sát, nhận biết những dấu hiệu đặc trƣng của sự vật, hiện tƣợng 

2. Phân tích một hiện tƣợng phức tạp ra thành những hiện tƣợng đơn giản 

3. Xác định những giai đoạn diễn biến của hiện tƣợng 

4. Tìm các dấu hiệu giống nhau của các sự vật, hiện tƣợng 

5. Bố trí một thí nghiệm để tạo ra một hiện tƣợng trong những điều kiện xác định 

6. Tìm những tính chất chung của nhiều sự vật, hiện tƣợng 

7. Tìm mối quan hệ khách quan, phổ biến giữa các sự vật hiện tƣợng 

8. Tìm mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tƣợng 

9. Mô hình hóa những sự kiện thực tế quan sát đƣợc dƣới dạng những khái niệm, 

những mô hình lý tƣởng để sử dụng chúng làm công cụ của tƣ duy 

10. Đo một đại lƣợng vật lý 

11. Tìm mối quan hệ hàm số giữa các đại lƣợng vật lý, biểu diễn bằng toán học 

12. Dự đoán diễn biến của một hiện tƣợng trong những điều kiện thực tế xác định 

13. Giải thích một hiện tƣợng thực tế 



14. Xây dựng một giả thuyết 

15. Từ giả thuyết đƣa ra một hệ quả 

16. Lập phƣơng án thí nghiệm để kiểm tra một giả thuyết 

17. Tìm những biểu hiện cụ thể trong thực tế của những khái niệm, định luật vật lý 

18. Diễn đạt bằng lời những kết quả thu đƣợc qua hành động 

19. Đánh giá kết quả hành động 

20. Tìm phƣơng pháp chung để giải quyết một loại vấn đề 

 d. Những thao tác phổ biến cần dùng trong hoạt động nhận thức vật lý 

1. Thao tác vật chất 

- Nhận biết bằng các giác quan 

- Tác động lên các vật thể bằng công cụ: chiếu sáng, tác dụng lực, làm di chuyển, làm 

biến dạng, hơ nóng, làm lạnh, cọ xát… 

- Sử dụng các dụng cụ đo 

- Làm thí nghiệm (bố trí, lắp ráp, vận hành thiết bị…) 

- Thu thập tài liệu, số liệu thực nghiệm 

- Thay đổi các điều kiện thí nghiệm 

2. Thao tác tƣ duy: 

- Phân tích 

- Tổng hợp 

- So sánh 

- Trừu tƣợng hóa 

- Khái quát hóa 

- Cụ thể hóa 

- Suy luận quy nạp 

- Suy luận diễn dịch 

- Suy luận tƣợng tự 

3. Bản chất của hoạt động dạy học vật lý: 

  Mục đích của hoạt động dạy là làm cho học sinh lĩnh hội đƣợc kiến thức, kỹ 

năng, kinh nghiệm xã hội, đồng thời hình thành và phát triển ở họ  phẩm chất và năng 

lực 

  Muốn thực hiện tốt mục đích của hoạt động dạy, ngƣời giáo viên phải nghiên 

cứu hoạt động học, căn cứ vào đặc điểm hoạt động học của mỗi đối tƣợng cụ thể để 

định ra những hành động dạy thích hợp, mà trƣớc hết là những hành động để tạo ra 

những điều kiện thuận lợi để giúp cho học sinh có thể thực hiện tốt các hành động học 

tập 



  Những hành động chủ yếu của giáo viên trong dạy học vật lý: 

 a. Xây dựng tình huống có vấn đề 

  Tạo mâu thuẫn nhận thức, gợi động cơ, hứng thú đi tìm cái mới, kích thích học 

sinh hăng hái, tự giác hoạt động, tạo ra không khí lớp học thuận lợi, ủng hộ những cuộc 

phát biểu trao đổi ý kiến, thảo luận về những kết quả thực hiện hành động học tập của 

học sinh. 

b. Lựa chọn một lôgic bài học thích hợp 

 Phân chia bài học thành những vấn đề nhỏ, phù hợp với trình độ xuất phát của học 

sinh, xác định hệ thống những hành động học tập mà học sinh có thể thực hiện đƣợc với 

sự cố gắng vừa sức. Nội dung kiến thức vật lý ở trƣờng phổ thông không phải là nguyên 

dạng kiến thức vật lý trong trong khoa học ở ở dạng đầy đủ nhất, hiện đại nhất mà đã 

đƣợc biến đổi đi, trình bày dƣới dạng đơn giản hơn, phù hợp với trình độ học sinh. Do 

đó, những hành động cần thiết để tái tạo lại những kiến thức đó cũng phải phù hợp với 

trình độ học sinh 

 Ví dụ: Định luật thứ hai của Niutơn có thể viết dƣới dạng vi phân tổng quát F = m 
..

x . 

Nhƣng ở lớp 10, chỉ viết dƣới dạng đơn giản F = ma, áp dụng cho trƣờng hợp 1 lực 

không đổi. Những hành động học tập cũng đơn giản hơn những hành động phải thực 

hiện trong nghiên cứu khoa học 

c. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện một số thao tác cơ bản, một số hành động 

nhận thức phổ biến 

 Xây dựng tình huống có vấn đề có thể tạo ra hứng thú ban đầu. Nhƣng muốn duy trì 

đƣợc hứng thú, tính tích cực, tự giác trong suốt quá trình hoạt động thì cần phải giúp đỡ 

học sinh sao cho họ có thể thành công trong khi thực hiện các hành động 

d. Cho học sinh làm quen với các phƣơng pháp nhận thức đƣợc sử dụng rộng rãi trong 

hoạt động nhận thức vật lý. Phƣơng pháp thực nghiệm, phƣơng pháp mô hình 

 Học sinh cần nắm đƣợc các giai đoạn chính của những phƣơng pháp nhận thức này 

xem nhƣ một định hƣớng khái quát trên con đƣờng đi tìm chân lý, làm cho kiến thức vật 

lý thu đƣợc phản ánh đúng thực tế khách quan 

- PP thực nghiệm gồm các giai đoạn chính sau: 

 + Nhận biết các sự kiện khởi đầu, phát hiện vấn đề (nêu câu hỏi) 

 + Xây dựng giả thuyết, suy ra một hệ quả có thể kiểm tra đƣợc trong thực tế 

 + Bố trí thí nghiệm kiểm tra 

 + Kết luận 

PP thực nghiệm đƣợc dùng rộng rãi ở trƣờng phổ thông nên vật lý học ở trƣờng phổ 

thông chủ yếu là vật lý thực nghiệm 

- PP mô hình gồm các giai đoạn chính sau: 

 + Phát hiện những đặc tính bản chất của vật gốc 



 + Lựa chọn hệ thống những vật thể, ký hiệu mà ta đã biết rõ quy luật hành động của 

chúng để biểu thị những đặc tính của vật gốc . Đặc biệt quan trọng là những mô hình lý 

tƣởng 

 + Cho mô hình hoạt động, suy ra một hệ quả có thể kiểm tra đƣợc trong thực tế 

 + Bố trí thí nghiệm kiểm tra hệ quả dự đoán  

 + Kết luận: Nếu kết quả thí nghiệm phù hợp với dự đoán thì mô hình phản ánh đúng 

thực tế đã đƣợc chấp nhận, nếu không phù hợp thì phải sửa đổi mô hình hoặc xây dựng 

mô hình mới  

 Mỗi mô hình chỉ phản ánh đƣợc một số đặc tính của vật gốc. Vì thế, nhiều mô hình 

đƣợc mở rộng, hoàn chỉnh dần theo mức độ nhận thức ngày càng sâu sắc của con ngƣời 

e. Hƣớng dẫn, tạo điều kiện để học sinh phát triển, trao đổi, tranh luận về các kết quả 

hành động của mình, động viên khuyến khích kịp thời 

 Đây không phải chỉ đơn thuần là việc rèn luyện ngôn ngữ, trình bày bằng lời lẽ sáng 

sủa, chính xác những ý nghĩ, tƣ tƣởng của mình mà còn là cách hợp thức hóa các kết 

quả nghiên cứu, làm cho những ngƣời trong cộng đồng thừa nhận sự đúng đắn của các 

kết quả nghiên cứu cá nhân. Có nhƣ thế, kiến thức xây dựng đƣợc mới trở thành kiến 

thức khoa học khách quan, tránh đƣợc những sai lầm chủ quan nhiều khi không tự nhận 

thấy đƣợc 

g. Lựa chọn và cung cấp cho học sinh những phƣơng tiện, công cụ cần thiết để thực 

hiện các hành động 

 Trong đa số trƣờng hợp, giáo viên là ngƣời lựa chọn logic nội dung bài học, biết 

trƣớc những phƣơng tiện, công cụ cần dùng. Thiếu những phƣơng tiện công cụ đó thì 

bài học không thể tiến hành đƣợc. Về phƣơng tiện vật chất thì cần những dụng cụ thiết 

bị thí nghiệm, những dụng cụ đo lƣờng, những mô hình vật chất, những hình vẽ biểu đồ. 

Các phƣơng tiện tinh thần là những khái niệm khoa học đã biết, những phƣơng pháp suy 

luận; chúng cần đƣợc củng cố để học sinh có thể sử dụng đúng với ý nghĩa của chúng   

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

- Những hành động nào đƣợc dùng phổ biến trong quá trình nhận thức 

 vật lý của học sinh ở trƣờng phổ thông? 

- Đọc trƣớc chƣơng 3: con đƣờng hình thành những kiến thức vật lý cơ bản 

 

 

  



CHƢƠNG 3 

CON ĐƢỜNG HÌNH THÀNH NHỮNG KIẾN THỨC VẬT LÝ CƠ BẢN 

Số tiết: 06 (Lý thuyết: 06, bài tập: 0) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Những kiến thức vật lý cơ bản cần hình thành trong chƣơng trình vật lý ở 

trƣờng phổ thông: khái niệm vật lý đặc biệt là những khái niệm về đại lƣợng vật lý, định 

luật vật lý, thuyết vật lý, ứng dụng của vật lý trong kỹ thuật  

2. Kỹ năng: 

- Hệ thống đƣợc những khái niệm vật lý, đại lƣợng vật lý, định luật vật lý, thuyết vật 

lý, ứng dụng của vật lý trong kỹ thuật trong chƣơng trình vật lý phổ thông 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, biết vận dụng đƣợc lý thuyết vào thực 

tiễn 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học: 

 Vở chi, giáo trình, đọc và trả lời các câu hỏi giảng viên yêu cầu 

C. Nội dung: 

3.1. Các yêu cầu của việc hình thành những kiến thức vật lý cơ bản: 

  1. Đảm bảo tình khoa học hiện đại của kiến thức. Những kiến thức vật lý đƣa 

vào chƣơng trình phải là những kiến thức đã đƣợc khoa học hiện đại khẳng định. Tuy 

nhiên, dạng hiện đại của chúng có thể không còn là dạng đầu tiên khi chúng mới đƣợc 

xây dựng bởi vì theo khoa học hiện đại đã có những phƣơng tiện mới để biểu đạt chúng 

hoặc đã tìm ra một con đƣờng khác để hình thành chúng chặt chẽ hơn, ngắn gọn hơn 

  2. Đảm bảo cho học sinh có thể tham gia vào quá trình tái tạo ra những kiến 

thức trên. Nhƣ ta đã biết, cách tốt nhất để nắm vững kiến thức là phải tự mình làm ra nó. 

Mặt khác, chính thông qua các hoạt động tự lựcđể tái tạo ra các kiến thức vật lý mà hình 

thành và phát triển đƣợc năng lực trí tuệ của bản thân. Muốn thực hiện đƣợc yêu cầu 

này, giáo viên phải phân chia tài liệu học ra thành những phần nhỏ tƣơng ứng với những 

hành động không quá khó khăn phức tạp, nếu học sinh cố gắng một chút thì có thể thực 

hiện đƣợc 



  3. Đảm bảo những phƣơng tiện vật chất và tinh thần cần thiết để học sinh có 

thể thực hiện đƣợc các hành động học tập 

  4. Đảm bảo sự phát triển liên tiếp những mâu thuẫn nội tại của môn học vật lý 

mà việc giải quyết những vấn đề sẽ dẫn đến kết quả hình thành đƣợc kiến thức, kỹ năng, 

năng lực mới. Yêu cầu này không chấp nhận lối “truyền thụ một chiều” rất phổ biến 

trong dạy học hiện nay, đòi hỏi giáo viên phải tạo ra đƣợc mâu thuẫn, làm cho học sinh 

ý thức đƣợc mâu thuẫn mà tích cực, tự lực tham gia giải quyết 

 Những yêu cầu trên mới chỉ chú trọng đến mặt hoạt động nhận thức thuần túy, chứ 

chƣa chú ý đến những tác động sƣ phạm khác nhằm điều hành quá trình dạy học từ đầu 

đến cuối. Ví dụ gợi động cơ, hứng thú, củng cố, ôn tập, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá 

  Những kiến thức vật lý cơ bản cần hình thành trong chƣơng trình vật lý ở 

trƣờng phổ thông gồm các loại sau: 

  - Những khái niệm vật lý đặc biệt là những khái niệm về đại lƣợng vật lý 

  - Những định luật vật lý 

  - Những thuyết vật lý 

  - Những ứng dụng của vật lý trong kỹ thuật  

3.2. Xây dựng lôgic hình thành những khái niệm vật lý cơ bản: 

3.2.1. Đặc điểm của các khái niệm vật lý: 

  1. Khái niệm vật lý là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính, đƣợc hình thành 

do kết quả của hành động tƣ duy, đặc biệt là hai quá trình gắn bó với nhau mật thiết là 

khái quát hóa và trừu tƣợng hóa 

  Khái quát hóa là thao tác trí tuệ vạch ra cái chung trong hàng loạt những sự vật 

hoặc hiện tƣợng cụ thể mà mới quan sát, ta thấy khác nhau 

  Trừu tƣợng hóa là thoát ly khỏi những dấu hiệu cụ thể làm phân biệt những 

những hiện tƣợng và sự vật đó với nhau 

  2. Một khái niệm mới thƣờng đƣợc hình thành trong quá trình tìm hiểu một 

khía cạnh mới của sự vật hiện tƣợng, sự vật mà ta không hiểu đƣợc, không mô tả đƣợc, 

không lý giải đƣợc bằng những khái niệm cũ, nói cách khác, khái niệm mới xuất hiện do 

nhu cầu giải quyết một mâu thuẫn giữa sự hiểu biết đã có và sự chƣa hiểu biết và cũng 

là kết quả của sự giải quyết mâu thuẫn  

  3. Các khái niệm phản ánh các tính chất của các sự vật hiện tƣợng cũng nhƣ 

mối quan hệ giữa các tính chất đó. Nhƣng sự phản ánh đó đúng đến đâu, đầy đủ đến 

mức nào còn tùy thuộc vào trình độ nhận thức thế giới quan của con ngƣời. Bởi vậy, các 

khái niệm vật lý không phải vĩnh viễn bất biến; trái lại, nội dung của nó có thể thay đổi, 

trở thành phong phú hơn, phức tạp hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn do trình độ nhận 

thức của con ngƣời ngày một tiến lên 

  Ví dụ: khái niệm vận tốc đƣợc đƣa ra để biểu thị tính chất nhanh hay chậm của 

chuyển động thẳng đều và đƣợc đo bằng thƣơng s/t. Tiếp theo khái niệm vận tốc đƣợc 

bổ xung thêm để biểu thị hƣớng của chuyển động, trở thành véc tơ vận tốc. Khi khảo sát 



cđnd, chậm dần, chuyển động cong thì vận tốc thay đổi, tại mỗi điểm trên quỹ đạo có 

giá trị hoặc hƣớng khác nhau. Khái niệm vận tốc đƣợc định nghĩa nhƣ trên không phản 

ánh đƣợc tính chất này, phải hoàn chỉnh thêm trở thành vận tốc tức thời có công thức 
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  4. Mỗi khái niệm đƣợc biểu hiện ra bằng một từ. Một từ là một ký hiệu, một 

cái tên ta gắn cho khái niệm 

  5. Trong khái niệm vật lý, có một loại khái niệm có tầm quan trọng đặc biệt. 

Đó là khái niệm về đại lƣợng vật lý nhƣ các khái niệm vận tốc, gia tốc, lực, nhiệt 

lƣợng...Mỗi đại lƣợng vật lý đều có hai đặc điểm: Đặc điểm định tính và đặc điểm định 

lƣợng. Đặc điểm định tính là là biểu thị một tính chất nào đó của sự vật, hiện tƣợng (Ví 

dụ: vận tốc biểu thị tính chất nhanh hay chậm của chuyển động). Đặc điểm định lƣợng 

cho ta biết cách đo lƣờng độ lớn hay nhỏ, độ mạnh hay yếu của tính chất đó (Ví dụ vận 

tốc đƣợc đo bằng thƣơng số s/t)     

3.2.2. Các giai đoạn điển hình của quá trình hình thành những khái niệm về đại lƣợng 

vật lý 

 Không thể đƣa ra một sơ đồ chung, duy nhất cho việc hình thành tất cả các 

khái niệm về đại lƣợng vật lý, bởi vì tính chất muôn hình muôn vẻ của của các sự 

kiện và hiện tƣợng vật lý. Ngay trong lịch sử vật lý học, ta thấy con đƣờng phát hiện 

ra những đặc tính của sự vật, hiện tƣợng vật lý và xây dựng những khái niệm tƣơng 

ứng rất đa dạng, phức tạp, nhiều khi rất quanh co trong một thời gian dài. Dƣới đây ta 

chỉ vạch ra những giai đoạn điển hình của quá trình đó và nội dung chính của mỗi 

giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Phát hiện đặc điểm định tính của khái niệm 

 Trong dạy học vật lý, một khái niệm mới đƣợc xây dựng để giải quyết một 

mâu thuẫn giữa sự hiểu biết đã có và và sự chƣa hiểu biết, có nghĩa là: những khái 

niệm đã có chƣa đủ để mô tả, lý giải đƣợc những sự vật, hiện tƣợng mới xuất hiện. 

Bởi vậy, trƣớc hết, giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh ý thức đƣợc mâu thuẫn đó, 

phát hiện đƣợc những mặt mới của sự vật hiện tƣợng mà nếu dùng những khái niệm 

đã biết thì không thể hiểu đƣợc. Muốn thế, giáo viên tạo ra một tình huống, trong đó 

xuất hiện tính chất mới của sự vật, hiện tƣợng  

Giai đoạn 2: chỉ ra đặc điểm định lượng của khái niệm  

 Nói cách khác là chỉ rõ mối liên hệ định lƣợng giữa khái niệm mới với khái 

niệm cũ, cách xác định độ lớn của khái niệm mới. Đặc điểm định lƣợng phải thống 

nhất với đặc điểm định tính, phản ánh đƣợc đặc điểm định tính. Thông thƣờng, đặc 

điểm định lƣợng của của đại lƣợng vật lý mới đƣợc biểu diễn bằng một công thức 

toán học liên hệ giữa đại lƣợng mới với đại lƣợng cũ đã biết 

Giai đoạn 3: Định nghĩa đại lượng vật lý 

 Theo lô gic học, khi định nghĩa một khái niệm, ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: 

 - Phân biệt sự vật cần định nghĩa với tất cả những sự vật khác tiếp cận nó 



 - Vạch ra những dấu hiệu bản chất của sự vật cần định nghĩa (nội hàm của khái 

niệm) 

Để thực hiện hai nhiệm vụ ấy, trong lô gic học, thƣờng dùng phổ biến là định nghĩa 

thông qua giống và khác biệt về loài, công thức chung của định nghĩa này là: 

Khái niệm muốn định nghĩa = Khái niệm giống + thuộc tính bản chất của loài 

Giai đoạn 4: Xác định đơn vị đo 

Giai đoạn 5: vận dụng khái niệm vào thực tiễn 

3.2.3.Mối quan hệ giữa khái niệm và từ 

 Mối khái niệm đƣợc biểu thị bằng một từ. Nhƣ vậy, quan hệ giữa khái niệm và 

từ nhƣ là mối quan hệ nội dung đƣợc phản ánh trong trí não và hình thức biểu đạt 

bằng ngôn ngữ của khái niệm nhƣ một tên gọi, có thể nói: Từ là dạng tồn tại bằng 

ngôn ngữ của khái niệm 

 1. Với cùng một từ nhƣng có nhiều nghĩa khác nhau (Từ đồng âm nhƣng khác 

nghĩa). Ví dụ từ “Hạt” chỉ dùng với hiện tƣợng vật lý vi mô (phân tử, nguyên tử , ion 

...) và cũng để chỉ những đối tƣợng vĩ mô (hạt bụi, giọt dầu, bụi phấn...) 

 2. Có nhiều từ khác nhau cùng chỉ một khái niệm (đồng nghĩa, khác âm). Ví 

dụ; lực và sức, điện thế và điện áp, quán tính và tính ỳ... 

3.3. Các con đƣờng hình thành những định luật vật lý 

3.3.1.Đặc điểm của định luật vật lý 

  1. Xây dựng đƣợc một khái niệm tức là ta đã nghiên cứu đƣợc từng mặt, từng 

tính chất của sự vật, hiện tƣợng. Nhiệm vụ của khoa học nói chung và của vật lý nói 

riêng không phải chỉ nghiên cứu các mặt riêng biệt mà phải nghiên cứu hiện tƣợng sự 

vật trong sự vận động của chúng, trong sự phụ thuộc giữa chúng, tìm ra mối liên hệ 

khách quan, phổ biến ràng buộc chúng với nhau 

  2. Định luật vật lý là mối liên hệ khách quan, phổ biến giữa các thuộc tính của 

các đối tƣợng, các quá trình và trạng thái đƣợc mô tả thông qua các đại lƣợng vật lý, tồn 

tại trong những điều kiện xác định và thể hiện khi những điều kiện này xuất hiện, tƣơng 

đối bền vững và có thể lặp lại 

  Các định luật vật lý mô tả những sự vật, hiện tƣợng trong tự nhiên có thể nhận 

biết đƣợc bởi con ngƣời. Chúng có thể đƣợc con ngƣời phát hiện thông qua việc quan 

sát tự nhiên hoặc từ thí nghiệm, cũng có thể suy ra từ định luật tổng quát đã biết thông 

qua lập luận lô gic hay toán học. 

  Cần chú ý rằng không phải mọi mối liên hệ đều là quy luật, định luật. Định luật 

có tính tất yếu, phổ biến và khách quan 

3. Mối quan hệ giữa định luật khoa học và quy luật của thực tế khách quan 

  Quy luật thực tế khách quan tồn tại ngoài ý muốn của con ngƣời. Chúng có 

trƣớc khi loài ngƣời xuất hiện và sẽ tồn tại cùng với thế giới vật chất. Khoa học do con 

ngƣời xây dựng nên để phản ánh thực tế khách quan. Những định luật vật lý là do con 

ngƣời  xây dựng nên để phản ánh các quy luật của thực tế khách quan. Sự phản ánh đó 



không thể đầy đủ, chính xác ngay từ đầu mà hoàn thiện dần theo trình độ nhận thức của 

con ngƣời. Cùng một sự kiện, hiện tƣợng thực tế khách quan nhƣng các nhà khoa học 

có thể xây dựng những quy luật khác nhau để phản ánh nó. Ví dụ: Mặt Tời, Trái Đất, 

các vì sao vẫn thấy từ hàng nghìn năm nay nhƣng Arirtốt cho rằng Mặt Trời, Mặt Trăng, 

các vì sao quay quanh Trái Đất, còn Côpecnic lại cho rằng: Trái Đất quay quanh Mặt 

Trời. Bây giờ ta thấy Côpecnic đúng, Vì ông quan sát tỉ mỉ hơn và đã phản ánh đúng 

hơn thể giới khách quan  

  4. Toán học là một công cụ rất quan trọng để biểu diễn các định luật vật lý, vì 

đa số các định luật vật lý có tính chất định lƣợng. Nhiều nhà vật lý học nổi tiếng tin 

tƣởng rằng toán học có thể biểu diễn chính xác các quy luật của tự nhiên và thực tế cho 

đến nay đã chứng tổ điều đó. Bằng lý thuyết trong đó có suy luận toán học, các nhà vật 

lý nhiều khi đã rút ra những dự đoán đúng về các hiện tƣợng mới mà trƣớc đây loài 

ngƣời chƣa hề biết đến, trƣớc khi quan sát bằng thực nghiệm. Ví dụ về sự có mặt của 

những hành tinh mới của hệ Mặt Trời, về sự tồn tại của những hạt cơ bản 

3.3.2. Các loại định luật vật lý: 

 1. Định luật động lực học: 

 Cho biết một đối tƣợng riêng lẻ trong những điều kiện đã cho sẽ hoạt động nhƣ thế 

nào 

Ví dụ: Định luật II của Niutơn “ Một vật có khối lƣợng m, chịu tác dụng  một lực F sẽ 

chuyển động với gia tốc a có độ lớn là a = F/m”. 

Định luật Ôm... 

2. Định luật thống kê:  

 Cho biết một số lớn các đối tƣợng riêng lẻ trong một tập hợp sẽ thể hiện nhƣ thế nào 

trong những điều kiện xác định đã cho.  

Ví dụ: khi khaỏ sát khí lí thƣởng, ta lập phƣơng trình cơ bản của thuyết động học phân 

tử 
1 2. .
3

p m nv


 , nêu lên mối quan hệ áp suất p của khí với khối lƣợng phân tử m, số 

phân tử trong một đơn vị thể tích n và trung bình của bình phƣơng vận tốc chuyển động 

của phân tử khí. Nó là một định luật thống kê, chỉ đúng cho một tập hợp một số phân tử 

khí trong bình 

3. Định luật bảo toàn: 

 Cho biết một đại lƣợng vật lý nào đó luôn không đổi 

Ví dụ định luật bảo toàn động lƣợng, năng lƣợng 

3.3.3. Các con đƣờng hình thành những định luật vật lý việc hình thành các định luật 

vật lý: Dựa trên đặc điểm của hoạt động nhận thức trong khi đi tìm chân lý, có thể có ba 

con đƣờng điển hình sau trong việc hình thành các định luật vật lý  

 - Đạt tới định luật thông qua sự quan sát trực tiếp và khái quát hóa thực nghiệm 

- Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa lý thuyết 

- Đạt tới định luật xuất phát từ những mệnh đề lý thuyết tổng quát đã biết 



1. Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa thực nghiệm 

  Sự nhận thức định luật vật lý thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa thực 

nghiệm tồn tại trong sự phát triển của vật lý học và trong dạy học ở một số lớn các 

trƣờng hợp trong giai đoạn đầu của quá trình nhận thức khoa học. Lúc đó, kiến thức 

khoa học chƣa nhiều còn tản mạn, chƣa thành hệ thống chặt chẽ. Điều quan trọng ở đây 

là tạo cho học sinh khả năng có thể tiếp xúc trực tiếp với đối tƣợng nhận thức, nhận biết 

đƣợc những dấu hiệu cảm tính của chúng. Đó là điểm xuất phát và cũng là tiêu chuẩn để 

biết xem điều mà ta nhận thức đƣợc xem có phải là chân lý hay không. Nhƣng quan sát 

trực tiếp bao giờ cũng chỉ thu đƣợc những dấu hiệu bên ngoài rời rạc của sự vật, hiện 

tƣợng xảy ra trong những điều kiện nhất định. Cần phải tiến hành một phép quy nạp để 

rút ra những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ có tính quy luật, nghĩa là khái quát 

hóa thành một định luật 

Ví dụ: 

 Ở lớp 7, học sinh đã biết một môi trƣờng trong suốt, đồng tính ánh sáng truyền theo 

đƣờng thẳng. Quan sát thực tiễn, học sinh cũng đã biết khi ánh sáng gặp một mặt nƣớc 

yên lặng hay một gƣơng phẳng, ánh sáng bị đổi hƣớng. Giáo viên đƣa ra khái niệm “tia 

phản xạ” để biểu thị tia sáng đổi hƣớng sau khi gặp mặt phẳng nhẵn bóng. Vấn đề mới 

đƣợc đặt ra là tia phản xạ sẽ truyền theo hƣớng nào? Mối quan hệ giữa hƣớng của tia tới 

và hƣớng của tia phản xạ nhƣ thế nào? Với vốn hiểu biết đó của mình, học sinh không 

thể trả lời đƣợc câu hỏi này một cách rõ ràng, chính xác, họ không thể suy ra một câu 

trả lời dựa trên kiến thức đã có trƣớc. Chỉ còn một cách là quan sát kỹ hiện tƣợng phản 

xạ nhiều lần để tìm ra mối quan hệ này 

Quan sát trực tiếp thí nghiệm ta thu đƣợc những kết quả sau: 

   - Thay đổi hƣớng của tia tới, tia phản xạ cũng thay đổi hƣớng, kết quả chung: tia 

phản xạ luôn nằm trên cùng mặt phẳng với tia tới  

- Để so sánh góc tới và góc phản xạ, ta đo góc tới và góc phản xạ trong mỗi lần thí 

nghiệm và ghi kết quả thu đƣợc vào bảng. Rút ra kết luận chung cho các lần thí nghiệm 

trên là “góc tới bằng góc phản xạ” 

Sự khái quát hóa thực nghiệm nhƣ trên, cũng chỉ có ý nghĩa nhƣ một khái quát hóa 

kinh nghiệm. Nó chƣa giúp ta trả lời câu hỏi tiếp theo là “vì sao lại nhƣ thế” 

2. Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa lý thuyết 

 Mục đích của nhận thức khoa học là phải phát hiện ra đƣợc bản chất của sự vật, hiện 

tƣợng chứ không dừng lại ở nhận thức cảm tính. Điều đó chỉ có thể đạt đƣợc thông qua 

sự khái quát hóa lý thuyết. Những kết luận của sự khái quát hóa lý thuyết cho phép ta 

phát hiện ra những quy luật có thể giải thích đƣợc những hiện tƣợng đã biết cũng nhƣ 

những tiên đoán những hiện tƣợng mới. Để thực hiện khái quát hóa lý thuyết, ngoài 

quan sát trực tiếp, còn phải sử dụng các phƣơng pháp của sự nhận thức gián tiếp, đặc 

biệt là phép suy luận diễn dịch, giúp ta nhận thấy sự gắn bó bản chất giữa các sự vật, 

hiện tƣợng riêng lẻ với những mệnh đề tổng quát, những định luật, mỗi hiện tƣợng riêng 

lẻ là một biểu hiện cụ thể, một trƣờng hợp riêng của một đặc tính chung của giới tự 

nhiên. 



 Con đƣờng nhận thức định luật vật lý thông qua quan sát trực tiếp kết hợp với khái 

quát hóa lý thuyết diễn ra theo các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn 1: Quan sát thu thập những cứ liệu thực nghiệm (thông qua quan sát tự 

nhiên, thông qua thí nghiệm hay thông qua hiểu biết kinh nghiệm đã tích lũy đƣợc từ 

trƣớc). Ở giai đoạn này HS mô tả bằng lời hiện tƣợng quan sát đƣợc và những điều kiện 

trong đó hiện tƣợng diễn ra 

- Giai đoạn 2: Khái quát hóa những kết quả quan sát đƣợc, làm nổi bật cái chung, cái 

bản chất, cái giống nhau; phân biệt những điều kiện không cơ bản với những điều kiện 

cơ bản mà trong đó hiện tƣợng xẩy ra. 

- Giai đoạn 3: Giải thích những kết quả quan sát đƣợc 

- Giai đoạn 4: Kiểm tra sự đúng đắn của giả thuyết 

 Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Cho nên việc kiểm tra sự đúng đắn của một giả 

thuyết chính là kiểm tra xem giả thuyết đó có phù hợp với thực tiễn không? Thực tiễn 

này phải quan sát đƣợc trong tự nhiện hay trong các thí nghiệm. Có hai trƣờng hợp xảy 

ra: 

 + Kiểm tra trực tiếp ngay giả thuyết trong thực tiễn không thông qua một suy luận 

trung gian nào cả 

+ Kiểm tra thông qua một hệ quả rút ra từ giả thuyết nhờ suy luận toán học hay suy 

luận lôgic. Nếu sự suy luận đƣợc thực hiện chặt chẽ, đúng đắn thì giữa giả thuyết và hệ 

quả có mối liên hệ bản chất. Hệ quả đúng với thực tiễn thì điều đó có nghĩa là giả thuyết 

phản ánh đúng thực tiễn, nếu không đúng với thực tiễn thì giả thuyết sai bỏ đi. Điều 

quan trọng ở đây là hệ quả đó phải là những hiện tƣợng có thể quan sát đƣợc trong thực 

tiễn 

- Giai đoạn 5: Vận dụng định luật vào thực tiễn 

 Sau khi giả thuyết đã đƣợc xác nhận trong một số thí nghiệm, ta tiếp tục vận dụng 

định luật để thử giải thích các hiện tƣợng khác hoặc để suy ra hệ quả mới. Nếu định luật 

này càng giải thích đƣợc nhiều hiện tƣợng mới, càng dự đoán đƣợc nhiều hiện tƣợng 

mới phù hợp với thực tế thì định luật này càng có phạm vi áp dụng rộng hơn cho nhiều 

lĩnh vực, có thể trở thành cơ sở cho một thuyết tổng quát hơn và quá trình nhận thức 

tiếp tục phát triển sâu sắc hơn 

3. Đạt tới định luật xuất phát từ những mệnh đề lý thuyết tổng quát đã biết 

 Con đƣờng này không thể thực hiện đƣợc trong giai đoạn đầu của một quá trình nhận 

thức về một lĩnh vực nào đó, vì nó đòi hỏi đã xác lập đƣợc một số mệnh đề lý thuyết 

tổng quát. Đối với học sinh, chỉ có thể thực hiện đƣợc ở các lớp trên khi họ đã tích lũy 

đƣợc khá nhiều kiến thức khái quát. 

 Quá trình nhận thức này có thể trải qua các giai đoạn: 

  - Nêu lên một hiện tƣợng thực tế mà ta chƣa thể giải thích đƣợc hoặc chƣa thể 

dự đoán đƣợc diễn biến của nó, chƣa biết đƣợc mối quan hệ giữa một số đại lƣợng nào 

đó 



  - Nêu lên một mệnh đề lý thuyết mà ta dự đoán rằng có liên hệ đến hiện tƣợng 

đang xét. Mệnh đề này phải có giá trị chân thật, nghĩa là đƣợc chứng tỏ là chắc chắn 

  - Thực hiện một phép suy luận diễn dịch để từ mệnh đề lý thuyết, rút ra một hệ 

quả lô gic trong đó nêu lên mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tƣợng nhƣ một định luật 

vật lý 

  - Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán có phù hợp với thực tế không. Nếu phù 

hợp thì hệ quả dự đoán trở thành một định luật 

  Trong vật lý học, thƣờng xảy ra trƣờng hợp một định luật vật lý thoạt đầu đƣợc 

nhận thức bằng con đƣờng quan sát trực tiếp kết hợp với khái quát hóa lý thuyết. Nhƣng 

ngày nay, sau khi vật lý đã xây dựng đƣợc những lý thuyết tổng quát thì ngƣời ta lại tìm 

ra con đƣờng khác để xuất phát từ một mệnh đề lý thuyết để đi đến định luật đó. Con 

đƣờng này vừa gọn nhẹ hơn, vừa làm cho học sinh thấy rằng đƣợc tính thống nhất của 

giới tự nhiên 

Ví dụ: 

 Định luật ôm cho toàn mạch trong lịch sử vốn là một định luật đƣợc phát hiện bằng 

con đƣờng quan sát trực tiếp, kết hợp với khái quát hóa lý thuyết, ngày nay lại có thể 

suy ra nó từ định luật bảo toàn năng lƣợng và định luật Jun – Lenxơ. 

 3.4. Thuyết vật lý 

3.4.1. Đặc điểm của các thuyết vật lý: 

 Trên con đƣờng nhận thức vật lý, con ngƣời đã xây dựng những khái niệm vật lý để 

phản ảnh những đặc tính của sự vật hiện tƣợng, đã nghiên cứu mối liên hệ phổ biến 

khách quan giữa các đặc tính khác nhau của sự vật hiện tƣợng, diễn đạt bằng các định 

luật vật lý. Các nhà khoa học luôn cố gắng khái quát hóa cao hơn nữa, xây dựng những 

thuyết vật lý để có thể giải thích đƣợc nguyên nhân sâu xa của các hiện tƣợng thuộc các 

lĩnh vực hiện tƣợng ngày một rộng rãi hơn. 

Một thuyết vật lý có những đặc điểm sau 

  1. Tính thực tiễn: 

 Các thuyết vật lý dù có tính chất lý thuyết, tính khái quát hóa cao đến đâu chăng nữa, 

bao giờ cũng đƣợc xây dựng trên một cơ sở thực nghiệm nhất định. Mặt khác, một 

thuyết vật lý chỉ có giá trị khi từ thuyết đó có thể rút ra đƣợng những hệ quả phù hợp 

với thực tiễn, đƣợc kiểm tra bằng thí nghiệm 

  2. Tính trừu tƣợng: 

Các thuyết vật lý tuy đƣợc xây dựng trên cơ sở thực nghiệm, nhƣng chúng là sự khái 

quát hóa, sự lý tƣởng hóa các kết quả của những thí nghiệm thực. Chính nhờ sự lý 

tƣởng hóa, trừu tƣợng hóa cao độ nhƣ vậy, các thuyết mới đi vào bản chất bên trong của 

sự vật hiện tƣợng. Cũng chính vì thế mà ta không cảm nhận đƣợc các thuyết vật lý trực 

tiếp bằng giác quan 

  3. Tính hệ thống: 



Một thuyết vật lý không phải là phán đoán riêng lẻ mà là một hệ thống những quan 

điểm tƣ tƣởng, những quy tắc, định luật quan hệ chặt chẽ với nhau, phát triển ngày một 

sâu sắc, bao gồm nhiều lĩnh vực hiện tƣợng hơn, từ một thuyết hẹp đi đến thuyết rộng 

hơn hoặc thống nhất nhiều thuyết lại với nhau 

  Ví dụ: từ những định luật về bức xạ của vật đen tuyệt đối, Plăng đi đến giả 

thuyết lƣợng tử về năng lƣợng, áp dụng giả thuyết lƣợng tử vào hiện tƣợng quang điện, 

Anhstanh xây dựng thuyết phôtôn ánh sáng. Vận dụng kết quả thu đƣợc với photôn ánh 

sáng cho các hạt vi mô khác, Đơbrơi đi đến thuyết về lƣỡng tính sóng hạt của các hạt 

vật chất nói chung. Thuyết sóng ánh sáng và thuyết sóng điện từ  thống nhất với nhau 

thành thuyết điện từ về ánh sáng 

  4. Tính khái quát: 

 Một thuyết vật lý bao gồm hệ thống những luận đề đủ để giải thích một lớp những 

hiện tƣợng nhất định, Những luận đề này bổ xung lẫn nhau, tạo thành một hệ thống nhất 

quán phản ảnh đúng chu trình nhận thức chân lý khoa học: đi từ thực tế khách quan đến 

tƣ duy trừu tƣợng (xây dựng thuyết) rồi lại từ tƣ duy trừu tƣợng trở về thực tiễn 

3.4.2. Cấu trúc của một thuyết vật lý: 

 Căn cứ vào ý kiến của nhiều nhà bác học, có thể coi một thuyết vật lý gồm ba thành 

phần: 

  1. Cơ sở của một thuyết vật lý: 

  Sự ra đời của một thuyết vật lý thƣờng bắt đầu từ khi xuất hiện những sự kiện mới 

không giải thích đƣợc bằng hệ thống lý thuyết cũ. Thoạt tiên, những sự kiện mới đó 

xuất hiện một cách rời rạc, ít ỏi, nhƣng đặc biệt đáng chú ý là chúng mâu thuẫn với 

những đặc điểm của thuyết cũ đã biết. Mâu thuẫn này đƣợc các nhà bác học phân tích, 

kiểm tra kỹ lƣỡng và bổ xung những sự kiện mới. Những sự kiện mới này đƣợc sắp xếp 

tạo thành cơ sở vững chắc cho sự ra đời của một thuyết mới. Đó là cơ sở thực nghiệm 

của lý thuyết. Bên cạnh cơ sở thực nghiệm, còn có cơ sở kinh nghiệm của lý thuyết. 

 Nhƣ vậy, cơ sở của một thuyết vật lý bao gồm: cơ sở thực nghiệm, cơ sở kinh 

nghiệm, các khái niệm, định luật thực nghiệm, các mô hình lý tƣởng nhƣ mô hình cấu 

trúc, mô hình chức năng  

 2. Hạt nhân của thuyết vật lý: 

Hạt nhân của thuyết vật lý là thành phần quan trọng nhất của một thuyết vật lý. Nhờ 

hạt nhân này, ngƣời ta có thể giải thích đƣợc trọn vẹn những hiện tƣợng mới nằm trong 

cơ sở của thuyết và còn dự đoán đƣợc, giải thích đƣợc một lớp hiện tƣợng rộng rãi hơn 

mà ta gọi là những hệ quả của thuyết. Hạt nhân của thuyết bao gồm những tƣ tƣởng cơ 

bản, những định luật nguyên lý cơ bản, những phƣơng trình cơ bản, những hằng số cơ 

bản 

  3. Những hệ quả của thuyết 

Ngƣời ta gọi tất cả những hiện tƣợng mà thuyết có thể giải thích đƣợc, những định luật 

mới suy ra từ những định luật cơ bản của thuyết, những giả thuyết khoa học mới xây 

dựng đƣợc, những hiện tƣợng mới dự đoán đƣợc là những hệ quả của thuyết  



3.4.3. Con đƣờng hình thành thuyết vật lý: 

  1. Trong khoa học:  

Nhƣ đã phân tích ở trên, sự hình thành một thuyết vật lý là một quá trình lâu dài và 

phức tạp, bao gồm tất cả các giai đoạn của chu trình nhận thức khoa học. Quá trình này 

có thể không liên tục về mặt lịch sử vì phải trải qua những cuộc đấu tranh quyết liệt 

giữa những tƣ tƣởng cơ bản mới với tƣ tƣởng cũ. Quá trình đó gồm các giai đoạn điển 

hình sau:  

Thực tiễn   vấn đềGiả thuyết   định luật  thuyết   hệ quả   thực tiễn 

  2. Trong dạy học: 

Do điều kiện thời gian và sự hạn chế về trình độ tƣ duy của học sinh nên không có khả 

năng để cho học sinh tự lực thực hiện tất cả các giai đoạn trên khi nghiên cứu một huyết 

vật lý. Nhƣng chỉ thông báo cho học sinh nội dung “hạt nhân của thuyết” thì học sinh 

cũng không thể hiểu đƣợc vai trò, tác dụng của thuyết đó trong khoa học và thực tiễn, 

càng không thể phát triển, nâng cao đƣợc năng lực nhận thức của họ. Bởi vậy, cần phải 

cho học sinh hiểu đƣợc những yếu tố cơ bản trong cả ba thành phần cấu trúc của thuyết 

- Tìm hiểu những cơ sở của thuyết 

- Xây dựng hạt nhân của thuyết 

- Vận dụng hạt nhân của thuyết 

 3.5. Các con đƣờng dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lý: 

3.5.1. Vai trò của việc nghiên cứu  

  Thuật ngữ “ Các ứng dụng kỹ thuật của vật lý” đã nói lên rằng: Kiến thức này 

là kết quả của việc ứng dụng những kiến thức khái quát của vật lý, nhất là những định 

luật vật lý vào kỹ thuật để chế tạo những thiết bị, máy móc có tính năng tác dụng nhất 

định, đáp ứng đƣợc những yêu cầu của kỹ thuật và đời sống 

 3.5.2. Hai con đƣờng dạy học những ứng dụng kỹ thuật của vật lý: 

  1. Con đƣờng thứ nhất là quan sát cấu tạo của đối tƣợng kỹ thuật đã có sẵn, 

giải thích nguyên tắc hoạt động của nó 

a. Giai đoạn 1: Quan sát thiết bị gốc, cho vận hành để xác định đƣợc chính xác tác 

động ở đầu vào và kết quả thu đƣợc ở đầu ra 

 Kết quả thu đƣợc ở đầu ra chính là mục đích sử dụng của thiết bị. Nhiều khi sự quan 

sát này gặp khó khăn vì hiện tƣợng tinh tế, khó quan sát đƣợc chính xác bằng các giác 

quan của mình. Đối với trƣờng hợp này, giáo viên có thể mô tả bổ xung bawgf lời cho 

rõ. Kết thúc giai đoạn này, đƣa ra điều cần giải thích, thƣờng đƣợc diễn đạt bằng một 

câu hỏi dƣới dạng tại sao 

b. Giai đoạn 2: Quan sát thiết bị gốc để xác định cấu tạo bên trong của nó, làm rõ 

những bộ phận có liên quan với nhau, tác dụng lẫn nhau trong khi thiết bị vận hành 

c. Giai đoạn 3: Giải thích nguyên tắc hoạt động của thiết bị máy móc 



Ta phải lựa chọn một định luật, quy tắc vật lý đã biết làm cơ sở xuất phát, sau đó dựa 

vào những điều kiện cụ thể, đặc điểm của thiết bị, thực hiên phép suy luận diễn dịch suy 

ra một kết luận. Nếu kết luận đó phù hợp với hiện tƣợng quan sát đƣợc ở đầu ra của 

thiết bị máy móc là ta đã hoàn thành việc  

  2. Con đƣờng thứ hai: Dựa trên những định luật vật lý, những đặc tính vật lý 

của sự vật hiện tƣợng, thiết kế một thiết bị nhằm giải quyết một yêu cầu kỹ thuật nào đó 

  Con đƣờng này thực chất là tìm tòi, phát minh lại một thiết bị máy móc dùng 

trong kỹ thuật, là một bài tập sáng tạo. Ở đây, hiện tƣợng vật lý và những định luật chi 

phối nó đã biết dƣới dạng tổng quát. Yêu cầu tìm tòi là đƣa ra một thiết bị có cấu tạo 

thích hợp để tạo ra hiện tƣợng vật lý đáp ứng đƣợc một số yêu cầu cụ thể của sản xuất 

hay đời sống. Việc nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật của vật lý theo con đƣờng thứ hai 

này có thể tiến hành theo các giai đoạn sau: 

  - Giai đoạn 1: Xác định rõ những định luật, quy tắc vật lý ta sẽ phải sử dụng để chế 

tạo thiết bị kỹ thuật mới 

- Giai đoạn 2: Đƣa ra nhiệm vụ thiết kế một thiết bị có chức năng xác định, nhằm sử 

dụng đƣợc hiện tƣợng vật lý vào sản xuất hay đời sống 

- Giai đoạn 3: Đƣa ra một phƣơng án thiết kế thiết bị 

Đối chiếu các hiện tƣợng do các định luật, quy tắc vật lý dự đoán đƣợc với hiện tƣợng  

yêu cầu thiết bị cần tạo ra để đƣa ra các phƣơng án thiết kế phù hợp. Những vấn đề 

thƣờng gặp trong thiết kế, chế tạo kỹ thuật là: 

- Tăng cƣờng độ của một đại lƣợng nào đó đến mức đủ lớn để có thể sử dụng đƣợc 

trong sản xuất (ví dụ: Tăng cƣờng độ của dòng điện cảm ứng trong khung dây) 

- Đảm bảo sự xuất hiện liên tục của một hiện tƣợng (ví dụ duy trì dòng điện trong pin) 

- Điều khiển để hiện tƣợng xảy ra theo một hƣớng, ở một thời điểm có lợi cho công 

việc mà ta mong muốn (Ví dụ: Thời điểm nổ của nhiên liệu, hƣớng chuyển động của pit 

tông trong động cơ đốt trong, tập trung ánh sáng phản xạ vào một điểm trong gƣơng cầu 

lõm) 

- Chuyển đƣợc hiệu quả của hiện tƣợng xảy ra trong thiết bị ngoài để sử dụng (máy 

phát điện, hiện tƣợng quang điện) 

- Phối hợp hiện tƣợng xảy ra trong thiết bị với một hiện tƣợng khác bên ngoài (ví dụ: 

tốc kế ly tâm hay tốc kế cộng hƣởng) 

- Đo lƣờng chính xác một đại lƣợng (ví dụ đó cƣờng độ dòng điện) 

- Giai đoạn 4: Dựa trên phƣơng án  thiết kế đã chọn, đƣa ra một mô hình vật chất – 

chức năng, kèm theo hình vẽ có các bộ phận chính của thiết bị đã chọn, sắp xếp theo 

một cách thích hợp và cho mô hình vận hành để sơ bộ kiểm tra tính hợp lý của thiết kế 

này. Ví dụ gây 1 tác động ở đầu vào thì đầu ra có thu đƣợc hiện tƣợng mong muốn 

không 

- Giai đoạn 5: Dựa trên mẫu thiết kế, lắp ráp một thiết bị thật. Cho thiết bị vận hành để 

quan sát hiệu quả thu đƣợc, kiểm tra tính đúng đắn, khả thi của thiết kế 



- Giai đoạn 6: Hoàn chỉnh thiết kế, bổ xung điều chỉnh trên thiết bị thật để để tăng 

thêm tính hiệu quả. Khi dạy học, giáo viên nên đƣa ra một thiết bị cùng loại đang đƣợc 

sử dụng trong kỹ thuật và nói cho học sinh rõ một số chi tiết khác với mẫu đã thiết kế 

nhƣng đều có cùng một chức năng 

3.6. Bồi dƣỡng cho học sinh các phƣơng pháp nhận thức vật lý phổ biến: 

 Dạy học sinh tự lực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức vật lý thì tốt nhất là dạy cho 

họ sử dụng chính phƣơng pháp mà các nhà khoa học đã dùng để nghiên cứu vật lý, để 

tìm chân lý (Phƣơng pháp nhận thức) 

Có hai phƣơng pháp nhận thức đƣợc dùng phổ biến ở trƣờng phổ thông là phƣơng 

pháp thực nghiệm và phƣơng pháp mô hình 

3.6.1. Phƣơng pháp thực nghiệm: 

1. Nội dung của phƣơng pháp thực nghiệm: 

 Vật lý ở trƣờng phổ thông hiện nay chủ yếu là vật lý thực nghiệm. PP thực nghiệm do 

Galilê sáng lập ra và đƣợc các nhà khoa học khác hoàn chỉnh. Spaski đã nêu lên thực 

chất của PP thực nghiện nhƣ sau: 

 “Xuất phát từ quan sát và thực nghiệm, nhà khoa học xây dựng một giả thuyết (dự 

đoán), Giả thiết đó không chỉ đơn thuần là sự tổng quát hóa các sự kiện thực nghiệm đã 

làm, nó còn chứa đựng một cái gì mới mẻ, không có sẵn trong từng thí nghiệm cụ thể. 

Bằng phép suy luận lô gic và bằng toán học, các nhà khoa học có thể từ giả thuyết đó 

mà rút ra một số hệ quả, tiên đoán một số sự kiện mới trƣớc đó chƣa biết đến. Những hệ 

quả và sự kiện mới đó lại có thể dùng thực nghiệm mà kiểm tra lại đƣợc. Và nếu sự 

kiểm tra đó thành công, nó khẳng định một giả thuyết, biến giả thiết thành định luật 

chính xác” 

2. Các giai đoạn của phƣơng pháp thực nghiệm: 

- Giai đoạn 1: Giáo viên mô tả một hoàn cảnh thực tiễn, hay biểu diễn một vài thí 

nghiệm và yêu cầu các em dự đoán diễn biến của hiện tƣợng, tìm nguyên nhân và xác 

lập một mối quan hệ nào đó. Tóm lại là nêu lên một câu hỏi mà học sinh chƣa biết câu 

trả lời, cần phải suy nghĩ tìm tòi mới trả lời đƣợc 

 - Giai đoạn 2: Giáo viên hƣớng dẫn, gợi ý cho học sinh xây dựng một câu dự đoán ban 

đầu, dựa vào sự quan sát tỷ mỷ, kĩ lƣỡng, vào kinh nghiệm bản thân, vào những kiến 

thức đã có … (ta gọi là xây dựng giả thuyết). Những dự đoán này, có thể còn thô sơ, có 

vẻ hợp lý nhƣng chƣa chắc chắn 

- Giai đoạn 3: Từ giả thuyết, dùng suy luận lôgic hay suy luận toán học suy ra một hệ 

quả: dự đoán một hiện tƣợng trong thực tiễn, một mối quan hệ giữa các đại lƣợng vật lý 

- Giai đoạn 4: Xây dựng và thực hiện một phƣơng án thí nghiệm để kiểm tra xem hệ 

quả dự đoán ở trên có phù hợp với kết quả thực nghiệm không. Nếu phù hợp thì giả 

thuyết trên trở thành chân lý, nếu không phù hợp thì phải xây dựng một giả thuyết mới 

- Giai đoạn 5: Ứng dụng kiến thức. Học sinh vận dụng kiến thức để giải thích hay dự 

đoán một số hiện tƣợng đơn giản trong thực tiễn dƣới hình thức các bài tập. Thông qua 



đó, trong một số trƣờng hợp, sẽ đi tới giới hạn áp dụng của kiến thức và xuất hiện mâu 

thuẫn nhận thức mới cần giải quyết  

3. Các mức độ sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm trong dạy học vật lý: 

 Những bài học mà học sinh có thể tham gia đầy đủ 5 giai đoạn trên không 

nhiều. Đó là những bài mà việc xây dựng giả thuyết không đòi hỏi một sự phân tích 

quá phức tạp và có thể kiểm tra giả thuyết bằng những thí nghiệm đơn giản sử dụng 

những dụng cụ đo lƣờng mà học sinh đã quen thuộc.  

 Ví dụ: Các bài về rơi tự do, định luật 3 của Niutơn, quy tắc mô men về sự cân 

bằng của các vật quay quanh một trục, định luật bôilơ – Mariôt, định luật phản xạ ánh 

sáng... 

 Ví dụ: “ Bài học về định luật cảm ứng điện từ ( lớp 11)” 

 a. Đầu tiên, giáo viên nhắc lại thí nghiệm Ơcstet mà học sinh đã biết: chung 

quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua có một từ trƣờng, nói cách khác là dòng điện 

sinh ra từ trƣờng. Một câu hỏi thông thƣờng đƣợc đặt ra là: Ngƣợc lại, từ trƣờng có 

thể sinh ra dòng điện hay không và trong trƣờng hợp nào có thể sinh ra đƣợc? 

 Đối với đa số học sinh thì phần đầu tiên của câu hỏi là quá khó. Câu trả lời 

dòng điện có thể sinh ra từ trƣờng là một phát minh vĩ đại của nhà bác học thiên tài 

Farađây. Nhƣng ngày nay, ngƣời ta đã biết cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện, 

cho nên giáo viên có thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản để qua đó học sinh có thể 

thấy ngay rằng có thể dùng từ trƣờng để tạo ra dòng điện. Vấn đề còn lại là: trong 

trƣờng hợp nào thì từ trƣờng có thể tạo ra dòng điện? Thí nghiệm đƣợc tiến hành nhƣ 

sau: 

 - Đƣa một cực của một thanh nam châm lại gần một ống dây kín: trong ống 

dây có dòng điện 

 - Đặt nam châm đứng yên trong ống dây: trong ống dây không có dòng điện 

 - Kéo nam châm ra xa ống dây: trong ống dây có dòng điện 

 b. Xây dựng giả thuyết: Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán nguyên nhân nào 

sinh ra dòng điện trong ống dây? 

 c. Từ giả thuyết trên, suy ra hệ quả: đối với mọi nam châm, khi không có 

chuyển động tƣơng đối với ống dây thì trong ống dây không có dòng điện cảm ứng 

 d. Thí nghiệm kiểm tra: Dùng một nam châm điện có dòng điện thay đổi đƣợc. 

Đặt nam châm điện nằm im bên trong ống dây và hoàn toàn cách điện với ống dây. 

Làm thay đổi dòng điện qua nam châm, trong ống dây vẫn có dòng điện cảm ứng. 

 e. Các ứng dụng kỹ thuật của định luật cảm ứng điện từ sẽ đƣợc nghiên cứu 

tiếp trong bài sau 

3.6.2.Mô hình và phƣơng pháp mô hình: 

1. Định nghĩa mô hình: 

 Trong vật lý học, V.A Stôphơ đã định nghĩa mô hình nhƣ sau:  



Mô hình là một hệ thống đƣợc hình dung trong óc hay đƣợc thực hiện một cách vật 

chất, hệ thống đó phản ảnh những thuộc tính bản chất của đối tƣợng nghiên cứu hoặc 

tái tạo nó, bới vậy việc nghiên cứu mô hình sẽ cung cấp cho ta những thông tin mới 

về đối tƣợng 

 Trong vật lý học, mô hình có các chức năng sau:  

 - Mô tả sự vật, hiện tƣợng. 

 - Giải thích các tính chất và hiện tƣợng có liên quan tới đối tƣợng 

 - Tiên đoán các tính chất và hiện tƣợng mới. 

 Một mô hình không phải chỉ dùng để mô tả và giải thích các hiện tƣợng vật lý 

mà hơn thế nữa, nó còn đƣợc dùng để tiên đoán những hiện tƣợng mới. Không có 

chức năng tiên đoán này, mô hình mất đi vai trò quan trọng của nó trong khoa học 

2. Các loại mô hình sử dụng trong vật lý 

Ta có thể phân các mô hình vật lý thành hai loại 

 a. Mô hình vật chất: Là mô hình bằng vật thể, trong đó phản ánh những đặc 

trƣng cơ bản về mặt hình học, vật lý học, động lực học, chức năng học của đối tƣợng 

nghiên cứu 

Ví dụ: mô hình máy bay, mô hình hệ Mặt Trời, mô hình động cơ đốt trong... 

 b. Mô hình lý tƣởng (hay mô hình lý thuyết)   

  Là những mô hình trừu tƣợng, trên đó về nguyên tắc ngƣời ta chỉ áp dụng 

những thao tác tƣ duy lý thuyết. Các phân tử của mô hình và đối tƣợng nghiên cứu 

thực có thể có bản chất vật lý hoàn toàn khác nhau nhƣng hoạt động theo những quy 

luật giống nhau. Các mô hình lý thuyết có thể có rất nhiều loại, tùy theo mức độ trừu 

tƣợng khác nhau  

 - Mô hình kí hiệu: 

 + Mô hình công thức toán học 

 + Mô hình đồ thị 

 + Mô hình Lô gic  - toán 

 + Mô hình biểu tƣợng 

3. Phƣơng pháp mô hình trong vật lý học: 

a. Cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp mô hình 

 Cơ sở lý thuyết của PP mô hình là lý thuyết tƣơng tự. Theo lý thuyết này, dựa 

vào sự giống nhau một phần về các tính chất hay về các mối quan hệ, ta có thể 

chuyển các thông tin thu thập đƣợc từ một đối tƣợng này sang một đối tƣợng khác  

 Giả sử có một đối tƣợng A mà ta đã biết có những tính chất a1, a2,a3,a4..an+1 

còn nghiên cứu một đối tƣợng B, ta chỉ thấy B có những tính chất a1,a2,a3,...an giống 

nhƣ đối tƣợng A. Ta có thể suy ra rằng: B cũng có những tính chất an+1 nhƣ đối 

tƣợng A, nếu giữa a1,a2,a3...an+1 có quy luật lôgic gắn bó. 



b. Các giai đoạn của PP mô hình: 

 - Giai đoạn 1: Thu thập các thông tin về đối tƣợng gốc 

 Bằng quan sát thực nghiệm, kinh nghiệm, những kiến thức đã biết, ngƣời ta 

xác lập đƣợc một tập hợp những tính chất của đối tƣợng nghiên cứu. Giai đoạn này 

còn đƣợc gọi là tập hợp các sự kiện ban đầu làm cơ sở để xây dựng mô hình 

 - Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình 

 Thông thƣờng, do kết quả của sự tƣơng tự, ngƣời ta đi đến hình dung sơ bộ về 

sự vật, hiện tƣợng cần nghiên cứu, tức là đi đến một mô hình sơ bộ, chƣa đầy đủ. 

Trong giai đoạn này, trí tƣởng tƣợng và trực giác giữ vai trò quan trọng 

  - Giai đoạn 3: Thao tác trên mô hình, suy ra hệ quả lý thuyết 

  Sau khi xây dựng mô hình, ngƣời ta áp dụng những phƣơng pháp lý thuyết 

hoặc phƣơng pháp thực nghiệm khác nhau tác động trên mô hình và thu đƣợc kết quả, 

những thông tin mới. Đối với những mô hình vật thật chất thì ngƣời ta làm thí 

nghiệm thực trên mô hình. Còn đối với mô hình lý tƣởng thì tiến hành thao tác trên 

mô hình trong óc, tức là áp dụng những phép tính hay những phép suy luận lôgic trên 

các ký hiệu. Ngƣời ta coi công việc này nhƣ làm một thí nghiệm đặc biệt, gọi là thí 

nghiệm lý tƣởng. Thí nghiệm lý tƣởng tuy không có thật nhƣng có vai trò rất lớn 

trong khoa học 

  - Giai đoạn 4: Thực nghiệm kiểm tra 

  Bản thân mô hình là một sản phẩm của nhận thức nên cần phải kiểm tra sự 

đúng đắn của nó bằng cách đối chiếu kết quả thu đƣợc từ mô hình với với những kết 

quả thu đƣợc trực tiếp từ đối tƣợng gốc. Nếu sai lệch thì phải điều chỉnh ngay chính 

mô hình, có trƣờng hợp phải bỏ hẳn mô hình đó và thay bằng các mô hình khác. Ví 

dụ nhƣ mô hình cấu tạo chất khí lý tƣởng vừa là đối tƣợng nhận thức vừa là phƣơng 

tiện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu trên mô hình đó đem áp dụng vào khí thực có sai 

lệch với thực tế. Bởi vậy, phải chỉnh lý mô hình khí lý tƣởng và xây dựng mô hình 

khí thực  

 c. Ví dụ về việc sử dụng phƣơng pháp mô hình trong dạy học vật lý 

  Sử dụng mô hình đƣờng cảm ứng từ trong dạy học về từ trƣờng và hiện tƣợng 

cảm ứng điện từ 

+ Giai đoạn 1: Học sinh đã biết rằng nếu để một kim sắt lại gần một nam châm thì 

kim sắt sẽ bị nam châm tác dụng một lực hút. Giáo viên giới thiệu hai sự kiện mới 

sau đây mà học sinh có thể quan sát đƣợc qua thí nghiệm đơn giản: 

  Đặt nam châm lên một tấm bìa nằm ngang rồi rắc mạt sắt sắp xếp theo một trật 

tự xác định, có dạng nhƣ những đƣờng cong tập trung vào hai cực của nam châm. 

Nếu ta lại gõ nhẹ tấm bìa, từng đƣờng cong mạt sắt có thể thay đổi nhƣng hình dạng 

tổng thể của hệ thống các đƣờng cong này vẫn không đổi 

  Khi di chuyển một nam châm nhỏ có trục quay dọc theo một trong những 

đƣờng cong đó, kim nam châm luôn có một hƣớng xác định, trục Nam – Bắc của kim 

nam châm luôn tiếp tuyến với đƣờng cong tập trung vào hai cực của nam châm. Nếu 



ta lại gõ nhẹ tấm bìa, từng đƣờng cong mạt sắt có thể thay đổi nhƣng hình dạng tổng 

thể của hệ thống các đƣờng cong này vẫn không đổi 

+ Giai đoạn 2: Giáo viên hƣớng dẫn học sinh dựa vào dạng của các đƣờng cong mạt 

sắt để vẽ các đƣờng cong và các véc tơ lực tác dụng lên cực bắc của kim nam châm ở 

các điểm liên tiếp trên các đƣờng cong đó. Ở đây, học sinh không thể tự vẽ đƣợc cả 

hệ thống đƣờng cong. Vì vậy, sau khi học sinh vẽ đƣợc một vài đƣờng cong chƣa đầy 

đủ, giáo viên thông báo cho học sinh biết: Ta có thể vẽ đƣợc những đƣờng cong liên 

tục để biểu diễn phƣơng, chiều của lực từ tác dụng lên cực Bắc của kim nam châm 

đặt tại mỗi điểm trong không gian quanh nam châm 

  Đó là những đƣờng cong liên tục nối hai cực của nam châm sao cho tiếp tuyến 

tại mỗi điểm trên đƣờng cong trùng với phƣơng của véc tơ lực từ tác dụng lên cực 

Bắc của kim nam châm đặt tại điểm đó và hƣớng theo cực Bắc của kim nam châm. 

Những đƣờng cong đó gọi là những đƣờng cảm ứng từ 

  Sau khi vẽ hệ thống đƣờng cảm ứng từ quanh nam châm, giáo viên yêu cầu học 

sinh nhận xét xem ở chỗ nào thì lực từ mạnh hơn và ở chỗ đó, sự phân bố các đƣờng 

cảm ứng từ có gì khác với chỗ khác. Học sinh dễ dàng nhận thấy rằng ở chỗ lực từ 

mạnh hơn (ở gần hai cực của nam châm) thì các đƣờng cảm ứng từ mau hơn ở chỗ 

khác. Trong thí nghiệm, ở chỗ lực từ mạnh hơn thì các đƣờng cong mạt sắt sít hơn ở 

chỗ khác 

  Nhƣ vậy, mô hình đƣờng cảm ứng từ không những biểu hiện đƣợc hƣớng mà 

còn cả độ lớn của lực từ ở mỗi điểm trong không gian quanh nam châm 

  Đến đây, học sinh chỉ mới biết một đặc tính của khoảng không gian xung 

quanh nam châm là tác dụng lực từ lên cực Bắc của kim nam châm đặt trong đó. Giáo 

viên thông báo thêm rằng: Các nhà khoa học đã chứng tỏ đƣợc là trong khoảng không 

gian xung quanh nam châm có một môi trƣờng vật chất gọi là từ trƣờng. Ở những bài 

học sau, học sinh sẽ biết từ trƣờng tác dụng lực từ không những lên cực Bắc kim nam 

châm mà còn lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong nó.  

 + Giai đoạn 3 và giai đoạn 4: 

  Khi nghiên cứu hiện tƣợng cảm ứng điện từ, thông thƣờng khó có thể nhận 

thấy mối quan hệ giữa từ trƣờng của nam châm và dòng điện cảm ứng trong ống dây 

chuyển động tƣơng đối so với nam châm. Nhƣng học sinh có thể phát hiện ra điều đó 

nhờ sử dụng mô hình cảm ứng từ vẽ trên bản trong suốt. Khi đƣa mô hình đó lại gần 

một ống dây đƣợc vẽ trên một bản giấy trắng, học sinh thấy rõ số đƣờng cảm ứng từ 

qua mặt ống dây sẽ tăng lên; ta nói là: “Từ thông gửi qua diện tích S của mặt ống dây 

tăng lên”. 

  Nếu thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện, cũng có thể dễ dàng nhận 

xét rằng: nếu tăng cƣờng độ dòng điện vào nam châm điện thì từ trƣờng của nam 

châm mạnh lên và trên mô hình, số đƣờng cảm ứng từ sẽ dày đặc hơn. Do đó, số 

đƣờng cảm ứng từ đi qua diện tích S của mặt ống dây cũng tăng lên. 



  Nhƣ vậy, việc sử dụng mô hình đƣờng cảm ứng từ giúp ta phát hiện ra định 

luật cảm ứng điện từ “ Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một khung dây dẫn kín khi 

từ thông qua tiết diện của khung dây biến thiên” 

  - Bằng mô hình đƣờng cảm ứng, ta có thể dự đoán một hiện tƣợng mới nhƣ 

sau: ta có một mạch điện trong đó có dòng điện chạy qua nhờ một nguồn điện. Điều 

gì sẽ xảy ra trong mạch điện, nếu ta đột ngột ngắt mạch điện khỏi nguồn? Trƣớc khi 

ngắt, chung quanh dây dẫn có một từ trƣờng, từ trƣờng này gửi qua mặt giới hạn S 

của mạch điện một số đƣờng cảm ứng từ.   

  - Bằng mô hình đƣờng cảm ứng từ, ta có thể phát hiện ra một điều quan trọng 

là không gian xung quanh dòng điện cũng tồn tại từ trƣờng.  

 D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

  Những kiến thức vật lý cơ bản cần hình thành trong chƣơng trình vật lý ở 

trƣờng phổ thông gồm các loại nào? 

  



Chƣơng 4 

PHÁT TRIỂN TƢ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG 

DẠY HỌC VẬT LÝ 

Số tiết: 03 (Lý thuyết: 03, bài tập: 0) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:Hiểu đƣợc khái niệm tƣ duy và năng lực sáng tạo, phát triển tƣ duy và 

năng lực sáng tạo của học sinh thế nào trong quá trình dạy học vật lý  

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng lý thuyết về tƣ duy và kỹ năng sáng tạo của học sinh vào một đề tài nào 

đó trong chƣơng trình vật lý phổ thông 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, có tinh thần tự học tự nghiên cứu 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình 

C. Nội dung: 

4.1. Phát triển tƣ duy của học sinh 

4.1.1. Tƣ duy là một quá trình nhận thức khái quát và gián tiếp những dấu hiệu, 

những thuộc tính bản chất của chúng, những mối quan hệ khách quan, phổ biến giữa 

chúng, đồng thời cũng là sự vận dụng sáng tạo những kết luận khái quát đã thu đƣợc 

vào những dấu hiệu cụ thể, dự đoán đƣợc những thuộc tính hiện tƣợng, quan hệ mới     

 Tƣ duy có những đặc điểm sau: 

 1. Tƣ duy phản ánh hiện thực khách quan vào trong đầu. Bởi vậy, tƣ duy có 

quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính, sử dụng những tài liệu cảm tính, những 

kinh nghiệm thực tế, những cơ sở trực quan sinh động  

 2. Tính trừu tƣợng và khái quát hóa của tƣ duy: Tƣ duy phản ánh cái bản chất 

chung cho nhiều sự vật hiện tƣợng, đồng thời đã trừu xuất khỏi những sự vật, hiện 

tƣợng đó. Nhờ tính chất trừu tƣợng và khái quát, tƣ duy có thể cho phép ta đi sâu vào 

bản chất và mở rộng phạm vi nhận thức sang cả những sự vật, hiện tƣợng cụ thể mới 

mà trƣớc đây ta chƣa biết 

 3. Tính gián tiếp: 



 Trong quá trình tƣ duy, quá trình hoạt động nhận thức của con ngƣời nhanh 

chóng thoát khỏi những sự vật cụ thể cảm tính mà sử dụng những khái niệm để biểu 

đạt chúng, thay thế những sự vật cụ thể bằng những ký hiệu, bằng ngôn ngữ 

 4. Tƣ duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ, ngôn ngữ là phƣơng tiện, là hình thức 

biểu đạt của tƣ duy. Ngôn ngữ cố định lại các kết quả của tƣ duy, nhờ đó làm khách 

quan hóa chúng cho ngƣời khác và cho cả bản thân chủ thể của tƣ duy. Không có 

ngôn ngữ thì bản thân quá trình tƣ duy không diễn ra đƣợc, đồng thời các sản phẩm 

của tƣ duy cũng không thể sử dụng đƣợc 

 5. Tính “có vấn đề”: hoạt động tƣ duy chỉ bắt đầu khi con ngƣời đứng trƣớc 

một câu hỏi về một vấn đề mà mình quan tâm nhƣng chƣa giải đáp đƣợc bằng những 

hiểu biết đã có của mình, nghĩa là gặp phải tình huống có vấn đề 

 4.1.2. Các loại tƣ duy: 

 1. Tƣ duy kinh nghiệm: 

 Tƣ duy kinh nghiệm là một tƣ duy dựa chủ yếu trên kinh nghiệm cảm tính và 

sử dụng phƣơng pháp “thử và sai”. Chủ thể phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thử 

mò mẫm thực hiện một số thao tác, hành động nào đó, ngẫu nhiên gặp một trƣờng 

hợp thành công, sau đó lặp lại đúng nhƣ thế mà không cần biết nguyên nhân vì sao. 

Kiểu tƣ duy này đơn giản, không cần phải rèn luyện nhiều, có ích trong hoạt động 

hàng ngày để giải quyết một số vấn đề trong phạm vi hẹp 

 2. Tƣ duy lý luận:  

 Tƣ duy lý luận là loại tƣ duy giải quyết nhiệm vụ đƣợc đề ra dựa trên sử dụng 

những khái niệm trừu tƣợng, những tri thức lý luận. Đặc trƣng của loại tƣ duy này là: 

 - Không dừng lại ở kinh nghiệm rời rạc mà luôn hƣớng tới xây dựng quy tắc, 

quy luật chung ngày một sâu rộng hơn. 

 - Tự định hƣớng hành động, suy nghĩ về cách thức hành động trƣớc khi hành 

động 

 - Luôn sử dụng những tri thức khái quát đã có để lý giải, dự đoán những sự vật, 

hiện tƣợng cụ thể 

 - Luôn lật đi lật lại vấn đề để đạt đến sự nhất quán về mặt lý luận, xác định 

đƣợc phạm vi ứng dụng của mỗi lý thuyết  

 3. Tƣ duy Lôgic: 

 Tƣ duy lôgic là tƣ duy tuân theo các quy tắc, quy luật của lôgic học một cách 

chặt chẽ, chính xác, không phải phạm sai lầm trong các lập luận, biết phát hiện ra các 

mâu thuẫn, nhờ đó mà nhận thức đƣợc đúng đắn chân lý khách quan 

 4. Tƣ duy vật lý: 

   Ta hiểu tƣ duy vật lý là sự quan sát các hiện tƣợng vật lý, phân tích một hiện 

tƣợng phức tạp thành những bộ phận đơn giản và xác lập giữa chúng những mối quan 

hệ và những sự phụ thuộc sự phụ thuộc xác định, tìm ra mối liên hệ giữa mặt định 

tính và mặt định lƣợng của các hiện tƣợng và các đại lƣợng vật lý, dự đoán các hệ 



quả mới từ các lý thuyết và áp dụng những kiến thức khái quát thu đƣợc vào thực 

tiễn. 

4.1.3.  Các biện pháp phát triển tƣ duy của học sinh: 

1. Tạo nhu cầu hứng thú, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh 

Tƣ duy là quá trình tâm lý diễn ra trong đầu học sinh. Tƣ duy chỉ thực sự có 

hiệu quả khi học sinh tự giác mang hết sức mình để thực hiện. Tƣ duy chỉ thực sự bắt 

đầu khi trong đầu học sinh xuất hiện một câu hỏi mà chƣa có lời giải đáp ngay 

Những tình huống điển hình hay gặp trong dạy học vật lý là: 

a. Tình huống phát triển : 

Học sinh đứng trƣớc một vấn đề mới chỉ đƣợc giải quyết một phần, một bộ 

phận, trong một phạm vi hẹp, cần phải đƣợc tiếp tục phát triển, hoàn chỉnh, mở rộng 

sang những phạm vi mới, lĩnh vực mới  

b. Tình huống lựa chọn 

Học sinh đứng trƣớc một vấn đề có mang một số dấu hiệu  quen thuộc có liên 

quan đến những kiến thức hay nhiều phƣơng pháp giải quyết đã biết, nhƣng chƣa biết 

chắc chắn có thể dùng kiến thức nào hay phƣơng pháp nào sẽ mang lại kết quả chắc 

chắn. Học sinh cần phải lựa chọn, thậm chí còn phải làm thử mới biết đƣợc cách nào 

đem lại kết quả nhƣ mong muốn 

c. Tình huống bế tắc: 

Học sinh đứng trƣớc một hiện tƣợng vẫn thƣờng thấy nhƣng không hiểu vì sao, 

vẫn coi nhƣ một điều bí mật của tự nhiên. Bây giờ, họ đƣợc giao nhiệm vụ phải tìm 

hiểu nguyên nhân, lý giải rõ ràng nhƣng chƣa biết dựa vào đâu 

d. Tình huống ngạc nhiên, bất ngờ: 

Học sinh đứng trƣớc một hiện tƣợng xảy ra theo một chiều hƣớng trái với suy 

nghĩ thông thƣờng (có tính chất nghịch lý, hầu nhƣ khó tin đƣợc đó là sự thực), do đó 

kích thích sự tò mò, lôi cuốn sự chý ý của họ tìm cách lý giải, phải bổ sung hoàn 

chỉnh hoặc phải thay đổi quan niệm cũ sai lầm của mình 

e. Tình huống lạ: 

Học sinh đứng một hiện tƣợng lạ có những nét đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của 

họ mà họ chƣa bao giờ. 

2. Xây dựng một lôgic nội dung phù hợp với đối tƣợng học sinh 

Vật lý học đƣa vào dạy học ở trƣờng phổ thông không phải là vật lý học đƣợc 

trình bày dƣới dạng hiện đại nhất của khoa học, bởi nếu nhƣ vậy thì nhiều khi học 

sinh không thể hiểu đƣợc. Hơn nữa, ta phải yêu cầu học sinh phải tự lực hoạt động để 

xây dựng, để chiếm lĩnh kiến thức. Bởi vậy, giáo viên phải tìm con đƣờng thích hợp 

để học có thể làm đƣợc việc ấy  

3. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các thao tác tƣ duy, những hành 

động nhận thức phổ biến trong học tập vật lý 



Trong quá trình nhận thức vật lý, học sinh phải luôn thực hiện các thao tác 

chân tay (nhƣ bố trí dụng cụ, sử dụng các dụng cụ đo, thực hiện các phép đo), các 

thao tác tƣ duy ( nhƣ phân tích, so sánh, khái quát hóa, trừu tƣợng hóa, cụ thể hóa), 

các hành động nhận thức (nhƣ xác định đặc tính bản chất của sự vật hiện tƣợng, tìm 

nguyên nhân, xác định mối quan hệ) 

Để cho học sinh có thể tự lực hoạt động nhận thức có kết quả và hoạt động với 

tốc độ ngày càng nhanh thì giáo viên phải luôn luôn có kế hoạch rèn luyện cho học 

sinh. Chính trong quá trình tái tạo các khái niệm, phát hiện các định luật vật lý, học 

sinh phải thực hiện các thao tác, hành động nhận thức phổ biến đó 

a. Giáo viên tổ chức quá trình học tập sao cho ở từng giai đoạn xuất hiện 

những tình huống bắt buộc học sinh phải thực hiện các thao tác tƣ duy và hành động 

nhận thức mới có thể giải quyết đƣợc vấn đề và hoàn thành đƣợc nhiệm vụ học tập 

b. Giáo viên đƣợc ra những câu hỏi để định hƣớng cho học sinh tìm những 

thao tác tƣ duy hay phƣơng pháp suy luận, hành động trí tuệ thích hợp 

c. Giáo viên phân tích câu trả lời của học sinh, chỉ ra chỗ sai của họ trong khi 

thực hiện các thao tác tƣ duy và hƣớng dẫn cách sửa chữa 

d. Giáo viên giúp học sinh khái quát hóa kinh nghiệm thực hiện các suy luận lô 

gic dƣới dạng những quy tắc đơn giản 

4. Tập dƣợt để học sinh giải quyết vấn đề nhận thức theo phƣơng pháp nhận 

thức của vật lý  

5. Rèn luyện ngôn ngữ vật lý cho học sinh  

Ngôn ngữ là hình thức biểu hiện của tƣ duy. Mỗi khái niệm vật lý đƣợc biểu 

đạt bằng một từ, mỗi định nghĩa, định luật vật lý đƣợc phát biểu bằng một mệnh đề, 

mỗi suy luận bao gồm nhiều phán đoán liên tiếp. Tuy kiến thức vật lý rất đa dạng 

nhƣng những cách phát biểu các định nghĩa, quy tắc, định luật vật lý cũng có những 

hình thức chung nhất định, giáo viên có thể chú ý rèn luyện cho học sinh quen dẫn 

4.2. Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 

4.2.1. Khái niệm năng lực: 

  Trong khoa học tâm lý, ngƣời ta coi năng lực là những thuộc tính tâm lý riêng 

của cá nhân, nhờ những thuộc tính này mà con ngƣời hoàn thành tốt đẹp một loại hoạt 

động nào đó, mặc dù phải bỏ ra ít sức lao động nhƣng vẫn đạt kết quả cao 

  Ngƣời có năng lực về một mặt nào đó thì không phải nỗ lực nhiều trong quá 

trình công tác mà vẫn khắc phục đƣợc những khó khăn một cách nhanh chóng và dễ 

dàng hơn những ngƣời khác hoặc có thể vƣợt qua đƣợc những khó khăn mới mà nhiều 

ngƣời khác không vƣợt qua đƣợc. 

  Năng lực gắn liền với kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực hoạt động tƣơng ứng. 

Song kỹ năng, kỹ xảo liên quan đến việc thực hiện một loại hành động hẹp, chuyên biệt, 

đến mức thành thạo, tự động hóa, máy móc. Còn năng lực chứa đựng yếu tố mới mẻ, 

linh hoạt trong hành động, có thể giải quyết nhiệm vụ thành công trong nhiều tình 

huống khác nhau, trong một lĩnh vực hoạt động rộng hơn. 



  4.2.2. Sự hình thành và phát triển năng lực: 

  Nguồn gốc phát sinh và quá trình phát triển năng lực là một quá trình phức tạp, 

tuân theo quy luật chung của sự phát triển nhân cách. Tâm lý học hiện đại cho rằng: con 

ngƣời mới sinh ra chƣa có năng lực, chƣa có nhân cách. Chính trong quá trình sống, học 

tập, giao lƣu con ngƣời đã hình thành và phát triển nhân cách của mình 

  1. Yếu tố sinh học: Vai trò của di truyền trong sự hình thành năng lực 

 Di truyền là sự tái tạo ở trẻ em những thuộc tính sinh học đã có ở cha mẹ, là sự truyền 

lại từ cha mẹ đến con cái những đặc điểm và những phẩm chất nhất định đã đƣợc ghi lại 

trong hệ thông gien. Những đặc điểm về giải phẫu sinh lý, nhất là hệ thần kinh cao cấp 

của con ngƣời đƣợc gọi là “Tƣ chất”. Di truyền tạo ra những điều kiện ban đầu để con 

ngƣời có thể hoạt động có kết quả trong lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên di truyền không 

thể quy định những giới hạn tiến bộ của xã hội loài ngƣời nói chung và của từng ngƣời 

nói riêng.  

  2. yếu tố hoạt động của chủ thể: 

 Năng lực không có sẵn trong con ngƣời, con ngƣời bằng hoạt động của chính mình 

mà chiếm lĩnh những kinh nghiệm hoạt động của các thế hệ đi trƣớc, biến thành năng 

lực của chính mình. Đặc biệt là về mặt khoa học, nghệ thuật, ngày nay trên thế giới có 

rất nhiều nhà khoa học, nghệ sỹ hoạt động rất thành công trong một lĩnh vực nào đó mà 

một phần rất quan trọng là do đã tiếp thu đƣợc những kinh nghiệm sáng tạo của của biết 

bao thế hệ đi trƣớc. Lịch sử nhân loại cho thấy các thiên tài về một lĩnh vực nào đó 

trƣớc hết là những ngƣời hoạt động rất say mê, tích cực, miệt mài, kiên trì dồn hết thời 

gian và tâm trí vào hoạt động đó. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc đều cho rằng “Thiên tài, 

chín mƣơi chín phần trăm là do lao động, chỉ có một phần trăm là do bẩm sinh” 

  3. Yếu tố môi trƣờng xã hội:  

 Ta hiểu môi trƣờng xã hội là là hệ thống các quan hệ chính trị, tƣ tƣởng ... đƣợc thiết 

lập trong xã hội. Những bộ phận của môi trƣờng có tác động mạnh mẽ đến con ngƣời là 

gia đình, trƣờng học, bạn bè, ngƣời xung quanh, cơ sở sản xuất, văn hóa, thể thao 

  Mỗi con ngƣời đều hoạt động trong môi trƣờng xã hội nhất định. Môi trƣờng 

góp phần tạo nên động cơ, mục đích, phƣơng tiện hành động và đặc biệt cho hoạt động 

giao lƣu của mỗi cá nhân với xã hội mà nhờ đó, cá nhân thu đƣợc kinh nghiệm của xã 

hội loại ngƣời biến nó thành của mình. Cũng chính nhờ sự giao lƣu với môi trƣờng xã 

hội, con ngƣời mới biết đƣợc hoạt động của mình có ý nghĩa nhƣ thế nào, có lợi ích ra 

sao có phù hợp với thực tế không...từ đó, điều chỉnh hoạt động của mình để mang lại 

hiệu quả ngày càng cao, năng lực ngày càng đƣợc phát triển. 

  4. Vai trò của giáo dục trong việc hình thành các năng lực 

  Giáo dục là một loại hoạt động chuyên môn của xã hội nhằm hình thành và 

phát triển nhân cách con ngƣời (trong đó có năng lực) theo những yêu cầu của xã hội 

trong những giai đoạn lịch sử nhất định 

  Sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh lại phải thông qua chính hoạt 

động của học sinh trong trong mối quan hệ với cộng đồng. Bởi vậy, nhà trƣờng hiện đại 

phải là nhà trƣờng hoạt động, lấy hoạt động của học sinh làm động lực chính để đạt mục 



đích đào tạo. Chỉ có dạy học trong nhà trƣờng mới có khả năng tạo ra những loại hoạt 

động đa dạng, phong phú, cần thiết, tạo điều kiện phát triển những năng lực khác nhau ở 

trẻ em, phù hợp với năng khiếu bẩm sinh của họ và yêu cầu của xã hội. Tất nhiên, 

không phải là nhà trƣờng đóng cửa lại mà dạy, trái lại chính nhà trƣờng còn phải tạo 

điều kiện để cho mỗi cá nhân học sinh giao lƣu với các thành viên khác trong nhà 

trƣờng cũng nhƣ ngoài xã hội. 

  4.2.3. Khái niệm năng lực sáng tạo; 

  “Sáng tạo là một loại hoạt động mà kết quả của nó là một sản phẩm tinh thần 

hay vật chất có tính cách tân, có ý nghĩa xã hội, có giá trị” (Sáng tạo. Bách khoa toàn 

thƣ Liên Xô. Tập 42, trang 54) 

  Năng lực sáng tạo có thể hiểu là khả năng tạo ra những giá trị mới về vật chất 

và tinh thần, tìm ra cái mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công những 

hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới  

  4.2.4. Các biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 

 1. Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với quá trình xây dựng kiến thức mới  

  Kiến thức vật lý trong trƣờng phổ thông là những kiến thức đã đƣợc loài ngƣời 

khẳng định. Tuy vậy, chúng luôn luôn là mới mẻ đối với học sinh. Việc nghiên cứu kiến 

thức mới sẽ thƣờng xuyên tạo ra những tình huống đòi hỏi học sinh phải đƣa ra những ý 

kiến mới, giải pháp mới đối với chính bản thân họ 

  Tổ chức quá trình nhận thức vật lý theo chu trình sáng tạo sẽ giúp cho học sinh 

trên con đƣờng hoạt động sáng tạo dễ nhận biết đƣợc: chỗ nào có thể suy nghĩ dựa trên 

những hiểu biết đã có, chỗ nào phải đƣa ra kiến thức mới, giải pháp mới. Việc tập trung 

sức lực vào chỗ mới đó sẽ giúp cho hoạt động sáng tạo của học sinh có hiệu quả, rèn 

luyện cho tƣ duy trực giác nhạy bén, phong phú. Trong nhiều trƣờng hợp, giáo viên có 

thể giới thiệu cho học sinh kinh nghiệm sáng tạo của các nhà bác học 

2. Luyện tập phỏng đoán, dự đoán, xây dựng giả thuyết 

 Nhƣ đã biết, dự đoán có vai trò rất quan trọng trên con đƣờng sáng tạo khoa học. Dự 

đoán dựa chủ yếu vào trực giác, kết hợp với kinh nghiệm phong phú và kiến thức sâu 

sắc về mỗi lĩnh vực. Các nhà khoa học nói rằng: việc xây dựng giả thuyết dựa trên sự 

khái quát hóa những sự kiện thực nghiệm, những kinh nghiệm cảm tính. Tuy nhiên, sự 

khái quát hóa đó không phải là một phép quy nạp đơn giản, hình thức mà nó chứa đựng 

một yếu tố mới, không có sẵn trong các sự kiện dùng làm cơ sở. Dự đoán khoa học 

không phải là tùy tiện mà luôn luôn phải có một cơ sở nào đó, tuy chƣa thật là chắc 

chắn. Có thể có các cách dự đoán sau đây trong giai đoạn đầu của hoạt động nhận thức 

vật lý của học sinh: 

 a. Dựa vào sự liên tƣởng tới một kinh nghiệm đã có 

 b. Dựa trên sự tƣơng tự 

 - Dựa trên một dấu hiệu bên ngoài giống nhau mà dự đoán sự giống nhau về bản chất 

 - Dựa trên sự giống nhau về cấu tạo mà dự đoán sự giống nhau về tính chất 



 c. Dựa trên sự xuất hiện đồng thời giữa hai hiện tƣợng mà dự đoán giữa chúng có 

quan hệ nhân quả    

 d. Dựa trên nhận xét thấy hai hiện tƣợng luôn luôn biến đổi đồng thời, cùng tăng hoặc 

cùng giảm mà dự đoán về quan hệ nhân quả giữa chúng 

 e. Dựa trên sự thuận nghịch thƣờng thấy của nhiều quá trình 

 g. Dựa trên sự mở rộng phạm vi ứng dụng của một kiến thức đã biết sang một lĩnh 

vực khác 

 h. Dự đoán về mối quan hệ định lƣợng 

3. Luyện tập đề xuất phƣơng án kiểm tra dự đoán 

4.3. Hƣớng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý: 

4.3.1. Tổ chức tình huống có vấn đề: 

 Tổ chức tình huống có vấn đề thực chất là tạo ra hoàn cảnh để học sinh tự ý thức 

đƣợc vấn đề cần giải quyết, có nhu cầu và hứng thú giải quyết vấn đề, biết đƣợc mình 

cần phải làm gì và sơ bộ xác định đƣợc làm nhƣ thế nào 

 Quy trình tổ chức tình huống có vấn đề trong lớp có thể gồm các giai đoạn chính sau: 

  - Giáo viên mô tả một hoàn cảnh cụ thể mà học sinh có thể cảm nhận đƣợc 

bằng kinh nghiệm thực tế, biểu diễn một thí nghiệm hoặc yêu cầu học sinh làm một thí 

nghiệm đơn giản để làm xuất hiện hiện tƣợng cần nghiên cứu 

  - Giáo viên yêu cầu học sinh mô tả lại hoàn cảnh hoặc hiện tƣợng bằng chính 

lời lẽ của mình theo ngôn ngữ vật lý 

  - Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán sơ bộ hiện tƣợng xảy ra trong hoàn cảnh 

đã mô tả hoặc giải thích hiện tƣợng quan sát đƣợc dựa trên những kiến thức và phƣơng 

pháp đã có từ trƣớc (giải quyết sơ bộ vấn đề) 

  - Giáo viên giúp học sinh phát hiện chỗ không đầy đủ của họ trong kiến thức, 

trong cách giải quyết vấn đề và đề xuất nhiệm vụ mới cần giải quyết (dƣới dạng câu hỏi, 

nêu rõ những điều kiện đã cho và yêu cầu cần đạt đƣợc) 

 4.3.2. Các kiểu hƣớng dẫn học sinh giải quyết vấn đề: 

  1. Hƣớng dẫn tìm tòi quy về kiến thức, phƣơng pháp đã biết 

  Các định luật vật lý rất đơn giản, nhƣng biểu hiện của chúng trong thực tế lại 

rất phức tạp. Các định luật vật lý thƣờng phát biểu lên các mối quan hệ trong điều kiện 

lý tƣởng, hiện tƣợng chỉ bị chi phối bởi một nguyên nhân, nhƣng hiện tƣợng thực tế 

thƣờng bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân tác động đồng thời hoặc diễn biến nhanh theo 

nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một nguyên nhân nhƣng ta chỉ quan sát thấy giai đoạn 

cuối cùng 

  Hƣớng dẫn tìm tòi quy về kiến thức, phƣơng pháp đã biết có nghĩa là thoạt mới 

tiếp xúc với vấn đề cần giải quyết không thấy ngay mối quan hệ của nó với những cái 

đã biết, không thể áp dụng ngay một quy tắc, một định luật hay một cách làm đã biết mà 

cần phải tìm tòi bằng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để tìm ra dấu hiệu 



tƣơng tự với cái đã biết. Kiểu hƣớng dẫn này thƣờng gặp khi học sinh vận dụng kiến 

thức đã biết nhƣng chƣa có phƣơng pháp, quy trình hữu hiệu có ba trƣờng hợp phổ biến 

sau: 

a. Hƣớng dẫn học sinh diễn đạt vấn đề cần giải quyết bằng ngôn ngữ vật lý 

b. Hƣớng dẫn học sinh phân tích một hiện tƣợng vật lý phức tạp bị chi phối bởi nhiều 

nguyên nhân, một định luật đã biết 

c. Hƣớng dẫn học sinh phân chia quá trình diễn biến của hiện tƣợng thành nhiều giai 

đoạn, mỗi giai đoạn đó tuân theo một quy luật xác định đã biết 

2. Hƣớng dẫn tìm tòi sáng tạo từng phần: 

  Kiểu hƣớng dấn này thƣờng đƣợc sử dụng khi nghiên cứu tài liệu mới, học 

sinh đƣợc giao nhiệm vụ phát hiện những tính chất mới, những mối liên hệ có tính quy 

luật mà trƣớc đây học sinh chƣa biết hoặc chƣa biết đầy đủ 

 Ở đây, không thể hoàn toàn sử dụng những kiến thức đã biết, không có con đƣờng 

suy luận lô gic để suy ra từ cái đã biết mà đòi hỏi sự sáng tạo thực sự, một bƣớc nhảy 

vọt trong nhận thức. Các nhà khoa học cho rằng trong tình huống này, trực giác đóng 

vai trò quan trọng. Bằng trực giác, nhà khoa học dự đoán một câu trả lời, một giải pháp 

cho vấn đề đặt ra rồi tìm cách kiểm tra tính đúng đắn của dự đoán  (giả thuyết) đó bằng 

thực nghiệm. Rèn luyện trực giác khoa học cho học sinh là điều khó khăn, giáo viên 

không thể chỉ ra cho học sinh con đƣờng đi đến trực giác mà tự học sinh phải thực hiện 

nhiều lần để có kinh nghiệm, không ai có thể làm thay đƣợc. Tuy nhiên giáo viên có thể 

tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập dƣợt những bƣớc nhảy đó, bằng cách phân chia 

một bƣớc nhảy vọt lớn trong khoa học thành những bƣớc nhỏ nằm trong vùng phát triển 

gần của học sinh. Sau khi đƣợc rèn luyện nhiều lần, học sinh sẽ tích lũy đƣợc kinh 

nghiệm, có sự nhạy cảm phát hiện, đề xuất đƣợc giải pháp mới để vƣợt qua khó khăn    

3. Hƣớng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát: 

  Ở kiểu hƣớng dẫn này, giáo viên chỉ hƣớng dãn học sinh xây dựng phƣơng 

hƣớng chung giải quyết vấn đề, còn việc vạch kế hoạch chi tiết và thực hiện kế hoạch 

đó học sinh tự làm. Kiểu hƣớng dẫn này, đòi hỏi học sinh không những tính tự lực cao 

mà còn phải phải có vốn kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo vững vàng và có một số kinh 

nghiệm hoạt động sáng tạo. Nói cách khác, kiểu hƣớng dẫn này, áp dụng cho đối tƣợng 

học sinh khá và giỏi. Trong điều kiện không tách những học sinh khá ra thành một lớp 

riêng, giáo viên vẫn có thể sử dụng kiểu hƣớng dẫn này kết hợp với kiểu hƣớng dẫn tìm 

tòi sáng tạo từng phần. Học sinh khá có thể tích cực tham gia thảo luận ngay từ khi xác 

định phƣơng hƣớng và lập kế hoạch tổng thể, còn học sinh yếu hơn thì tham gia vào giải 

quyết từng phần cụ thể của kế hoạch đó  

Ví dụ: Khi nghiên cứu kính hiển vi, học sinh đã biết có thể dùng kính lúp để quan sát 

ảnh ảo phóng đại của những vật nhỏ. Vấn đề mới xuất hiện là: Độ phóng đại góc của 

kính lúp không vƣợt quá đƣợc 25, vậy phải làm thế nào để đạt đƣợc độ phóng đại góc 

lớn hơn nữa để quan sát đƣợc những vật rất nhỏ (tế bào, vi khuẩn)? Rõ ràng là phải 

dùng biện pháp mới: phóng đại lần thứ hai qua một thấu kính, để thu đƣợc ảnh ảo cuối 

cùng lớn hơn nhiều lần so với dùng kính lúp. 



 Giáo viên hƣớng dẫn học sinh nhớ lại những cách khác nhau để phóng đại ảnh bằng 

thấu kính và yêu cầu học sinh đề xuất giải pháp. Học sinh có thể đề xuất hai giải pháp 

sau: 

  - Dùng thấu kính thứ nhất là kính lúp cho ảnh ảo phóng đại, rồi dùng một thấu 

kính hội tụ thứ hai nhƣ một kính lúp thứ hai phóng đại ảnh lên một lần nữa 

  - Dùng một tháu kính hội tụ cho ảnh thật phóng đại lên lần thứ nhất, sau đó 

dùng một thấu kính hội tụ thứ hai nhƣ là một kính lúp để thu đƣợc ảnh ảo đƣợc phóng 

đại lên lần thứ hai. 

 Tiếp theo, Giáo viên yêu cầu học sinh tự lực dùng cách vẽ hình để tạo ảnh qua hệ 

thấu kính nói trên, phân tích ƣu nhƣợc điểm của hai giải pháp và chọn lấy giải pháp có 

lợi hơn. Học sinh tự lực thực hiện công việc dựng hình và thảo luận về kết quả thu đƣợc 

4.3.3. Ví dụ về bài học giải quyết vấn đề 

Tình huống 1 

Tình huống 2 

Tình huống 3 

Tình huống 4 

Tình huống 5 

4.4. Giáo dục tƣ tƣởng trong dạy học vật lý 

4.4.1. Giáo dục thế giới quan khoa học 

4.4.2. Giáo dục nhân sinh quan 

4.5. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lý 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

- Lấy ví dụ về hƣớng dẫn học sinh giải quyết một vấn đề thuộc chƣơng trình vật lý phổ 

thông 

- Đọc và tìm hiểu về các PPDH vạt lý ở trƣờng phổ thông 

 

  



 

Chƣơng 5 

CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ TRONG TRƢỜNG PHỔ THÔNG  

Số tiết: 03 (Lý thuyết: 03, bài tập: 0)         

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Hiểu rõ các phƣơng pháp dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông  

2. Kỹ năng: 

- Lấy đƣợc ví dụ khi sử dụng phƣơng pháp dạy học đó vào dạy một bài hoặc một 

trích đoạn nào đó 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, có tinh thần tự học tự nghiên cứu 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình, đọc và trả lời các câu hỏi của giảng viên 

C. Nội dung: 

5.1.Quy nạp và diễn dịch. Phƣơng pháp tƣơng tự và phƣơng pháp mô hình hoá 

Các phƣơng pháp tƣ duy logic: Quy nạp và diễn dịch, trừu tƣợng hoá và khái 

quát hoá, phân tích và tổng hợp, tƣơng tự và mô hình hoá đƣợc ứng dụng rộng rãi trong 

dạy  học Vật lí, đặc biệt trong việc phát triển tƣ duy, năng lực sáng tạo của học sinh. 

5.1.1. Quy nạp và diễn dịch là các mặt logic của mỗi phƣơng pháp dạy học. Dù kể 

chuyện, hội thoại hay diễn giảng... đều có thể xây dựng theo kiểu quy nạp, cũng nhƣ 

theo kiểu diễn dịch. 

Theo kiểu diễn dịch, đầu tiên ngƣời ta đƣa ra kết luận khái quát, sau đó đƣa ra 

các sự kiện khẳng định kết luận đó, hoặc ngƣợc lại, theo kiểu quy nạp, cần thông báo 

các sự kiện sau đó bằng cách lôi cuốn học sinh tham gia vào các quá trình lập luận, rút 

ra kết luận rồi hình thành kết luận tổng quát hoặc định luật từ các sự kiện. 

Con đƣờng quy nạp trong việc trình bày nội dung dạy học nói chung thƣờng 

đƣợc sử dụng ở các lớp dƣới  (trung học cơ sở), ở những lớp cuối cấp trung học phổ 

thông con đƣờng diễn dịch thƣờng đƣợc sử dụng nhiều hơn. Trong Vật lí học hiện đại, 

các phƣơng pháp Toán học và các thuyết Vật lí ngày càng chiếm vị trí quan trọng, cùng 

với phƣơng pháp thực nghiệm, chúng tạo thành các phƣơng pháp nhận thức cơ bản của 



Vật lí. Vật lí học hiện đại là một khoa học vừa có đặc trƣng lí thuyết, vừa là khoa học có 

đặc trƣng thực nghiệm. Sự phát triển đó của khoa học Vật lí đƣợc phản ánh trong thực 

tiễn dạy học Vật lí. Phƣơng pháp diễn dịch ngày càng đƣợc coi trọng trong dạy học Vật 

lí ở các lớp phổ thông trung học. Chẳng hạn việc trình bày các định luật động lực học ở 

lớp 10: Định luật thứ nhất của Niu-tơn đƣợc hình thành trên cơ sở khái quát các quan 

sát và thực nghiệm, trong khi đó, định luật thứ hai của Niu-tơn có thể đƣa ra bằng con 

đƣờng diễn dịch: Đƣa ra kết luận của định luật rồi thực hiện một thí nghiệm kiểm 

chứng, các ví dụ minh hoạ... 

5.1.2. Phép tƣơng tự Trong dạy học Vật lí, ngƣời ta cũng thƣờng dùng phép tƣ duy 

tƣơng tự. Theo các suy luận tƣơng tự ngƣời ta xuất phát từ sự giống nhau của một số 

dấu hiệu của các vật rồi rút ra kết luận về sự giống nhau của các vật này theo cả các dấu 

hiệu khác. Trong nghiên cứu khoa học phƣơng pháp tƣơng tự là một trong các phƣơng 

pháp đƣợc sử dụng để hình thành các giả thuyết. Chẳng hạn ngƣời ta đƣa ra sự tƣơng tự 

giữa chuyển động của các quả cầu đàn hồi tuyệt đối với chuyển động của các phần tử 

khí, nhờ vậy giải thích và tính toán đƣợc áp suất của chất khí. Sự tƣơng tự là cơ sở lôgic 

cho các kết luận rút ra bằng con đƣờng mô hình hoá. 

5.1.3. Phƣơng pháp mô hình hoá Phƣơng pháp mô hình hoá là phƣơng pháp nghiên cứu 

tự nhiên đã từ lâu đƣợc sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu đối tƣợng Vật lí - bản chất 

của phƣơng pháp là ở chỗ: Khi nghiên cứu một đối tƣợng nào đó ngƣời ta sử dụng một 

đối tƣợng khác thay thế đối tƣợng đƣợc nghiên cứu (nguyên bản). Đối tƣợng thay thế 

cho nguyên bản, đƣợc gọi là mô hình. Trong phƣơng pháp mô hình cũng nhƣ trong 

phƣơng pháp tƣơng tự, thông tin về một đối tƣợng (về mô hình) có thể đƣợc chuyển tải 

sang đối tƣợng khác (nguyên bản). Trong dạy học các phân môn nhƣ Nhiệt học, Điện 

học, Quang học, Vật lí hạt nhân... đều cần phải tạo ra trong đầu óc học sinh các khái 

niệm mô hình. Mô hình có thể đƣợc xem nhƣ phƣơng tiện trực quan, còn phƣơng pháp 

tƣơng tự cho phép rút ra các kết luận. Nhờ vậy các mô hình tƣơng tự có ý nghĩa quan 

trọng giúp học sinh hiểu cơ cấu bên trong của các hiện tƣợng. Trong lịch sử Vật lí học, 

Niu-tơn là một trong những ngƣời đầu tiên sử dụng phƣơng pháp mô hình, đặt nền 

móng cho phƣơng pháp mô hình hoá nhƣ là một trong các phƣơng pháp nhận thức khoa 

học. Tiếp đến Đ. Mac-xoen đã đƣa ra thƣơng pháp mô hình hoá Toán học để mô hình 

hoá các hiện tƣợng Vật lí. Mô hình khí lí tƣởng và mô hình cấu tạo nguyên tử của các 

chất đã tạo cho sự phát triển thuyết động học phân tử của các chất và giúp cho việc giải 

thích nhiều định luật thực nghiệm (Bôi-lơ - Ma-ri- ốt, Gay Luy-xác và Sác-lơ). Phƣơng 

pháp mô hình hoá lí thuyết gắn liền với việc nghiên cứu Vật lí vi mô đã phát triển mạnh 

trong thế kỉ XX. Ngay từ năm 1900 M. Plăng đã đƣa ra mô hình dao động tử điều hoà 

lƣợng tử, A. Anh-xtanh đã đặt cơ sở cho việc xem các động tử ánh sáng nhƣ các hạt, mô 

hình nguyên tử của Bo đã thành một mắt xích huyền tiếp từ Vật lí cổ điển sang Vật lí 

lƣợng tử, hàng loạt hiện tƣợng đƣợc nghiên cứu trên cơ sở các mô hình năng lƣợng hoặc 

mô hình cấu trúc (mô hình miền, lí thuyết miền dẫn trong chất bán dẫn). Trong lí thuyết 

hạt nhân hiện đại các mô hình đóng vai trò công cụ giải thích các kết quả nghiên cứu 

thực nghiệm và xây dựng kế hoạch thực nghiệm. Trong nhiều trƣờng hợp mô hình đƣợc 

dùng làm công cụ xây dựng lí thuyết chẳng hạn trên cơ sở mô hình nguyên tử của Bo đã 

xây dựng đƣợc thuyết lƣợng tử về các nguyên tử). Trong khoa học hiện đại, đặc biệt 

trong kĩ thuật, các mô hình ứng đƣợc sử dụng rộng rãi, chúng là phƣơng tiện nghiên cứu 



thực nghiệm (mô ảnh máy bay, tàu thuỷ...). Vì vậy, việc sử dụng rộng rãi các mô hình 

trong dạy lọc Vật lí là điều dễ hiểu. Trong số các môn học ở nhà trƣờng phổ thông môn 

Vật là môn học sử dụng nhiều dạng mô hình nhất. Để giúp cho việc sử dụng các mô 

hình trong dạy học Vật lí hiệu quả ngƣời ta là đƣa ra một phƣơng án phân loại các mô 

hình. Phƣơng án đó dựa trên cơ sở cách xây dựng mô hình. Theo cách xây dựng, tất cả 

các mô hình có thể chia thành hai nhóm: Các mô hình vật chất và các mô hình lí tƣởng 

(hay tƣởng tƣợng). Các mô hình vật chất là các mô hình đƣợc tạo ra từ các yếu tố vật 

chất và có thể vận hành theo các định luật của tự nhiên. Các mô hình vật chất đƣợc dùng 

để tái tạo cấu trúc của một đối tƣợng nghiên cứu, đặc trƣng cho sự diễn biến và bản chất 

của một quá trình Vật lí hoặc hiện tƣợng kĩ thuật. Các mô hình vật chất lại đƣợc phân ra 

thành các mô hình tƣơng tự Vật lí (ví dụ: các mô hình hoạt động của động cơ điện, tuốc 

bin hơi nƣớc, máy dao điện...), các mô hình tƣơng tự không gian (mô hình ma-ket của ô 

tô, tàu thuỷ, cánh máy bay...) là các mô hình tƣơng tự Toán học (ví dụ: mô hình điện 

của các hiện tƣợng cơ, nhiệt và hạt nhân...). Các mô hình lí tƣởng là các mô hình đƣợc 

tƣ duy con ngƣời thiết kế trong đấu óc của mình (chất điểm, khí lí tƣởng, khí 

electron...), có thể thể hiện chúng bằng các hình vẽ, phim hoạt hình hoặc các kí hiệu 

tƣợng trƣng nào đó. Tất cả các biến đổi các yếu tố của mô hình lí tƣởng chỉ đƣợc thực 

hiện trong ý thức của con ngƣời theo các định luật và quy tắc Logic học, Toán học và 

Vật lí học. Các mô hình lí tƣởng lại đƣợc chia ra thành các mô hình khái niệm và các 

mô hình kí hiệu. Khái niệm, đó là biểu tƣợng của hiện thực khách quan, con ngƣời tƣ 

duy bằng các khái niệm, vì vậy cung cấp các biểu tƣợng Vật lí cho học sinh là một trong 

các nhiệm vụ chính của dạy học Vật lí, là cơ sở để phát huy tƣ duy Vật lí cho học sinh. 

Trong dạy học Vật lí cũng nhƣ trong nghiên cứu khoa học, các mô hình khái niệm là 

đặc biệt cần thiết, chẳng hạn nhƣ khi nghiên cứu thế giới vi mô, nơi mà các giác quan 

của con ngƣời không với tới đƣợc. Các mô hình kí hiệu đƣợc thể hiện trên cơ sở biểu 

diễn các mối quan hệ và các tính chất của đối tƣợng đƣợc mô hình hoá nhờ các định luật 

(hoặc các công thức) nhất định, thƣờng là dƣới dạng các biểu thức Toán học (ví dụ 

trong lí thuyết động học phân tử của các khí; Công thức F = G - là mô hình của tƣơng 

tác hấp dẫn, công thức H2O là mô hình kí hiệu của nƣớc. Các mô hình vật chất cũng nhƣ 

các mô hình lí tƣởng đều thực hiện các chức năng công cụ trực quan. Để tăng thêm hiệu 

quả hình thành các khái niệm Vật lí, ngƣời giáo viên cần phải biết kết hợp khéo léo giữa 

biểu tƣợng từ các mô hình với lời nói, nghĩa là việc chỉ ra hiện tƣợng nhờ các mô hình 

phải phù hợp với sự giải thích của giáo viên. Để đảm bảo tính trực quan cao của các mô 

hình, khi thiết kế chúng cần tính đến các yêu cầu:  

1. Làm rõ các yếu tố quan trọng của đối tƣợng đƣợc khảo sát (các hiện tƣợng), 

trong các thiết bị kĩ thuật, những yếu tố này bị che khuất.  

2. Cho khả năng khảo sát sự diễn biến của quá trình ở nhịp độ chậm hoặc dừng 

lại để khảo sát các trạng thái nhất định của quá trình.  

3. Có khả năng tập lại quá trình đƣợc khảo sát một số lần tuỳ ý. Để tăng thêm 

tính trực quan của các mô hình lí tƣởng nên sử dụng các hình vẽ sơ đồ hình chiếu các 

slide hoặc phim hoạt hình nhờ đó có thể mô hình hoá quá trình (hiện tƣợng) ở dạng 

động (ví dụ: Phim hoạt hình "Các chất bán dẫn và ứng dụng của chúng trong kĩ 

thuật"...). Khi sử dụng các mô hình khái niệm, nếu có thể nên sử dụng một vài mô hình 

của cùng một hiện tƣợng Vật lí đã cho để chúng bổ sung cho nhau. Khi ấy cần chỉ ra các 

giới hạn ứng dụng của chúng. Ví dụ: Khí lí tƣởng ở một chừng mực nhất định phản ánh 



các tính chất của khí thực chỉ ở nhiệt độ cao và áp suất không. lớn lắm (so với áp suất 

khí quyển), mô hình khí của Van-de-van đã mô tả các tính chất của khí thực ở các nhiệt 

độ và áp suất khác nhau với độ chính xác lớn. Khi hình thành khái niệm về electron cần 

làm quen học sinh với các giai đoạn phát triển của mô hình này: Điện tích điểm, quả cầu 

nhỏ tích điện âm quay xung quanh một trục; đám mây tích điện. Một phƣơng pháp đƣợc 

xem là hiệu quả để tạo ra và sử dụng các mô hình khái niệm trong dạy học Vật lí là 

minh hoạ các hiện tƣợng trƣớc khi đƣa ra định nghĩa để tạo ra trong ý thức của học sinh 

một biểu tƣợng của hiện tƣợng, ví dụ trƣớc khi đƣa ra định nghĩa chuyển động cơ học 

cần sử dụng một thí nghiệm, chẳng hạn biểu diễn chuyển động một xe con trên bàn...), 

khi định nghĩa biên độ dao động cần biểu diễn chuyển động dao động của một con lắc lò 

so hay con lắc 

1. PP xử lý thông tin theo mô hình quy nạp: 

- Giáo viên làm thí nghiệm vật lý hoặc cho HS làm thí nghiệm vật lý theo 

nhóm 

- HS quan sát thí nghiệm rồi từ đó rút ra nhận xét 

- Các HS phân tích, đánh giá nhận xét đó 

- GV tiếp tục làm thí nghiệm vật lý thứ hai hoặc cho HS tiếp tục tự làm thí 

nghiệm vật lý thứ hai theo nhóm 

- HS quan sát cẩn thận thí nghiệm thứ hai rồi từ đó xác nhận hay bác bỏ nhận 

xét ban đầu, hoặc chính xác hóa nhận xét ban đầu, tiến tới khám phá ra khái niệm vật lý 

mới, hoặc quy tắc vật lý mới, hoặc định luật vật lý mới.   

2. PP xử  lý thông tin theo mô hình diễn dịch: 

- Đặc trƣng của PP này là HS xuất phát từ các thông tin đã biết để suy luận ra 

các quy tắc mới, các mối liên hệ  mới 

- Trong dạy học vật lý ở THCS, PP này thƣờng đƣợc sử dụng phối hợp với PP 

xử lý thông tin theo mô hình quy nạp 

3. PP xử lý thông tin theo mô hình hợp tác 

4. PP xử lý thông tin theo mô hình khảo sát khám phá    

5.2.Các phƣơng pháp trình bày bằng lời 

1. Phƣơng pháp thuyết trình trong dạy học vật lý: 

a. Nội dung: 

- PP thuyết trình thuộc nhóm các phƣơng pháp dùng từ ngữ. Nội dung cơ bản 

của PP này là giáo viên dùng lời nói tác động lên học sinh, nhằm làm cho học sinh nắm 

vững đƣợc nội dung kiến thức vật lý, củng cố đƣợc kiến thức và khái quát hóa kiến thức 

thu nhận đƣợc, hƣớng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo. Hỗ trợ với phƣơng tiện cơ 

bản là lời nói, giáo viên còn sử dụng những phƣơng tiện dạy học khác nhƣ các tranh 

ảnh, sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, phim, máy chiếu, máy vi tính... Trong phƣơng pháp này, học 

sinh chủ yếu nghe, hiểu, ghi chép, nhớ, tái hiện và có tham gia với mức độ hạn chế vào 

bài học theo yêu cầu của giáo viên ở những giai đoạn thích hợp 



- Cách thức mà giáo viên tác động lên học sinh là dùng lời nói để trình bày lại 

những kiến thức đã đƣợc nghiên cứu, đã đƣợc cải biến lại về mặt sƣ phạm cho phù hợp 

với đối tƣợng học sinh và đã đƣợc sắp xếp theo một trình tự lôgic chặt chẽ. Giáo viên 

phải tìm mọi cách giảng giải, minh họa, đề xuất các thí dụ, phân tích các hiện tƣợng, 

vạch ra những dấu hiệu cơ bản, so sánh các đối tƣợng... để nhằm mục đích cuối cùng là 

cho học sinh nắm vững vấn đề, hiểu rõ những kiến thức cần trình bày và có thể tái hiện 

và sử dụng chúng khi cần thiết. Nhƣ vậy khi dùng phƣơng pháp này, cả giáo viên và học 

sinh hầu nhƣ không cần tác động lên đối tƣợng nghiên cứu hoặc chỉ tác động một cách 

gián tiếp thông qua sự mô tả lại. Có hai kiểu dạy học mà có thể áp dụng là kiểu dạy học 

thông báo – tái hiện và kiểu dạy học nêu vấn đề oritic (tìm tòi) 

- Khi sử dụng phƣơng pháp thuyết trình, giáo viên có thể phối hợp sử dụng một 

số các phƣơng pháp khác nhƣ PP đàm thoại, PP thí nghiệm, nhƣng ở mức độ hạn chế 

b. Các hình thức của PP thuyết trình 

Có ba hình thức thuyết trình cơ bản. Cả ba hình thức này đều phối hợp sử dụng 

trong suốt quá trình sử dụng PP thuyết trình chung. Việc phân loại và  tách rời chúng 

nhằm mục đích phân biệt để phối hợp sử dụng cho hiệu quả 

- Hình thức đầu tiên là Giảng giải vật lý: Giảng giải là dùng lời nói để thông 

báo, giải thích cho học sinh hiểu một kiến thức vật lý đơn lẻ, thí dụ nhƣ một hiện tƣợng 

vật lý, một khái niệm vật lý, một sơ đồ nguyên lí vật lý, một mô hình vật lý, một dữ kiện 

của bài toán, một đồ thị diễn tả một quá trình vật lý... trong quá trình giảng giải giáo 

viên thƣờng kết hợp các thủ thuật và phƣơng tiện dạy học bổ trợ  

- Hình thức thứ hai là kể chuyện vật lý 

 Kể chuyện là một hình thức trình bày kiến thức vật lý dƣới dạng kể lại một câu 

chuyện liên tục, ngắn gọn. Trong kể chuyện có kết hợp với giảng giải nhƣng chủ yếu 

vẫn là thông báo. Thông báo ở đây sẽ có sức thu hút học sinh hơn vì nó thể hiện đƣợc 

dƣới một câu chuyện để tăng sức hấp dẫn. Việc xây dựng câu chuyện vật lí trƣớc hết 

phải dựa trên nội dung vật lý, sau đó dựa trên những sự kiện của lịch sử vật lý hoặc dựa 

vào những thành tựu của vật lý và của khoa học, kĩ thuật nói chung. Những ứng dụng 

của vật lý vào trong thực tiễn và trong nghiên cứu khoa học cũng là những tƣ liệu thú vị 

cho việc xây dựng các câu chuyện vật lý. Kể chuyện vật lí thƣờng đƣợc dùng để mở đầu 

cho một bài học vật lý nhằm đặt ra vấn đề cần nghiên cứu và tăng sức hấp dẫn của bài 

giảng. Một điều cần lƣu ý là sau khi đã có đƣợc kiến thức mới thì cần quay lại giải 

quyết trực tiếp mà câu chuyện đã nêu ra lúc đầu. Thí dụ, kể lại câu chuyện tình cờ phát 

hiện ra tia Rơn ghen và việc đặt tên nó là tia X ví chƣa biết rõ bản chất của nó để dạy về 

bức xạ này. Kể lại lịch sử phát minh của các nhà khoa học và của Niu tơn tìm ra định 

luật định luật hấp dẫn để dạy về định luật này 

- Hình thức thứ ba là diễn giảng vật lý: là hình thức cao nhất của thuyết trình 

vật lý. Trong đó, giáo viên trình bày một vấn đề lớn, chiếm toàn bộ thời gian lên lớp, 

theo một trình tự chặt chẽ. Học sinh phải theo dõi, ghi chép và tái hiện. Khi diễn giảng 

giáo viên sử dụng các hình thức thông báo, giảng giải, giải thích, minh họa, phân tích, 

so sánh, kể chuyện, sử dụng các đồ dùng dạy học ... và ở mức độ nào đó yêu cầu học 

sinh làm một công việc cụ thể hoặc đàm thoại với họ. Nhƣ vậy, học sinh ngoài việc 



nghe, còn có thể tham gia một mức độ nhất định vào bài giảng. Diễn giảng thƣờng đƣợc 

sử dụng phổ biến cho dạy kiến thức vật lý mới, một đại lƣợng vật lý, một định luật vật 

lý...Cấu trúc của diễn giảng gồm có: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận 

c. Yêu cầu đối với giáo viên và học sinh 

- Dùng PP thuyết  trình phù hợp với đối tƣợng học sinh, với nội dung bài học 

và với các điều kiện cơ sở vật chất nói chung. Hầu hết các bài dạy kiến thức vật lý mới, 

kể cả những bài phải dùng các thí nghiệm vật lý, các bài tổng kết, hƣớng dẫn rèn kĩ 

năng... đều có thể dùng PP thuyết trình. Tuy nhiên, với đối tƣợng học sinh khá giỏi, thì 

nên hạn chế dùng PP này vì nó làm cho học sinh thụ động, không phát huy hết khả năng 

của họ 

- Lời nói của GV có vai trò quyết định tới sự thành công của PP thuyết trình. 

Vì vậy, phải có những yêu cầu cơ bản sau đối với lời nói của GV: phải đúng ngữ pháp 

tiếng việt. Phải diễn đạt chính xác những vấn đề cần trình bày. Phải diễn đạt ngắn gọn, 

đầy đủ những vấn đề cần trình bày. Phải nói to, rõ, với những nhịp điệu khác nhau và có 

sức truyền cảm. Cần có những cử chỉ kèm theo lời nói để tăng sức hấp dẫn của lời nói 

và tạo không khí sinh động cho ngƣời nghe 

- Tăng cƣờng sử dụng các thiết bị dạy học bổ trợ, tăng cƣờng trực quan bằng 

các hình vẽ, sơ đồ, đồ thị ... nên đƣa ra nhiều thí dụ chính xác, phù hợp với nội dung 

giảng giải. Tăng cƣờng các biện pháp và thủ thuật thuyết trình 

- Phải kiểm tra đƣợc sự theo dõi của học sinh, nắm đƣợc mức độ nắm vững bài 

học và việc ghi chép của học sinh để có thể điều chỉnh thích hợp trong quá trình thuyết 

trình. Tăng cƣờng yêu cầu học sinh tham gia vào bài học để làm cho học sinh đƣợc hoạt 

động nhiều nhất trong quá trình nghe để giảm sự thụ động của học sinh 

- Học sinh phải nghe một cách chủ động. Nghe kết hợp với suy nghĩ, liên 

tƣởng, ghi nhớ ngay trên lớp. Cách ghi chép và vẽ hình phải chủ động, đúng, rõ ràng và 

phải tích cực suy nghĩ, tích cực tham gia vào bài học  

d. Ƣu và nhƣợc điểm của PP thuyết trình: 

 2. Vấn đáp tìm tòi:  

Vấn đáp (đàm thoại) là phƣơng pháp trong đó GV đặt ra những câu hỏi để HS 

trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau kể cả GV, qua đó HS lĩnh hội đƣợc nội dung bài 

học: Căn cứ vào tình chất hoạt động nhận thức, ngƣời ta phân biệt ba phƣơng pháp vấn 

đáp. 

- Vấn đáp tái hiện: GV đặt ra những câu hỏi chỉ yêu cầu HS nhớ lại kiến thức 

đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận, Vấn đáp tái hiện không đƣợc xem 

là một phƣơng pháp có giá trị sƣ phạm. Đó là một biện pháp đƣợc dùng khi cần đặt mối 

quan hệ giữa kiến thức đã học và kiến thức sắp học khi cần củng cố kiến thức vừa mới 

học. 

- Vấn đáp giải thích – minh họa: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào 

đó, GV lần lƣợt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh họa để HS dễ hiểu, dễ 

nhớ. Phƣng pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phƣơng tiện nghe 

nhìn. 



Vấn đáp tìm tòi: (đàm thoại ơrixtic): GV dùng một hệ thống câu hỏi đƣợc sắp xếp hợp lí 

để hƣớng dẫn HS từng bƣớc phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện 

tƣợng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. 

5.3. Dạy và học đặt và giải quyết vấn đề 

Cấu trúc một bài học (hoặc một phần trong bài học) theo dạy – học đặt và giải quyết vấn 

đề thƣờng nhƣ sau:  

1. Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức 

a) Tạo tình huống có vấn đề. 

b) Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh. 

c) Phát biểu vấn đề cần giải quyết. 

2) Giải quyết vấn đề đặt ra 

a) Đề xuất cách giải quyết. 

b) Lập kế hoạch giải quyết. 

c) Thực hiện kế hoạch giải quyết. 

3) Kết luận  

a) Thảo luận kết quả và đánh giá. 

b) Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra. 

c) Phát biểu kết luận. 

d) Đề xuất vấn đề mới 

Trong dạy – học đặt và giải quyết vấn đề có thể phân biệt bồn mức trình độ: 

Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề 

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

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

quyết vấn đề với sự giúp đỡ của GV khi cần. GV và HS cùng đánh giá. 

Mức 3: GV cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. HS phát hiện và xác định vấn 

đề nảy sinh, tự lực đề xuất các giả thuyết và lựa chọn các giải pháp. HS thực hiện cách 

giải quyết vấn đề. GV và HS cùng đánh giá. 

Mức 4: HS tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc của cộng 

đồng, lựa chọn vấn đề phải giải quyết. HS giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lƣợng, 

hiệu quả, có ý kiền bổ sung của GV khi kết thúc. 

5.4. Một số phƣơng pháp dạy học theo tinh thần đổi mới 

 Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ 

Lớp học đƣợc chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 ngƣời. Tùy mục đích, yêu 

cầu của vấn đề học tập, các nhóm đƣợc phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, đƣợc 

duy trì ổn định hoặc thay đổi trong từng phần của tiết học, đƣợc giao cùng một nhiệm 

vụ hoặc những nhiệm vụ khác nhau. 



Nhóm tự bầu nhóm trƣởng khi thấy cần. Trong nhóm có thể phân công mỗi 

ngƣời một phần việc. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, 

không thể ỷ lại vào một vài ngƣời hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong 

nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khì thi đua với các nhóm khác. 

Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập trung của cả lớp. Để 

trình bày kết quả làm việc của nhóm trƣớc toàn lớp, nhóm cử ra một đại diện hoặc phân 

công mỗi thành viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ giao cho nhóm là khá phức tạp. 

Cấu tạo của một tiết học (hoặc một buổi làm việc) theo nhóm có thể nhƣ sau: 

1, Làm việc chung cả lớp  

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

b. Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ. 

c. Hƣớng dẫn cách làm việc trong nhóm. 

2. Làm việc theo nhóm 

a. Phân công trong nhóm. 

b. Cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức hoạt động trong nhóm. 

c. Cử đại diện (hoặc phân công) trình bày kết quả làm việc theo nhóm. 

3. Tổng kết trƣớc lớp  

a. Các nhóm lần lƣợt báo cáo kết quả. 

b. Thảo luận chung. 

c. GV tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo, hoặc vấn đề tiếp theo trong bài. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

- Lấy ví dụ khi sử dụng PPDH vào một bài hoặc một trích đoạn 

 

 

 

 

 

 

  



Chƣơng 6 

CÁC PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Biết đƣợc các phƣơng tiện dạy học trong dạy học vật lý và cách sử dụng 

chúng có hiệu quả 

2. Kỹ năng:  

- Biết cách sử dụng một số phƣơng tiện dạy học trong dạy học vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó ham học hỏi, có tinh thần tự học tự nghiên cứu 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình, đọc và trả lời các câu hỏi của giảng viên 

C. Nội dung: 

6.1. Các loại phƣơng tiện dạy học: 

6.1.1. Các phƣơng tiện dạy học truyền thống: 

- Các vật thật trong đời sống và kỹ thuật 

- Các thiết bị thí nghiệm dùng để tiến hành các thí nghiệm của giáo viên và các thí 

nghiệm của học sinh 

- Các mô hình vật chất 

- Bảng 

- Tranh ảnh và các bản vẽ sẵn 

- Các tài liệu in: sách giáo khoa, sách bài tập, sách hƣớng dẫn thí nghiệm và các tài liệu 

tham khảo khác 

6.1.2. Các phƣơng tiện dạy học hiện đại: 

- Phim học tập, phim đèn chiếu, phim chiếu bóng, phim học tập trên vô tuyến truyền 

hình, phim video 

- Các phần mềm máy vi tính mô phỏng, minh họa các hiện tƣợng, quá trình vật lý, luyện 

tập cho học sinh giải bài tập và giải quyết vấn đề học tập trên máy tính hoặc để tiến 



hành các thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm hiện đại, trong đó máy vi tính nhƣ là 

máy đo, xử lý các kết quả thí nghiệm 

- Các phƣơng tiện dạy học nghe nhìn là các phƣơng tiện dạy học đƣợc sử dụng trong 

dạy học với sự hỗ trợ của các máy móc kỹ thuật ( đèn chiếu, máy chiếu phim, máy thu 

hình và máy phát băng hình…). Lƣợng thông tin chứa đựng trong các phƣơng tiện dạy 

học này đƣợc khai thác thông qua bộ phận phân tích quang học và âm thanh. Chúng tác 

động đến học sinh qua hình ảnh  ( ảnh đứng yên hoặc chuyển động, sơ đồ, ký hiệu…) và 

qua âm thanh (tiếng nói, nhạc điệu, tiếng động) 

6.2. Các chức năng của phƣơng tiện dạy học: 

6.2.1. Các chức năng của phƣơng tiện dạy học theo quan điểm của lý luận dạy học: 

1. Sử dụng phƣơng tiện dạy học để tạo động cơ học tập, kích thích hứng thú nhận thức 

của học sinh, đặc biệt trong giai đoạn định hƣớng mục đích nghiên cứu 

2. Sử dụng phƣơng tiện dạy học để hình thành kiến thức, kỹ năng mới 

3. Phƣơng tiện dạy học có thể sử dụng một cách đa dạng trong quá trình củng cố (ôn 

tập, đào sâu, mở rộng, hệ thống hóa) kiến thức, kỹ năng của học sinh 

4. Phƣơng tiện dạy học đƣợc sử dụng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng mà học sinh đã thu 

đƣợc 

5. Trong dạy học vật lý, chức năng góp phần phát triển năng lực nhận thức của học sinh, 

của phƣơng tiện dạy học đƣợc thể hiện rõ nhất trong việc tổ chức cho học sinh tiến hành 

các thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm thực hành 

6. Ngoài hiệu quả về mặt lý trí, việc sử dụng phƣơng tiện dạy học (Thiết bị thí nghiệm, 

mô hình, tranh ảnh, phim video, phần mềm máy tính…) đem lại hiệu quả về mặt cảm 

xúc, do những đặc điểm bề ngoài (hình dạng, màu sắc), bố trí đẹp về mặt thẩm mỹ, cách 

thức gây tác động đến học sinh (tiếng động, màu sắc), do các hiện tƣợng, quá trình vật 

lý diễn ra trái với dự đoán của học sinh hoặc học sinh không nhìn thấy hàng ngày 

7. Phƣơng tiện dạy học đƣợc thiết kế, chế tạo và cần đƣợc giáo viên sử dụng sao cho có 

tác dụng điều khiển quá trình nhận thức của học sinh 

8. Nhiều phƣơng tiện dạy học (mô hình tháo lắp đƣợc, máy vi tính đƣợc sử dụng nhƣ là 

thiết bị thu nhận và xử lý các kết quả thí nghiệm…) là những phƣơng tiện quý báu giúp 

cho việc hợp lý hóa quá trình lĩnh hội kiến thức của học sinh 

6.2.2. Các chức năng của phƣơng tiện dạy học theo quan điểm của tâm lý học học tập: 

1. Phƣơng tiện dạy học tạo điều kiện cho quá trình hoạt động nhận thức của học sinh 

trên bình diện trực quan, trực tiếp, nghĩa là dựa trên sự tri giác trực tiếp các sự kiện cảm 

tính – cụ thể. Việc sử dụng các vật thật trong đời sống và trong kỹ thuật, các bức ảnh 

chụp, phim học tập quay các cảnh thật, các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên gây hiệu 

quả đối với hoạt động nhận thức của học sinh trên bình diện này 

2. Phƣơng tiện dạy học cũng tạo điều kiện cho quá trình hoạt động nhận thức của học 

sinh trên bình diện cao hơn – bình diện trực quan gián tiếp, nghĩa là dựa tren các biểu 

tƣợng về các sự kiện cảm tính – cụ thể mà học sinh đã tri giác trực tiếp trƣớc đó hoặc là 

dựa trên trừu tƣợng hóa các  sự kiện này 



3. Phƣơng tiện dạy học (đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm dùng cho thí nghiệm của học 

sinh ) tạo điều kiện cho học sinh trong quá trình làm việc trực tiếp với chúng tiến hành 

các hoạt động trí tuệ - thực tiễn trên bình diện hành động đối tƣợng thực tiễn 

4. Phƣơng tiện dạy học (sách giáo khoa, sách bài tập, các phần mềm máy vi tính dùng 

cho việc ôn tập …) cũng tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhận thức trên bình diện 

nhận thức khái niệm – ngôn ngữ, nghĩa là hoạt động nhận thức đƣợc tiến hành trên cơ 

sở các khái niệm, cảc kết luận khái quát 

6.3. Một số định hƣớng chung phƣơng pháp sử dụng phƣơng tiện dạy học 

1. Sử dụng phối hợp các phƣơng tiện dạy học trên các bình diện khác nhau của hoạt 

động nhận thức ở các khâu trong quá trình dạy học  

2. Gắn việc sử dụng phƣơng tiện dạy học với các hoạt động trí tuệ - thực tiễn của học 

sinh, tạo ra các kích thích đa dạng về mặt cơ học, âm học, quang học… với mối tuƣơng 

quan phù hợp trong quá trình thu thập và chế biến thông tin của học sinh. Kích thích sự 

tranh luận tích cực của học sinh với đối tƣợng nhận thức 

3. Việc sử dụng phƣơng tiện dạy học trong quá trình hình thành và vận dụng kiến thức 

phải góp phần làm sáng tỏ tính biện chứng giữa cái chung và những cái riêng, cái giống 

nhau và cái khác nhau của các hiện tƣợng quá trình vật lý 

a. Lựa chọn các phƣơng tiện dạy học sao cho việc sử dụng chúng tạo điều kiện cho việc 

thâu tóm đƣợc cái chung và những cái riêng, làm nổi bật đƣợc những cái mới, cái đặc 

biệt. Ví dụ: để học sinh hiểu sâu khái niệm “ dao động cơ học điều hòa” ở lớp 12, cần 

tiến hành các thí nghiệm, sử dụng các hình vẽ tƣơng ứng (có thể cả phần mềm mô 

phỏng trên trên máy vi tính) về dao động của con lắc lò xo dọc, con lắc đơn, thanh thép 

đàn hồi, cột nƣớc trong ống hình chữ U. 

b. Sử dụng đồng thời các phƣơng tiện dạy học (các thí nghiệm song song, bàng tổng kết, 

các bài tập trong sách giáo khoa, trên máy tính …) nhằm tạo điều kiện cho học sinh dễ 

dàng phát hiện những đặc điểm giống nhau của các hiện tƣợng, quá trình vật lý. Chẳng 

hạn nhƣ: tiến hành các thí nghiệm song song về sự tạo ảnh của vật qua gƣơng cầu và 

qua thấu kính, về sự giao thoa của sóng nƣớc và sóng ánh sáng. 

4. Việc sử dụng phƣơng tiện dạy học phải góp phần làm tăng tính chính xác và tính hệ 

thống của các kiến thức mà học sinh lĩnh hội 

a. Sử dụng phƣơng tiện dạy học thích hợp làm sống lại các sự kiện cảm tính – cụ thể mà 

học sinh đã tri giác trong đời sống hàng ngày để không ngừng vận dụng vốn kinh 

nghiệm mà còn nhằm phát hiện và góp phần khắc phục các sai lầm của học sinh 

b. Sử dụng nhiều lần một số phƣơng tiện dạy học nhất định ở nhiều chƣơng, nhiều phần 

của chƣơng trình vật lý để nêu bật 

6.4. Sử dụng bảng: 

6.5. Sử dụng các vật thật: 

Khác với nhiều môn học khác trong dạy học vật lý, các vật thật có thể đƣợc sử 

dụng để nghiên cứu các hiện tƣợng, quá trình vật lý (ví dụ: các đồ chơi, các dung cụ đo 

phổ biến trong gia đình nhƣ cân, đồng hồ, nhiệt kế ) hoặc để nghiên cứu các ứng dụng 



trong đời sống và kỹ thuật của các kiến thức vật lý (ví dụ: các dụng cụ cơ học nhƣ kìm, 

kéo; các dụng cụ điện nhƣ chuông điện, đi – na – mô xe đạp, các dụng cụ quang học 

nhƣ máy ảnh, ống nhòm, kính lúp) 

Các vật thật là những phƣơng tiện quan trọng nhằm sử dụng kinh nghiệm sống 

hàng ngày của học sinh và là những bằng chứng của việc vận dụng các kiến thức vật lý 

vào thực tiễn. Chúng có thể đƣợc sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy 

học 

6.6. Các thiết bị thí nghiệm 

Giá trị đặc biệt của các thí nghiệm đối với dạy học vật lý là ở chỗ: chúng tạo 

điều kiện cho sự nghiên cứu có hệ thống, trực quan các hiện tƣợng, quá trình vật lý, cho 

phép hình thành khái niệm, nghiên cứu các định luật một cách trực tiếp trên các đối 

tƣợng cần nhận thức trong giờ học và tạo điều kiện nghiên cứu các ứng dụng  kỹ thuật 

của vật lý 

Các thiết bị thí nghiệm đƣợc chế tạo để tiến hành thí nghiệm của giáo viên 

(thiết bị thí nghiệm biểu diễn) hoặc các thí nghiệm của học sinh (thiết bị thí nghiệm 

thực hành) 

6.6.1. Các thiết bị thí nghiệm biểu diễn 

 Các thiết bị thí nghiệm biểu diễn đƣợc chế tạo với kích thƣớc đủ lớn sao cho 

toàn bộ lớp có thể quan sát rõ các bộ phận quan trọng của thiết bị, các hiệu ứng vật lý 

diễn ra trong các thí nghiệm đƣợc làm với chúng. Với các thiết bị thí nghiệm này, có thể 

thu đƣợc những giá trị đo chính xác  

6.6.2. Các thiết bị thí nghiệm thực hành: 

Các thiết bị thí nghiệm thực hành thƣờng đƣợc chế tạo thành các bộ thí nghiệm 

bao gồm nhiều chi tiết, dùng cho hoạt động thí nghiệm của học sinh khi nghiên cứu tài 

liệu mới hoặc thực hành sau một chƣơng, một phần chƣơng trình vật lý 

Các yêu cầu ơ bản sau đây đã đƣợc lƣu ý khi chế tạo các bộ thí nghiệm thực 

hành: 

- Sử dụng đơn giản bằng tay 

- Việc lắp ráp chi tiết tốn ít thời gian 

- Dễ dàng phối hợp, thay đổi các chi tiết 

- Tất cả các chi tiết có thể đƣợc bố trí trong các thí nghiệm vững chắc, đẹp về 

hình thức và phù hợp với những quy tắc an toàn 

6.7. Sử dụng các mô hình vật chất: 

- Các mô hình vật chất giữ vai trò quan trọng trong dạy học vật lý 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

 Lấy một ví dụ khi sử dụng bảng để dạy một bài nào đó  



Chƣơng 7 

THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 

Số tiết: 04 (Lý thuyết: 04, bài tập: 0) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản: Các đặc điểm của thí nghiệm vật lý, 

các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lý, các loại thí nghiệm đƣợc sử dụng 

trong dạy học vật lý 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng lý thuyết đã học về thí nghiệm  vào thực tiễn 

3. Thái độ: Có tinh thần tự học tự nghiên cứu. Thấy đƣợc tầm quan trọng của môn học 

dối với công tác giảng dạy sau này. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình, đọc và trả lời các câu hỏi của giảng viên 

C. Nội dung: 

7.1. Các đặc điểm của thí nghiệm vật lý: 

 1.Thí nghiệm vật lý là sự tác động có chủ động, có hệ thống của con ngƣời vào 

các đối tƣợng của hiện thực khách quan. Thông qua sự phân tích các điều kiện mà 

trong đó đã diễn ra sự tác động và các kết quả của sự tác động, ta có thể thu nhận 

đƣợc tri thức mới 

 Đặc điểm của thí nghiệm vật lý:  

 - Các điều kiện của thí nghiệm phải đƣợc lựa chọn và đƣợc thiết lập có chủ 

định sao cho thông qua thí nghiệm, có thể trả lời đƣợc câu hỏi đặt ra, có thể kiểm tra 

đƣợc giả thuyết hoặc hệ quả suy ra từ giả thuyết. Mỗi thí nghiệm có 3 yếu tố cấu 

thành đƣợc xác định rõ: đối tƣợng cần nghiên cứu, phƣơng tiện gây tác động lên đối 

tƣợng cần nghiên cứu và phƣơng tiện quan sát, đo đạc để thu nhận các kết quả của sự 

tác động 

 - Các điều kiện của thí nghiệm có thể làm biến đổi đƣợc để ta có thể nghiên 

cứu sự phụ thuộc giữa hai đại lƣợng, trong khi các đại lƣợng khác đƣợc giữ không 

đổi 



 - Các điều kiện của thí nghiệm phải đƣợc khống chế, kiểm soát đúng nhƣ dự 

định nhờ sử dụng các thiết bị thí nghiệm có độ chính xác ở mức độ cần thiết 

 - Đặc điểm quan trọng nhất của thí nghiệm là tính có thể quan sát đƣợc các 

biến đổi của đại lƣợng nào đó do sự biến đổi của đại lƣợng khác  

 - Có thể lặp lại đƣợc thí nghiệm. Điều này có nghĩa là: với các thiết bị thí 

nghiệm, các điều kiện thí nghiệm nhƣ nhau thì khi bố trí lại hệ thí nghiệm, tiến hành 

thí nghiệm, hiện tƣợng, quá trình vật lý phải diễn ra trong thí nghiệm giống nhƣ ở các 

lần thí nghiệm trƣớc đó 

2. Sự khác nhau cơ bản giữa thí nghiệm và quan sát tự nhiên 

 - Quan sát có chủ định là một phƣơng pháp thu nhận tri thức dựa trên sự tri 

giác cảm tính đối tƣợng cần nghiên cứu theo mục đích nhất định  

 - Với các đặc điểm của thí nghiêm nêu trên, sự khác nhau cơ bản giữa thí 

nghiệm và quan sát tự nhiên là ở chỗ: trong quan sát, ngƣời ta không có một sự tác 

động nào vào đối tƣợng cần quan sát. Ngƣợc lại, trong thí nghiệm, ta tác động có chủ 

vào đối tƣợng cần nghiên cứu. Nhờ vậy, thí nghiệm không những cho phép nghiên 

cứu các hiện tƣợng không xảy ra hoặc không xảy ra dƣới dạng thuần khiết trong tự 

nhiên mà còn làm cho sự quan sát, đo đạc đƣợc đơn giản, dễ dàng hơn, tạo ra những 

hiện tƣợng ở một thời điểm và ở một địa điểm mong muốn 

 - Việc nghiên cứu các mối quan hệ có tính quy luật nhƣng chỉ mang chất bộ 

phận giữa các đại lƣợng vật lý ở từng thí nghiệm riêng biệt tạo cơ sở cho việc xem 

xét sự tác động đồng thời của nhiều định luật vật lý trong một hiện tƣợng, quá trình 

vật lý, cho việc đi tới nhận thức đƣợc hiện tƣợng, quá trình vật lý đầy đủ hơn, sâu sắc 

hơn 

7.2.   Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lý: 

7.2.1. Các chức năng của thí nghiệm theo quan điểm của lý luận nhận thức: 

 Theo quan điểm của lý luận nhận thức, trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ 

thông, thí nghiệm vật lý có các chức năng sau: 

 - Thí nghiệm vật lý là phƣơng tiện của việc thu nhận tri thức  

 - Thí nghiệm là phƣơng tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu đƣợc  

 - Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc vận dụng tri thức đã thu đƣợc vào thực 

tiễn 

 - Thí nghiệm là một bộ phận của các phƣơng pháp nhận thức vật lý 

1. Thí nghiệm vật lý là phƣơng tiện của việc thu nhận tri thức 

 - Vai trò của thí nghiệm trong mỗi giai đoạn của quá trình nhận thức phụ thuộc 

vào vốn hiểu biết của con ngƣời về đối tƣợng cần nghiên cứu. Nếu học sinh hoàn 

toàn chƣa có hoặc có ít hiểu biết về đối tƣợng cần nghiên cứu thì thí nghiệm đƣợc sử 

dụng để thu nhận những kiến thức đầu tiên về nó. Khi đó thí nghiệm đƣợc sử dụng 

nhƣ là: “ câu hỏi đối với tự nhiên” và chỉ có thể thông qua thí nghiệm mới trả lời 

đƣợc câu hỏi này 



 - Trong dạy học vật lý nhất là ở các lớp dƣới và ở giai đoạn đầu của quá trình 

nhận thức một hiện tƣợng, quá trình vật lý nào đó, khi học sinh còn chƣa có hoặc có 

hiểu biết ít ỏi về hiện tƣợng quá trình vật lý cần nghiên cứu thì thí nghiệm đƣợc sử 

dụng để cung cấp cho học sinh những dữ liệu cảm tính (các biểu tƣợng, các số liệu đo 

đạc) về hiện tƣợng, quá trình vật lý này 

 Ví dụ: khi nghiên cứu hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng, thông qua thí nghiệm, học 

sinh không những quan sát đƣợc hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng (sự bẻ gãy đột ngột 

đƣờng đi của tia sáng tại chính mặt ngăn cách giữa hai môi trƣờng) mà còn thu thập 

đƣợc các số liệu về góc tới vầ góc khúc xạ tƣơng ứng, tạo cơ sở để rút ra nội dung 

định luật khúc xạ ánh sáng 

2. Thí nghiệm là phƣơng tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu 

đƣợc  

a. Theo quan điểm của lý luận nhận thức, một trong các chức năng của thí 

nghiệm trong dạy học vật lý là dùng để kiểm tra tính đúng đắn của các tri thức mà 

học sinh đã thu nhận đƣợc trƣớc đó. Trong nhiều trƣờng hợp, kết quả của thí nghiệm 

phủ định tính đúng đắn của tri thức đã biết, đòi hỏi phải đƣa ra giả thuyết khoa học 

mới và lại phải kiểm tra nó ở các thí nghiệm khác. Nhờ vaạy, thƣờng ta sẽ thu đƣợc 

những tri thức có tính khái quát hơn, bao hàm các tri thức đã biết trƣớc đó nhƣ là 

trƣờng hợp riêng, trƣờng hợp giới hạn 

Ví dụ: khi học về tính chất sóng của ánh sáng lớp 12, dựa vào định luật truyền 

thẳng ánh sáng đã học ở quang hình học, học sinh không thể giải thích đƣợc két quả 

thí nghiệm về sự nhiễu xạ ánh sáng qua một khe hẹp. Dựa vào sự tƣơng tự với sóng 

nƣớc lan truyền qua một khe hẹp, học sinh đề suất giả thuyết mới: ánh sáng có tính 

chất sóng. Từ giả thuyết này, học sinh suy rs hệ quả: nếu ánh sáng có tính chất sóng 

thì khi hai chùm sáng phát ra từ hai nguồn kết hợp giao nhau, sẽ xảy ra hiện tƣợng 

giao thoa ánh sáng, nghĩa là ta sẽ quan sát đƣợc những vân có độ sáng cực đại xen kẽ 

với những vân tối. Thí nghiệm với khe I âng đƣợc tiến hành sau đó khẳng định tính 

đúng đắn của hệ quả này và do đó cũng xác nhận giả thuyết nêu trên là đúng 

b, Trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, có một số kiến thức đƣợc rút ra 

bằng suy luận lô gic chặt chẽ từ các kiến thức đã biết. Trong những trƣờng hợp này, 

cần tiến hành thí nghiệm để kiểm tra tính đúng đắn của chúng 

3. Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc vận dụng tri thức đã thu đƣợc vào thực 

tiễn 

Thí nghiệm đƣợc sử dụng nhƣ là phƣơng tiện tạo cơ sở cho việc vận dụng các 

tri thức đã thu đƣợc vào thực tiễn. Ví dụ: để thiết kế các phƣơng tiện giao thông nhƣ 

tàu thủy, máy bay, ô tô..., các nhà kỹ thuật tiến hành thí nghiệm với các mô hình vật 

chất thu nhỏ trên các kênh nƣớc và buồng gió. Sau đó, dựa vào lý thuyết đồng dạng 

để chuyển các kết quả thu đƣợc trên mô hình vào các đối tƣợng cần thiết kế 

 

4. Thí nghiệm là một bộ phận của các phƣơng pháp nhận thức vật lý 



Việc bồi dƣỡng cho học sinh các phƣơng pháp nhận thức vật lý là một trong 

những nội dung của việc hình thành những kiến thức cơ bản vật lý ở trƣờng phổ 

thông. Thí nghiệm đóng vai trò  quan trọng ở cả hai phƣơng pháp nhận thức vật lý 

này: 

a. Vai trò của thí nghiệm trong phƣơng pháp thực nghiệm   

7.3. Các loại thí nghiệm đƣợc sử dụng trong dạy học vật lý: 

Có hai loại thí nghiệm đƣợc sử dụng trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông: Thí 

nghiệm biểu diễn và thí nghiệm thực tập 

7.3.1. Thí nghiệm biểu diễn: 

Thí nghiệm biểu diễn gồm những loại sau: 

 1. Thí nghiệm mở đầu là thí nghiệm nhằm giới thiệu cho học sinh biết qua về 

hiện tƣợng sắp nghiên cứu, để tạo tình huống có vấn đề, tạo nhu cầu hứng thú học tập 

của học sinh, lôi cuốn học sinh vào hoạt động nhận thức 

 2. Thí nghiệm nghiên cứu hiện tƣợng là thí nghiệm nhằm xây dựng nên hoặc 

kiểm chứng lại kiến thức mới. Thí nghiệm nghiên cứu hiện tƣợng bao gồm: 

 - Thí nghiệm nghiên cứu khảo sát là thí nghiệm nhằm cung cấp các cứ liệu 

thực nghiệm để từ đó khái quát hóa quy nạp, kiểm tra đƣợc tính đúng đắn của giả 

thuyết hoặc hệ quả lô gic rút ra từ giả thuyết đã đề xuất. Các thí nghiệm trong dạy học 

vật lý thuộc loại này là các thí nghiệm về tính chất của sự rơi tự do, định luật 3 

Niutơn, khái niệm mômen lực và quy tắc mômen lực 

 - Thí nghiệm nghiên cứu minh họa là thí nghiệm nhằm kiểm chứng lại kiến 

thức đã đƣợc xây dựng bằng con đƣờng lý thuyết, dựa trên những phép suy luận lô 

gic chặt chẽ nhƣ: quy luật dao động điều hòa của con lắc lò xo...hoặc minh họa kiến 

thức mà do nhiều lý do: trình độ học sinh, thiết bị thí nghiệm ở trƣờng phổ thông, tính 

chất phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao của thí nghiệm, thời gian tiết học..., giáo viên 

phải thông báo, buộc học sinh thừa nhận 

3. Thí nghiệm củng cố là thí nghiệm nêu lên những biểu hiện của kiến thức đã 

học trong tự nhiên, đề cập các ứng dụng của kiến thức này trong sản xuất và đời sống, 

đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức đã học để dự đoán hoặc giải thích hiện 

tƣợng hay cơ chế hoạt động của các thiết bị, dụng cụ kỹ thuật, thông qua đó, giáo 

viên cũng có thể kiểm tra đƣợc mức độ nắm vững kiến thức của học sinh 

 Thí nghiệm củng cố chỉ đƣợc sử dụng không chỉ trong các tiết học nghiên cứu 

kiến thức mới mà cả trong những giờ luyện tập và hệ thống hóa kiến thức đã học 

7.3.2. Thí nghiệm thực tập 

 Là thí nghiệm do học sinh tự tiến hành trên lớp (trong phòng thí nghiệm), ngoài lớp, 

ngoài nhà trƣờng hoặc ở nhà với các mức độ tự lực khác nhau 

 1. Thí nghiệm trực diện: 

 - Cũng nhƣ thí nghiệm biểu diễn, tùy theo mục đích sử dụng, thí nghiệm trực 

diện có thể là thí nghiệm mở đầu, thí nghiệm nghiên cứu hiện tƣợng đƣợc tiến hành 



dƣới dạng nghiên cứu khảo sát hay nghiên cứu minh họa và cũng có thể là thí nghiệm 

củng cố 

 - Thí nghiệm trực diện có thể đƣợc tổ chức dƣới hình thức thí nghiệm đồng 

loạt cũng có thể dƣới hình thức thí nghiệm cá thể 

 - So với thí nghiệm biểu diễn, ngoài các tác dụng về mặt rèn luyện kĩ năng thí 

nghiệm, bồi dƣỡng phƣơng pháp làm việc tập thể, thí nghiệm trực diện còn có ƣu 

điểm ở chỗ: các kết luận rút ra trên cơ sở một số lƣợng nhiều hơn hơn các cứ liệu 

thực nghiệm này đƣợc các nhóm học sinh so sánh, bổ sung: qua đó, học sinh thấy 

đƣợc tính chất khách quan của các quy luật đang nghiên cứu 

 2. Thí nghiệm thực hành: 

Là loại thí nghiệm do học sinh thực hiện trên lớp (trong phòng thí nghiệm) mà sự tự 

lực làm việc cao hơn so với thí nghiệm trực diện. Học sinh dựa vào tài liệu hƣớng 

dẫn in sẵn mà tiến hành thí nghiệm, rồi viết bào cáo thí nghiệm 

 - Thí nghiệm thực hành vật lý có thể có nội dung định tính hay định lƣợng, 

song chủ yếu là kiểm nghiệm lại các định luật, các quy tắc đã học và xác định các đại 

lƣợng vật lý mà các nội dung này không có điều kiện để thực hiện ở dạng thí nghiệm 

trực diện 

 - Thí nghiệm thực hành có thể tổ chức dƣới một trong hai hình thức: thí 

nghiệm thực hành đồng loạt (tất cả các nhóm học sinh tiến hành những thí nghiệm 

nhƣ nhau với dụng cụ giống nhau theo cùng một mục đích) hoặc thí nghiệm thực 

hành cá thể với nhiều phƣơng án khác nhau.... Mỗi hình thức tổ chức thí nghiệm thực 

hành trên đều có thuận lợi và khó khăn riêng. Ở hình thức tổ chức thí nghiệm thực 

hành đồng loạt, ƣu điểm nổi bật của nó là phát huy đƣợc tác dụng của sự tƣơng tác 

lẫn nhau giữa các nhóm học sinh, việc chỉ đạo của giáo viên đơn giản hơn, nhƣng lại 

gặp khó khăn về việc trang bị đồng loạt cùng dụng cụ thí nghiệm cho tất cả các nhóm 

học sinh. Ngƣợc lại, ở hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành cá thể, tuy khắc phục 

đƣợc khó khăn này nhƣng giáo viên lại khó bao quát lớp, khó giúp đỡ kịp thời các 

nhóm học sinh khi gặp khó khăn 

Ví dụ bài thí nghiệm thực hành xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ 

3. Thí nghiệm quan sát vật lý ở nhà: 

 Thí nghiệm quan sát vật lý ở nhà là một loại bài làm mà giáo viên giao cho 

từng học sinh hoặc các nhóm học sinh thực hiện ở nhà 

Khác với các loại thí nghiệm khác, học sinh tiến hành thí nghiệm và quan sát 

vật lý trong điều kiện không có sự giúp đỡ trực tiếp của GV. Vì vậy, loại thí nghiệm 

này đòi hỏi cao độ tính tự giác, tự lực của học sinh trong học tập. Cũng khác với các 

loại thí nghiệm khác, thí nghiệm vật lý ở nhà chỉ đòi hỏi sử dụng các dụng cụ thông 

dụng trong đời sống, các đồ chơi có bán trên thị trƣờng, những vật liệu đễ kiếm và rẻ 

tiền hoặc các dụng cụ đơn giản đƣợc học sinh tự chế tạo từ những vật liệu này. Chính 

đặc điểm này tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong việc 

thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ nhằm hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao  



Loại TN này khác với loại bài làm khác của học sinh ở nhà ở chỗ: nó đòi hỏi 

sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, giữa hoạt động trí óc và hoạt động tay chân 

của học sinh 

7.4. Những yêu cầu về mặt kỹ thuật và phƣơng pháp dạy học đối với việc sử 

dụng thí nghiệm trong dạy học vật  

7.4.1. Những yêu cầu chung dối với việc sử dụng thí nghiệm 

- Xác định rõ lôgic của tiến trình dạy, trong đó việc sử dụng thí nghiệm phải là 

một bộ phận hữu cơ của quá trình dạy học, nhằm giải quyết một nhiệm vụ cụ thể 

trong tiến trình nhận thức. Trƣớc mỗi thí nghiệm, phải đảm bảo cho học sinh ý thức 

đƣợc sự cần thiết của thí nghiệm và hiểu rõ mục đích của thí nghiệm 

- Xác định rõ các dụng cụ cần sử dụng, sơ đồ bố trí chúng, tiến hành thí 

nghiệm (để đạt đƣợc mục đích thí nghiệm, cần sử dụng các dụng cụ nào, bố trí ra sao, 

cần tiến hành thí nghiệm theo các bƣớc nào, cần quan sát, đo đạc cái gì? Không xem 

nhẹ các dụng cụ thí nghiệm đơn giản 

- Đảm bảo cho học sinh ý thức đƣợc rõ ràng và tham gia tích cực vào tất cả các 

giai đoạn thí nghiệm bằng cách giao cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

- Thí nghiệm kỹ lƣỡng mỗi thí nghiệm trƣớc giờ học, đảm bảo thí nghiệm phải 

thành công (hiện tƣợng xảy ra quan sát đƣợc rõ ràng, kết quả đo có độ chính xác chấp 

nhận đƣợc) 

- Việc sử dụng các dụng cụ và tiến hành thí nghiệm phải tuân theo các quy tắc 

an toàn 

7.4.2. Những yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn: 

 Việc sử dụng thí nghiệm biểu diễn phải tránh tình trạng lạm dụng thí 

nghiệm, chỉ sử dụng thí nghiệm nhƣ là một sự trình diễn đơn thuần và phải tuân thủ 

các yêu cầu của việc đặt kế hoạch thí nghiệm, chuẩn bị thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, 

tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm 

1. Các yêu cầu trong việc đặt kế hoạch thí nghiệm 

- Xác định chính xác mục đích của thí nghiệm cần phải tiến hành và chức năng 

lý luận dạy học của nó (đề xuất vấn đề cần nghiên cứu, hình thành kiến thức mới, 

củng cố hay kiểm tra đánh giá 

- Xác định các nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành trong việc chuẩn bị thí 

nghiệm, trong việc tiến hành thí nghiệm và trong việc xử lý kết quả thí nghiệm 

- Từ mục đích thí nghiệm và vị trí của nó trong quá trình nhận thức của học 

sinh, lựa chọn phƣơng án thí nghiệm cần biểu diễn đáp ứng các đòi hỏi sƣ phạm: tính 

trực quan, tính hiệu quả, tính an toàn và đặt kế hoạch tiến hành một chuỗi các thí 

nghiệm sao cho có đủ cứ liệu để khái quát hóa, trong đó có việc xác định thời điểm 

sử dụng, thời gian cần thiết cho mỗi thí nghiệm trong giờ học 

2. Các yêu cầu trong việc chuẩn bị thí nghiệm: 



- Nghiên cứu kỹ lƣỡng tính năng của các dụng cụ thí nghiệm đã đƣợc lựa chọn 

và sử dụng thành thạo chúng 

- Trƣớc giờ học, phải kiểm tra sự hoạt động của các dụng cụ sẽ sử dụng và thử 

nghiệm lại các thí nghiệm sẽ tiến hành, dù là thí nghiệm đơn giản nhất, kịp thời thay 

thế những bộ phận hỏng hóc 

3. Các yêu cầu trong việc bố trí thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm phải đảm bảo sao cho mọi học sinh từ vị trí ngồi trong lớp 

học đều nhìn rõ mọi dụng cụ, độ lệch của kim chỉ các dụng cụ đo, đẹp về thẩm mỹ. 

Muốn vậy, cần thực hiện các yêu cầu sau: 

- Lắp ráp từng bƣớc các dụng cụ thí nghiệm trƣớc mắt học sinh. Trong trƣờng 

hợp không cho phép, phải lắp ráp hoàn chỉnh trƣớc giờ học thì cần phải phân tích kỹ 

lƣỡng cách nối kết các bộ phận với học sinh 

- Những thiết bị mà học sinh mới gặp lần đầu, phải mô tả, giải thích cho học 

sinh hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của chúng 

- Chỉ đặt lên bàn những dụng cụ cần thiết khi làm thí nghiệm 

- Bố trí các dụng cụ thí nghiệm trên nhiều độ cao khác nhau 

- Cần sắp xếp các dụng cụ mà ở đó hiện tƣợng mong muốn sẽ diễn ra nằm bên 

phải các dụng cụ khác, các dụng cụ chính ở mặt trƣớc, không che khuất nhau, các bộ 

phận của một thiết bị phải nằm cạnh nhau 

- Dùng vật chỉ thị để làm nổi bật bộ phận chính, đánh dấu sự diễn biến hiện 

tƣợng mà học sinh cần theo dõi 

- Bố trí các dây nối, đặc biệt trong các thí nghiệm điện không đƣợc cắt nhau 

- Đối với mỗi thí nghiệm, phải có một hình vẽ thống nhất tối đa với bố trí thí 

nghiệm 

4. Các yêu cầu đối với việc tiến hành thí nghiệm 

- Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, cần định hƣớng học sinh vào những 

trọng điểm cần quan sát 

- Đối với thí nghiệm định lƣợng, phải lập bảng ghi các giá trị đo hợp lý trƣớc 

khi tiến hành thí nghiệm 

- Trong suốt quá trình thí nghiệm, giáo viên phải đứng sau hoặc ở cạnh dụng 

cụ thí nghiệm, không che khuất tầm quan sát của mọi học sinh 

- Thí nghiệm cần lặp lại vài lần, chú ý đảm bảo các điều kiện mà thí nghiệm 

phải thỏa mãn, phải cho những kết quả rõ ràng, đơn trị, ngắn gọn 

5. Các yêu cầu trong việc sử lý kết quả thí nghiệm 

- Việc thu nhận các cứ liệu thực nghiệm phải trung thực, đủ cho việc khái quát 

hóa rút ra kết luận 

- Việc xử lý các kết quả thí nghiệm phải đƣợc dành đủ thời gian và đƣợc thực 

hiện một cách chu đáo nhƣ: 



Đối với thí nghiệm định tính, học sinh phải phát biểu các kết quả đã quan sát 

thấy, phân tích, suy luận lôgic để rút ra kết luận 

Đối với thí nghiệm định lƣợng, các kết quả phải rành mạch, chính xác, làm 

tròn có ý nghĩa các kết quả. Biểu diễn các kết quả thu đƣợc qua thí nghiệm dƣới dạng 

biểu bảng, đồ thị (về nguyên tắc, không phải là sự nối các điểm đo riêng biệt với nhau 

mà là vẽ đƣờng cong gần đúng). Phải tính toán sai số (nếu có thể) 

7.4.3. Những yêu cầu với thí nghiệm trực diện 

1. Các yêu cầu trong lựa chọn thí nghiệm trực diện để sử dụng trong dạy học 

vật lý 

Việc lựa chọn các thí nghiệm để thực hiện dƣới dạng thí nghiệm trực diện cần 

đƣợc cân nhắc kỹ lƣỡng. Các thí nghiệm trực diện sẽ đƣợc sử dụng trong những 

trƣờng hợp sau: 

- Nội dung của đề tài cần nghiên cứu chỉ đòi hỏi những thí nghiệm với những 

dụng cụ có sẵn không quá phức tạp 

- Có thể sử dụng những dụng cụ, vật liệu dễ kiếm trong đời sống hàng ngày 

quen thuộc với học sinh 

- Nội dung các thí nghiệm cần thực hiện mang tính chất định tính hoặc bán 

định lƣợng, nhằm học sinh hiểu rõ bản chất vật lý của hiện tƣợng đang nghiên cứu 

- Các thí nghiệm không đòi hỏi nhiều thời gian trong việc bố trí và tiến hành 

thí nghiệm 

- Việc sử dụng các dụng cụ và việc tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ này 

đảm bảo an toàn cho học sinh 

2. Các yêu cầu trong công việc chuẩn bị thí nghiệm trực diện 

a. Đối với giáo viên: 

Vì thí nghiệm trực diện là một bộ phận của bài học nên giáo viên cần chuẩn bị 

phƣơng án thí nghiệm ngay trong khi soạn bài. Giáo viên cần dự đoán các phƣơng án 

thí nghiệm mà học sinh có thể đề xuất, phân tích đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của mỗi 

phƣơng án để chọn một phƣơng án phù hợp với điều kiện cụ thể về thiết bị thí 

nghiệm của nhà trƣờng 

Chia nhóm học sinh: do chƣa có điều kiện trang bị cho mỗi học sinh một bộ 

dụng cụ thí nghiệm và đặc biệt do tác dụng của việc học tập theo nhóm trong việc rèn 

luyện phƣơng pháp làm việc tập thể nên giáo viên chia học sinh trong lớp thành các 

nhóm từ 2 đến 3 em 

Để giảm bớt ghi chép của học sinh trên lớp, giáo viên cần soạn một bản hƣớng 

dẫn học sinh, trong đó chỉ rõ những hành động trí óc và hành động tay chủ yếu cần 

thực hiện 

b. Đối với học sinh: 



Các nhóm học sinh thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên đã giao cho: tìm kiếm 

những vật liệu, dụng cụ có sẵn hoặc chế tạo một số dụng cụ đơn giản mà giáo viên đã 

hƣớng dẫn cách làm 

3. Các yêu cầu trong việc tổ chức và hƣớng dẫn hoạt động tự lực của học sinh 

trong thí nghiệm trực diện 

- Để cho việc theo dõi, giúp đỡ các nhóm học sinh đƣợc dễ dàng, thuận tiện, tốt 

nhất nên bố trí các bàn thí nghieemjthanhf hình vòng cung, hình chữ U hoặc có thể bố 

trí các bàn song song nhau nhƣ hiện nay, nhƣng phải có khoảng cách đủ rộng để giáo 

viên và học sinh đi lại đễ dàng khi cần thiết 

- Cũng nhƣ thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm trực diện có thể đƣợc sử dụng 

trong giai đoạn đề xuất vấn đề cần nghiên cứu, giai đoạn hình thành kiến thức mới và 

giai đoạn củng cố kiến thức mà học sinh đã học 

Việc sử dụng thí nghiệm trực diện trong dạy học vật lý phải thỏa mãn các yêu 

cầu sau: 

7.4.4. Những yêu cầu đối với thí nghiệm thực hành 

1. Các yêu cầu trong công việc chuẩn bị thí nghiệm thực hành 

a. Đối với giáo viên: 

- Cần tìm hiểu kĩ nội dung bài thí nghiệm thực hành trong SGK để xác định rõ 

ràng các nhiệm vụ đƣợc giao cho học sinh và cách thức kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các nhiệm vụ đó 

- Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra chất lƣợng từng dụng cụ cần thiết cho mỗi nhóm 

học sinh. Có thể huy động một vài học sinh tham gia vào công việc này 

- Phải làm thử tất cả các thí nghiệm trong bài thí nghiệm thực hành để dự kiến 

những khó khăn mà HS có thể gặp phải trong khi làm thí nghiệm và cách thức hƣớng 

dẫn, giúp đỡ học sinh vƣợt qua những khó khăn đó 

- Nếu thấy cần thiết có thể điều chỉnh nội dung, yêu cầu bài thí nghiệm thực 

hành trong SGK sao cho phù hợp với điều kiện thiết bị của trƣờng 

b. Đối với học sinh: 

Để học sinh thực hiện bài thí nghiệm thực hành có ý thức và có hiệu quả, giáo 

viên phải yêu cầu học sinh chuẩn bị ở nhà những công việc sau: 

- Nghiên cứu nội dung bài thí nghiệm thực hành trong SGK và chuẩn bị sẵn 

bản báo cáo thí nghiệm theo mẫu trong SGK 

- Tự tìm kiếm hoặc tự làm các dụng cụ đơn giản theo chỉ dẫn trong bài thí 

nghiệm thực hành   

2. Các yêu cầu trong việc tổ chức và hƣớng dẫn hoạt động tự lực của học sinh 

trong thí nghiệm thực hành  

- Việc phân nhóm thí nghiệm và bố trí các bàn thí nghiệm trong thí nghiệm 

thực hành cũng giống nhƣ trong thí nghiệm trực diện 



- Vào đầu buổi thí nghiệm thực hành, giáo viên cần tiến hành những công việc 

sau: kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh thông qua các câu hỏi, hƣớng dẫn sử 

dụng các dụng cụ mà học sinh chƣa đƣợc làm quen, nhất là những dụng cụ phức tạp, 

dễ hỏng, có thể nguy hiểm nhƣ các dụng cụ đo điện, nguồn điện, nguồn sáng... 

- Trong lúc các nhóm thực hiện các công việc, giáo viên cần theo dõi, giúp đỡ 

kịp thời khi học sinh gặp khó khăn, mắc sai sót để học sinh sử dụng đúng quy tắc các 

dụng cụ, ghi lại đầy đủ, chính xác, trung thực các hiện tƣợng quan sát đƣợc, các kết 

quả đo đạc, trình bày kết quả dƣới dạng bảng biểu, đồ thị, câu kết luận một cách ngắn 

gọn, rõ ràng theo nội dung mẫu báo cáo đã chuẩn bị sẵn 

- Sau khi học song thí nghiệm yêu cầu học sinh tháo rời các chi tiết lắp ráp, sắp 

xếp các dụng cụ gọn gàng nhƣ lúc đầu.  

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

 Liên hệ việc sử dụng thí nghiệm vật lý với những bài thí nghiệm đã đƣợc làm khi học 

học phần thực hành vật lý đại cƣơng  



Chƣơng 8: BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 

Số tiết: 05 (Lý thuyết: 04, bài tập: 01) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về bài toán trong dạy học vật lý và 

cách sử dụng nó trong dạy học vật lý nhƣ thế nào 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng lý thuyết đã học về giải bài tập vào thực tiễn 

3. Thái độ: Có tinh thần tự học tự nghiên cứu. Thấy đƣợc tầm quan trọng của môn học 

dối với công tác giảng dạy sau này. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

 + Sách giáo khoa và sách bài tập vật lý lớp 10,11,12, Nhà xuất bản Giáo dục. 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình, sách giáo khoa và sách bài tập vật lý lớp 10,11,12.  Đọc và 

trả lời các câu hỏi của giảng viên 

C. Nội dung: 

8.1. Tác dụng bài toán vật lý trong dạy học: 

- Bài toán vật lý có thể đƣợc sử dụng nhƣ là phƣơng tiện nghiên cứu tài liệu mới 

khi trang bị kiến thức mới cho học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh lĩnh hội đƣợc kiến 

thức mới một cách vững chắc và sâu sắc 

- Bài toán vật lý là một phƣơng tiện rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng 

kiến thức, liên hệ lí thuyết với thực tế, học tập với đời sống 

- Bài toán vật lý là một phƣơng tiện có tầm quan trọng đặc biệt trong việc rèn 

luyện tƣ duy, bồi dƣỡng phƣơng pháp NCKH cho học sinh 

- Bài toán vật lý là một phƣơng tiện ôn tập, củng cố kiến thức đã học một cách 

sinh động và có hiệu quả. Khi giải các bài toán đòi hỏi học sinh phải nhớ lại công thức, 

định luật, kiến thức đã học 

- Thông qua việc giải bài toán vật lý có thể rèn luyện cho học sinh những đức tính 

tốt nhƣ tinh thần tự lập, tính cẩn thận, tính kiên trì, tinh thần vƣợt khó 



- Bài toán vật lý là một phƣơng tiện để kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng của 

học sinh một cách chính xác. 

8.2. Các loại bài tập và phƣơng pháp giải 

1. Bài tập định tính: 

Bài tập định tính là những bài tập mà khi giải, học sinh không cần phải thực hiện 

các phép tính phức tạp hay chỉ phải làm những phép tính đơn giản, có thể tính nhẩm 

đƣợc. Muốn giải những bài tập định tính, học sinh phải thực hiện những phép suy luận 

lôgic, do đó phải hiểu đƣợc bản chất của các khái niệm, định luật vật lí… 

Bài tập định tính có rất nhiều ƣu điểm về mặt phƣơng pháp học. Nhờ đƣa đƣợc lý 

thuyết vừa học lại gần với đời sống xung quanh, các bài tập này làm tăng thêm ở học 

sinh hứng thú với môn học, tạo điều kiện phát triển óc quan sát của học sinh  

Bài tập định tính có thể là bài tập đơn giản, trong đó chỉ áp dụng một định luật, 

một quy tắc, một phép suy luận lô gic 

Ví dụ: Tại sao thành ngoài của một cốc đựng nƣớc đá lại ƣớt, mặc dầu trƣớc 

khi đổ nƣớc đá vào cốc, ta đã lau khô cốc 

2. Bài tập tính toán: 

Là những bài tập mà muốn giải chúng, ta phải thực hiện một loạt phép tính và kết 

quả là thu đƣợc một đáp số định lƣợng 

+ Bài tập tính toán tập dƣợt: 

Là những bài tập cơ bản, đơn giản, trong đó chỉ đề cập đến một hiện tƣợng, một 

định luật và sử dụng một vài phép tính đơn giản 

Những bài tập này có tác dụng củng cố kiến thức cơ bản vừa học, làm cho học 

sinh hiểu rõ ý nghĩa của các định luật và các công thức biểu diến chúng, sử dụng các 

đơn vị vật lý và thói quen cần thiết để giải các bài tập phức tạp hơn. 

+ Bài tập tính toán tổng hợp 

Bài tập tính toán tổng hợp là bài toán mà muốn giải nó phải vận dụng nhiều khái 

niệm, định luật, dùng nhiều công thức. Những kiến thức cần sử dụng trong việc giải bài 

tập tổng hợp có thể là những kiến thức đã học trong nhiều bài trƣớc. Loại bài tập này có 

tác dụng đặc biệt giúp học sinh đào sâu mở rộng kiến thức, thấy rõ những mối liện hệ  

khác nhau giữa các phần của chƣơng trình vật lý, tập cho học  sinh  biết phân tích những 

hiện tƣợng thực tế phức tạp ra thành những phần đơn giản tuân theo một định luật xác 

định. 

3. Bài tập thí nghiệm: 

Bài tập thí nghiệm là bài tập đòi hỏi phải làm thí nghiệm để kiểm chứng lời giải 

lý thuyết hoặc để tìm những số liệu cần thiết cho việc giải bài tập. Những thí nghiệm 

này thƣờng là những thí nghiệm đơn giản có thể làm ở nhà, với những dụng cụ đơn giản 

dễ tìm hoặc tự làm đƣợc. Để giải các bài tập thí nghiệm, đôi khi cũng cần đến những thí 

nghiệm đòi hỏi học sinh tới phòng thí nghiệm vật lý của trƣờng để thực hiện 

Bài tập thí nghiệm cũng có thể định tính hoặc định lƣợng  



Bài tập thí nghiệm có nhiều tác dụng tốt về cả ba mặt giáo dƣỡng, giáo dục, giáo 

dục kỹ thuật tổng hợp, đặc biệt giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa lí thuyết với thực 

tiến. 

4. Bài tập đồ thị: 

8.3. Phƣơng pháp giải bài toán vật lý: 

Không thể nói về một phƣơng pháp chung, vạn năng có thể áp dụng để giải quyết 

đƣợc một bài toán vật lý. Tuy nhiên từ sự phân tích về thực chất hoạt động giải bài toán 

vật lý ta có thể chỉ ra những nét khái quát, xem nhƣ một sự định hƣớng các bƣớc chung 

của tiến trình giải một bài toán vật lí 

Nói chung tiến trình giải một bài toán vật lí trải qua các bƣớc: Tìm hiểu đề bài, 

xác lập các mối liên hệ cơ bản của các dữ liệu xuất phát và của các cái phải tìm, rút ra 

kết quả cần tìm; kiểm tra xác nhận kết quả 

Bƣớc thứ nhất: 

Tìm hiểu đề bài 

- Đọc, ghi ngắn gọn các dữ liệu xuất phát và các cái phải tìm 

- Mô tả lại tình huống đã nêu trong đề bài 

- Nếu đề bài yêu cầu thì phải dùng đồ thị hoặc làm thí nghiệm để thu đƣợc các dữ 

liệu cần thiết 

Bƣớc thứ hai: 

Xác lập mối liên hệ cơ bản của các dữ liệu xuất phát và của các cái phải tìm 

- Đối chiếu các dữ liệu xuất phát và cái phải tìm, xem xét bản chất vật lý của tình 

huống đã cho để nghĩ đến các kiến thức, các định luật, các công thức có liên quan 

- Xác lập mối liên hệ cơ bản cụ thể của các dữ liệu xuất phát và của cái phải tìm 

- Tìm kiếm, lựa chọn các mối liên hệ tối thiểu cần thiết, sao cho thấy đƣợc có mối 

liên hệ của cái phải tìm với các dữ liệu xuất phát, từ đó hi vọng có thể rút ra cái cần tìm 

Bƣớc thứ ba: Rút ra kết quả cần tìm 

Từ các mối liên hệ cần thiết đã xác lập đƣợc, tiếp tục luận giải, tính toán để rút ra 

kết quả cần tìm 

Bƣớc thứ tƣ: Kiểm tra xác nhận kết quả 

Để có thể xác nhận kết quả cần tìm, cần kiểm tra lại việc giải theo một hoặc một 

số cách sau đây: 

- Kiểm tra xem đã trả lời hết các câu hỏi, xét hết các trƣờng hợp chƣa 

- Kiểm tra lại xem tính toán có đúng không 

- Kiểm tra thứ nguyên xem có phù hợp không 

- Xem xét kết quả về mặt ý nghĩa có phù hợp không 

- Kết quả kiểm tra bằng thực nghiệm có phù hợp không 



- Giải bài toán bằng cách khác xem có cho cùng kết quả không 

8.4. Xây dựng lập luận trong giải bài tập vật lý 

8.4.1. Xây dựng lập luận trong giải bài tập định tính: 

Bài tập định tính thƣờng có hai dạng: giải thích hiện tƣợng và dự đoán hiện tƣợng 

sẽ xảy ra 

a. Bài tập giải thích hiện tƣợng 

Giải thích hiện tƣợng thực chất là cho biết một hiện tƣợng và lý giải xem vì sao 

hiện tƣợng lại xảy ra nhƣ thế. Nói cách khác là biết hiện tƣợng và phải giải thích nguyên 

nhân của nó. Đối với học sinh, nguyên nhân đó là những đặc tính, những định luật vật lý 

Ví dụ: 

Giải thích vì sao một vật để trên sàn ô tô trơn, khi xe đột ngột chuyển bánh thì vật lại bị 

tụt về phía sau xe 

b. Bài tập dự đoán hiện tƣợng: 

Dự đoán hiện tƣợng thực chất lafcawn cứ vào những điều kiện cụ thể của đầu bài, xác 

định hững định luật chi phối hiện tƣợng và dự đoán đƣợc hiện tƣợng gì xảy ra và xảy ra 

nhƣ thế nào 

Ví dụ: một vòng dây kim loại đƣợc treo trên giá bằng một sợi chỉ mềm cách điện. Hiện 

tƣợng gì sẽ xẩy ra với vòng daayneeus ta đƣa cực bắc của thanh nam châm thẳng lại gần 

vòng dây theo phƣơng vuông góc với tiết diện của vòng dây? 

8.4.2. Xây dựng lập luận trong giải bài tập tính toán: 

1. Phƣơng pháp phân tích  

8.5. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lý 

8.5.1. Lựa chọn bài tập: 

 Trong dạy học bất cứ một đề tài nào giáo viên cần phải lựa chọn một hệ thống bài tập 

thỏa mãn các yêu cầu sau:  

1. Các bài tập phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp (phạm vi và số lƣợng các 

kiến thức, kỹ năng cần vận dụng từ một đề tài đến nhiều đề tài, số lƣợng các đại lƣợng 

cho biết và các đại lƣợng phải tìm...) giúp học sinh nắm đƣợc phƣơng pháp giải các bài 

tập điển hình  

2. mỗi bài tập phải là một mắt xích trong hệ thống bài tập, đóng góp một phần nào đó 

vào việc củng cố hoàn thiện và mở rộng kiến thức 

3.Hệ thống bài tập cần bao gồm nhiều thể loại bài tập: bài tập giả tạo và bài tập có nội 

dung thực tế, bài tập luyện tập và bài tập sáng tạo, bài tập cho thừa hoặc thiếu dữ kiện, 

bài tập mang tính chất ngụy biện và nghịch lý, bài tập có nhiều cách giải khác nhau và 

bài tập có nhiều lời giải tùy ý theo những điều kiện cụ theercuar bài tập mà giáo viên 

không nêu lên hoặc chỉ nêu lên một điều kiện nào đó mà thôi 



 a. Bài tập giả tạo là bài tập mà nội dung của nó không sát với thực tế các quá trình tự 

nhiên đƣợc đơn giản hóa đi nhiều hoặc ngƣợc lại, cố ý ghép nhiều yếu tố thành một đối 

tƣợng phức tạp để luyện tập nghiên cứu 

  b. Bài tập có nội dung thực tế là bài tập đề cập đến những vấn đề có liên quan 

trực tiếp tới đối tƣợng có trong đời sống, kỹ thuật. Trong các bài tập có nội dung thực 

tế, những bài tập mang nội dung kỹ thuật có tác dụng lớn về mặt giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp. Nội dung của các bài tập này phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Nguyên tắc hoạt động của đối tƣợng kỹ thuật nói đến trong bài tập phải gắn bó 

mật thiết với những  khái niệm và định luật vật lý đã học 

- Đối tƣợng ký thuật này phải có ứng dụng khá rộng rãi trong thực tiễn sản xuất 

của nƣớc ta và địa phƣơng nơi trƣờng đóng 

- Số liệu trong bài tập phải phù hợp với thực tế sản xuất  

- Kết quả của bài tập phải có tác dụng thực tế, tức là phải đáp ứng một vấn đề thực 

tiễn nào đó 

  c. Bài tập luyện tập đƣợc dùng để rèn luyện cho học sinh áp dụng các kiến thức 

đã học để giải từng bài toán theo mẫu xác định 

  d. Khác với bài tập luyện tập, bài tập sáng tạo là bài tập mà các dữ liệu cho 

trong đầu bài không chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp cách giải. Các bài tập sáng tạo có tác 

dụng rất lớn trong việc phát triển tính tự lực và sáng tạo của học sinh 

8.5.2. Sử dụng hệ thống bài tập: 

Trong dạy học từng đề tài cụ thể, giáo viên phải dự kiến chi tiết kế hoạch sử dụng hệ 

thống bài tập đã sử dụng: 

 a. Các bài tập đã lựa chọn có thể sử dụng ở các khâu khác nhau của quá trình 

dạy học: nêu vấn đề, hình thành kiến thức mới, củng cố, hệ thống hóa, kiểm tra và đánh 

giá kiến thức, kỹ năng của học sinh 

b. Trong tiến trình dạy học một đề tài cụ thẻ, việc giải hệ thống bài tập mà giáo 

viên đã lựa chọn của học sinh bắt đầu bằng những bài tập định tính hay những bài tập 

dƣợt. Sau đó học sinh sẽ giải những bài tập tính toán, bài tập thí nghiệm, bài tập đồ thị 

có nội dung phức tạp hơn 

c. Cần chú ý cá biệt hóa học sinh trong việc giải bài tập vật lý, thông qua các 

biện pháp sau: 

- Biến đổi mức độ yêu cầu của bài tập ra cho các loại đối tƣợng học sinh khác 

nhau, thể hiện ở mức độ trừu tƣợng của đầu bài, loại vấn đề cần giải quyết, phạm vi và 

tính phù hợp của các số liệu cần sử lý, loại và số lƣợng thao tác tƣ duy lô gic và các 

phép biến đổi toán học cần sử dụng, phạm vi và mức độ các kiến thức, kỹ năng cần huy 

động 

- Biến đổi mức độ yêu cầu về số lƣợng bài tập cần giải, về mức độ tự lực của 

học sinh trong quá trình giải bài tập 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 



  Lấy ví dụ về các loại bài tập vật lý 

 Hƣớng dẫn học sinh giải một bài toán vật lý trong chƣơng trình vật lý THPT 

     

  

  

  



Chƣơng 9: TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

Số tiết: 06 (Lý thuyết: 04, bài tập+ kiểm tra: 02) 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Biết đƣợc cách thiết kế một kế hoạch bài học vật lý ở trƣờng phổ thông 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng lý thuyết đã học thiết kế đƣợc kế hoạch bài học cho 1 tiết học 

3. Thái độ: Có tinh thần tự học tự nghiên cứu. Thấy đƣợc tầm quan trọng của môn học 

dối với công tác giảng dạy sau này. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

 - Tài liệu chính:  

+  Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế (2002),  PPDH vật 

lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học sƣ phạm Hà Nội; 

+ Phạm Hữu Tòng (2002), Lý luận dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông, Nhà xuất 

bản Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

 + Sách giáo khoa và sách bài tập vật lý lớp 10,11,12, Nhà xuất bản Giáo dục. 

2. Ngƣời học 

 Vở ghi, giáo trình, sách giáo khoa và sách bài tập vật lý lớp 10,11,12 

C. Nội dung: 

9.1. Các chiến lƣợc tổ chức dạy học: 

 Dạy học là một hoạt động phức tạp mà mục đích cuối cùng là biến những tri 

thức, kinh nghiệm của loài ngƣời thành tri thức, kinh nghiệm, năng lực của bản thân 

học sinh, đồng thời phát triển ở họ những phẩm chất nhân cách của con ngƣời trong 

xã hội mới. Quá trình dạy học là quá trình tác động qua lại giữa ba thành tố cơ bản: 

giáo viên, học sinh và nội dung môn học. Quá trình đó diễn ra phức tạp, trong đó sự 

phối hợp hoạt động của giáo viên và học sinh có vai trò quyết định. Muốn đạt đƣợc 

mục đích dạy học, giáo viên cần phải lựa chọn hình thức hoạt động thích hợp cho học 

sinh, hƣớng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho họ thực hiện thành công những hoạt động 

đó; xác định rõ ràng, chính xác sự vận hành của quá trình dạy học, nghĩa là phải chọn 

một chiến lƣợc tổ chức dạy học có hiệu quả, gọi tắt là chiến lƣợc dạy học: 

 Một chiến lƣợc dạy học dựa chính vào sự điều khiển toàn diện, tuyệt đối của 

giáo viên đƣợc gọi là đƣợc gọi là chiến lƣợc giáo viên điều khiển; một chiến lƣợc 

khác ngƣợc lại, dựa vào hoạt động tự lực của học sinh đƣợc gọi là chiến lƣợc lấy học 

sinh làm trung tâm 

 Xếp theo thứ tự vai trò của giáo viên giảm dần và vai trò của học sinh tăng dần, 

đó là các chiến lƣợc truyền thông, giảng giải minh họa, biểu diễn, đàm thoại gợi mở, 



chiếm lĩnh khái niệm, bắt chƣớc, thảo luận nhóm, hƣớng dẫn tìm tòi, nhóm hợp tác 

nhỏ, nghiên cứu theo sở thích 

  



1. Chiến lƣợc truyền thông: 

 Ở đây, muốn nói đến truyền thông qua phát thanh, vô tuyến truyền hình, vidio. 

Mục tiêu lớn nhất của chiến lƣợc này là để mang lại kinh nghiệm giáo dục mà không 

cần tổ chức thành lớp học. Nó đặc biệt có ích để phát triển, làm giàu kiến thức, kỹ 

năng và kỹ xảo từ những tài liệu và những ngƣời trình bày đã đƣợc chuyên môn hóa. 

Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ, có thể áp dụng cho mọi môn của khoa học 

xã hội, âm nhạc và khoa học tự nhiên. Chiến lƣợc này đƣợc áp dụng rộng rãi trong 

giáo dục từ xa. Sự bất lợi lớn của chiến lƣợc này là “từ xa”, là sự truyền thụ một 

chiều. Học sinh là ngƣời tiếp thu thụ động, họ không có cơ hội để tƣơng tác với môi 

trƣờng, tiếp xác với giáo viên để đàm thoại, hỏi đáp hay đề nghị giúp đỡ. Ngoài ra, 

giáo viên không có đƣợc thông tin ngƣợc kịp thời từ phía học sinh để biết đƣợc việc 

dạy học có phù hợp với đối tƣợng ngƣời học hay không 

2. Chiến lƣợc giảng giải minh họa 

 Mục tiêu của chiến lƣợc này là cung cấp cho ngƣời học những kiến thức, kinh 

nghiệm mà nhân loại đã tích lũy đƣợc dƣới dạng đầy đủ, hoàn chỉnh, giải thích cho 

ngƣời học ý nghĩa của những kiến thức, kinh nghiệm đó và minh họa chúng bằng một 

số ví dụ cụ thể. Ngƣời học phải cố gắng tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm đó để 

để thuộc lòng, nhắc lại và sử dụng trong những tình huống điển hình đã đƣợc quy 

định, không cần biết những kiến thức, kinh nghiệm đó đƣợc hình thành nhƣ thế nào 

và sẽ còn phát triển nữa hay không 

 Ƣu điểm của chiến lƣợc này là có thể cung cấp cho ngƣời học một khối lƣợng 

kiến thức, kinh nghiệm dƣới dạng đầy đủ, hiện đại. Ngƣời dạy có đủ thời gian chuẩn 

bị, lựa chọn những thông tin chính xác để cung cấp cho học sinh. Chiến lƣợc này 

đƣợc dùng nhiều cho ngƣời lớn tuổi trong các môn học lý thuyết 

 Nhƣợc điểm lớn nhất của chiến lƣợc này là học sinh hoàn toàn ở thế thụ động, 

nhiệm vụ chính của họ là tìm hiểu, ghi nhớ, nhắc lại, bắt chƣớc vận dụng vào những 

tình huống điển hình đã biết. Năng lực sáng tạo của học sinh không đƣợc khơi dậy, 

luyện tập và phát triển. Thậm chí nhiều học sinh cảm thấy khoa học nhƣ là một lĩnh 

vực dành cho các thiên tài, còn đa số những ngƣời lao động không thể với tới đƣợc, 

chỉ có chờ đợi để làm theo 

3. Chiến lƣợc biểu diễn: 

 Mục tiêu lớn nhất là chiến lƣợc biểu diễn là khuyến khích sự tiếp thu kiến thức, 

kỹ năng, hành vi thông qua quan sát và bắt chƣớc. Đó là chiến lƣợc truyền thống có 

từ rất lâu, có hiệu quả cao, đặc biệt đối với học sinh nhỏ tuổi hay yếu kém. Nó đƣợc 

áp dụng với một số biến đổi, cho tất cả các môn học ở mọi trình độ. Nó cũng đƣợc áp 

dụng để phát triển kỹ năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề 

 Sự hạn chế lớn nhất của chiến lƣợc này là ở chỗ có ít khả năng cho sự làm việc 

độc lập của học sinh. Đó là chiến lƣợc có cấu trúc ở trình độ cao, do đó nếu không có 

sự cố gắng đầy đủ trong việc lập kế hoạch thì bài học biểu diễn có thể trở thành rất 

buồn chán. Điều đó đặc biệt thấy rõ khi giáo viên thực hiện theo sách giáo khoa 

4. Chiến lƣợc đàm thoại gợi mở: 



 Mục tiêu của chiến lƣợc này là giáo viên đối thoại trực tiếp với học sinh, đƣa ra 

những câu hỏi để gợi ý cho học sinh suy nghĩ, có những lời hƣớng dẫn bổ xung khi 

phát hiện ra chỗ sai lầm hay bế tắc của học sinh, dần dần từng bƣớc đƣa học sinh đến 

kết luận cần thiết. Theo chiến lƣợc này, giáo viên có thể quan sát đƣợc suy nghĩ và 

hành động của học sinh khi họ giải quyết nhiệm vụ học tập, kịp thời gợi mở định 

hƣớng cho học sinh tìm ra cách giải quyết đúng đắn, đạt đƣợc mục đích học tập 

 Nhƣợc điểm lớn nhất của chiến lƣợc này là giáo viên chỉ có thể đối thoại đƣợc 

với một số rất ít học sinh, còn các học sinh khác vẫn thụ động ngồi nghe, theo dõi 

cuộc đàm thoại 

 Chiến lƣợc này đƣợc áp dụng hiệu quả khi nghiên cứu lý thuyết phải thực hiện 

những lập luận phức tạp để đi tới kết luận 

5. Chiến lƣợc chiếm lĩnh khái niệm  

Chiến lƣợc chiếm lĩnh khái niệm phát triển theo hai hƣớng: diễn dịch hay quy 

nạp. Trong chiến lƣợc diễn dịch, giáo viên giới thiệu cho học sinh trong lớp nhận biết 

khái niệm và minh họa nó bằng những ví dụ và phản ví dụ. Sau đó những kiến thức 

về khái niệm này đƣợc học sinh áp dụng. Trong chiến lƣợc quy nạp, giáo viên đƣa ra 

ví dụ và phản ví dụ về khái niệm và học sinh thông qua một quá trình quan sát, thảo 

luận, nhận biết đƣợc khái niệm. Sau đó học sinh áp dụng những kiến thức và khái 

niệm 

Mục đích của chiến lƣợc chiếm lĩnh khái niệm là giúp học sinh sắp xếp, phân loại 

thông tin và kinh nghiệm thành một hệ thống cơ bản có ý nghĩa. Sự tƣ duy dƣới dạng 

khái niệm giúp học sinh suy nghĩ có hiệu quả, nhanh chóng. 

6. Chiến lƣợc bắt chƣớc (Trò chơi bắt chƣớc) 

 Mục tiêu của chiến lƣợc bắt chƣớc là tái tạo lại càng gần càng tốt tình huống thật của 

đời sống hay một kinh nghiêm. Theo chiến lƣợc này, học sinh có thể học nguyên tắc 

chuyên biệt, những khái niệm hoặc những kỹ năng suy nghĩ trong lĩnh vực nhận thức, 

rèn luyện thân thể hay thái độ cƣ xử. Trò chơi bắt chƣớc đặc biệt thích hợp với khoa 

học xã hội, nghệ thuật và hoạt động giải quyết vấn đề. Hiện nay, có rất nhiều trò chơi 

bắt chƣớc trên máy vi tính 

 Chỗ bất lợi chính của trò chơi này chúng có thể bóp méo sự thật. Chúng cũng 

đòi hỏi sự cố gắng lớn và thời gian để chuẩn bị 

7. Chiến lƣợc thảo luận nhóm: 

 Mục tiêu của chiến lƣợc này là khuyến khích kỹ năng truyền đạt, trao đổi thông 

tin trong nhóm và trong lớp. Nó cũng động viên sự suy nghĩ và quyết định cũng nhƣ 

khuyến khích phân biệt những quan điểm, quan niệm. Nó có vị trí trong mọi lĩnh vực 

học, đặc biệt thích hợp với những nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, giải quyết vấn đề, 

tranh luận 

 Chỗ hạn chế lớn nhất của chiến lƣợc này là nó không thích hợp với học sinh 

nhỏ vì nó đòi hỏi có một trình độ lý luận nhất định. Nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào 

thói quen của nhóm và không khí xã hội của lớp học 



8. Chiến lƣợc hƣớng dẫn tìm tòi: 

 Mục tiêu chính của chiến lƣợc này là giúp học sinh phát triển kỹ năng giải 

quyết vấn đề và nhấn mạnh rằng học sinh có thể học đƣợc kiểu học bằng cách làm. 

Sự hƣớng dẫn tìm tòi cũng đặc biệt có hiệu quả khi giúp phát triển sự thấu hiểu tốt 

hơn những tƣ tƣởng và khái niệm. Chiến lƣợc này có thể áp dụng cho học sinh nhỏ 

tuổi nếu họ đƣợc cung cấp nhiều tài liệu cụ thể và có sựu giúp đỡ của giáo viên 

 Sự hạn chế lớn nhất của chiến lƣợc này là do nhấn mạnh vào quá trình học tập 

nên không thích hợp cho việc chuyển tải một số lƣợng lớn những sự kiện một cách 

ngắn gọn và có hiệu quả 

9. Chiến lƣợc học theo nhóm hợp tác   

 Theo chiến lƣợc này, học sinh làm việc trong những nhóm nhỏ độc lập đối với 

giáo viên, trong khi đó giáo viên luôn mang đến cho nhóm sự lãnh đạo hay giúp đỡ. 

Đây là một hình thức kết hợp dạy học toàn lớp và cá thể hóa.  

 Chiến lƣợc này nhằm phát triển ở học sinh những kỹ năng nhận thức, kỹ năng 

giáo tiếp xã hội, tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh và tạo ra sự bình đẳng 

trong học tập 

 Sự hạn chế của chiến lƣợc này ở chỗ sự phân chia các thành viên trong nhóm 

khá phức tạp do trình độ không đồng đều và chƣa có thói quen hợp tác trong công 

việc... 

10. Chiến lƣợc nghiên cứu dựa theo sở thích của học sinh: 

 Trong chiến lƣợc này, học sinh hoàn toàn chủ động chọn vấn đề mà học ham 

thích, tự lực tiến hành nghiên cứu giải quyết vấn đề và trình bày kết quả. Đây là chiến 

lƣợc lấy học sinh làm trung tâm theo nghĩa đầy đủ của thuật ngữ này. Việc nghiên 

cứu có thể tiến hành hoàn toàn theo cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Các đề tài nghiên cứu có 

thể do học sinh tự đề xuất hoặc học lựa chọn trong số các đề tài do giáo viên giới 

thiệu 

 Mục tiêu của chiến lƣợc này là phát huy cao độ tính tích cực, tự lực của học 

sinh, rèn luyện cho học sinh cách làm việc độc lập, phát triển tƣ duy sáng tạo, kỹ 

năng tổ chức công việc, trình bày kết quả 

 Sự hạn chế lớn nhất của chiến lƣợc này trƣớc hết là về mặt tổ chức, khó có thể 

cá biệt hóa triệt để, làm cho tất cả học sinh đều hứng thú với tất cả các đề tài của 

chƣơng trình, vì tính chất tự lực, độc lập cao nên giáo viên khó theo dõi đƣợc quá 

trình làm việc của học sinh và kết quả công việc để có thể giúp đỡ kịp thời. Chiến 

lƣợc chỉ thích hợp với học sinh ở các lớp trên đã có ít nhiều kỹ năng làm việc tự lực 

và có trình độ tƣ duy tƣơng đối phát triển.     

9.2. Các hình thức dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông: 

 Có nhiều cách phân loại các hình thức dạy học vật lý, mỗi cách dựa trên một dấu 

hiệu nhất định: 

1. Dựa theo thành phần học sinh, có thể chia thành dạy học cá nhân, dạy học theo lớp, 

dạy học theo nhóm (trong lớp có nhiếu nhóm) 



2. Dựa theo mục đích của việc học có thể chia thành: nghiên cứu kiến thức mới, 

luyện tập, ôn tập, kiểm tra 

3. Dựa theo địa điểm, vị trí tổ chức dạy học, có các hình thức: làm việc ở lớp, làm 

việc trong phòng thí nghiệm, tham quan sản xuất ở xí nghiệp công trƣờng.. 

Các cách phân loại này chỉ tƣơng đối, mỗi hình thức dạy học trong một cách phân 

loại này đều bao hàm nội dung của một số cách phân loại khác 

 Trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông hiện nay, ngƣời ta thƣờng sử dụng 

những hình thức dạy học sau: 

 - Bài lên lớp 

 - Tham quan ngoại khóa 

 - Tự học ở nhà 

9.3 kế hoạch dạy học: 

I. Những căn cứ để lập kế hoạch dạy học: 

1. Chƣơng trình môn học 

Chƣơng trình môn học có thể xem là cƣơng lĩnh hoạt động của giáo viên bộ 

môn. Chƣơng trình đồng thời cũng là pháp lệnh của nhà nƣớc yêu cầu ngƣời giáo viên 

bộ môn phải thực hiện những điều ghi trong chƣơng trình, đặc biệt là mức độ kiến thức, 

kỹ năng mà học sinh phải đạt đƣợc. 

- Thông  thƣờng trong một số năm đầu dạy một chƣơng trình vật lý nào thì giáo viên 

khó có thể hiểu thấu đƣợc kết cấu chung của chƣơng trình, mối lien hệ bổ xung lẫn cho 

nhau giữa các phần, các chƣơng, các bài. Sự thiếu hiểu biết dẫn đến không tận dụng 

đƣợc những kiến thức mà học sinh đã học, bỏ sót những chi tiết quan trọng trong hệ 

thống kiến thức, hoặc đi quá sâu vào một khía cạnh mà chƣơng trình không yêu cầu 

2. Những chỉ thị do bộ giáo dục và Đào tạo hàng năm về thực hiện chƣơng trình đó 

Những chỉ thị này sẽ hƣớng dẫn cụ thể hơn việc thực hiện chƣơng trình hang năm, có 

thể có những điều chỉnh nhất định tùy theo tình hình chung của năm học đó 

3. Sách giáo khoa do nhà Xuất bản giáo dục ấn hành dƣới sự chỉ đạo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo là tài liệu chính của học sinh. Hiện nay, cả nƣớc dung một bộ sách giáo khoa 

thống nhất. Loại sách giáo khoa này là một tài liệu thể hiện rõ nhất các yêu cầu của 

chƣơng trình, đã đƣợc biên soạn và thẩm định kỹ lƣỡng. Bới vậy, đó là tài liệu đáng tin 

cậy nhất của giáo viên bộ môn 

Theo quan điểm dạy học hiện đại, sách giáo khoa phải đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo 

những con ngƣời năng động, sáng tạo, có khả năng hoạt động trong thực tế. Sách giáo 

khoa là công cụ quan trọng của giáo viên và học sinh, nên sách giáo khoa phải có nhiều 

chức năng: 

- Chức năng định hƣớng 

- Chức năng cung cấp thông tin 

- Chức năng hƣớng dẫn hoạt động của học sinh 



- Chức năng củng cố, kiểm tra kiến thức 

- Chức năng định hƣớng PPDH cho giáo viên 

II. Các loại kế hoạch dạy học 

1. Dạy học lầ một công việc phức tạp đòi hỏi những sáng tạo, đồng thời cũng phải đảm 

bảo đạt đƣợc kết quả tích cực ở học sinh 

2. Kế hoạch năm học cho bộ môn gồm các nội dung sau: 

- Bản phân phối thời gian đại cƣơng cho việc dạy học cả năm, phân phối thời gian cho 

từng phần, từng chƣơng, từng đề tài  

- Ngày bắt đầu và kết thúc mỗi chƣơng 

- Những trang thiết bị cần hoặc sẽ đƣợc bổ xung trong năm 

- Những điều cần điều chỉnh hay tăng cƣờng trong năm học theo chỉ thi của Bộ giáo dục 

và Đào tạo hay hƣớng dẫn của các cấp quản lý giáo dục địa phƣơng. 

3. Kế hoạch dạy học một chƣơng 

a, Yêu cầu của kế hoạch dạy học một chƣơng 

- Nêu rõ đƣợc vị trí, tầm quan trọng của chƣơng trong toàn bộ chƣơng trình năm học, 

mối liên hệ với các chƣơng trƣớc và sau chƣơng trình 

Thể hiện đƣợc cái nhìn bao quát về toàn chƣơng, coi mỗi chƣơng là một chủ thẻ hoàn 

chỉnh về mục đích, nội dung và Phƣơng pháp 

- Nêu đƣợc nội dung chính của các bài sắp xếp theo một lô gic hợp lí nhất mà giáo viên 

đã lựa chọn 

- Nêu đƣợc những nội dung chính mà giáo viên sẽ sử dụng để dạy học mỗi bài học trong 

chƣơng 

- Chỉ ra những điều mà học sinh cần phải chuẩn bị để học tốt mỗi chƣơng. Đó là việc ôn 

tập kiến thức vật lý đã học, chuẩn bị kiến thức về toán hay hóa học có liên quan 

- Liệt kê ra những thí nghiệm cần làm (thí nghiệm của của giáo viên hay của học sinh ) 

và biện pháp giải quyết nếu phòng thí nghiệm của nhà trƣờng còn thiếu hay hỏng hóc 

cần sửa chữa. 

b. Nội dung bản kế hoạch của chƣơng: 

- Mục tiêu 

+ Kiến thức 

+ Kỹ năng 

+ Thái độ 

- Nội dung các bài học của chƣơng 

  



4. Kế hoạch bài học 

I- Mục tiêu 

+ Kiến thức 

+ Kỹ năng 

+ Thái độ 

 Ta hiểu mục tiêu bài học là những điều mà học sinh phải hiểu, phải nhơ nhất là phải 

làm đƣợc sau khi học song bài. Nhƣ vậy mục tiêu phải cụ thể, có thể kiểm tra đƣợc ngay 

cuối bài học. Những mục tiêu này thƣờng diễn đạt bằng những động từ chỉ hành động 

II. Chuẩn bị: phƣơng tiện cho học sinh hoạt động gồm những phƣơng tiện vật chất và 

phƣơng tiện tinh thần. Phƣơng tiện vật chất là những dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng trực 

quan; phƣơng tiện tinh thần là những khái niệm, định luật đã biết cần dùng để nghiên 

cứu bài mới 

III. Tiến trình dạy học 

+ Kiểm tra bài cũ 

+ Bài mới  

+ Củng cố 

+ Hƣớng dẫn học sinh học ở nhà 

9.3. Bài lên lớp: 

9.3.1. Khái niệm bài lên lớp: 

Bài lên lớp hay còn gọi là bài học là hình thức cơ bản của quá trình cơ bản của 

dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông hiện nay. Theo hình thức này, trong một khoảng thời 

gian xác định, tại một địa điểm xác định với một số lƣợng học sinh cố định có cùng 

trình độ phát triển, giáo viên tổ chức hoạt động nhận thức cho cả lớp, có chú ý tới đặc 

điểm riêng của từng học sinh. Làm cho tất cả học sinh đều nắm vững những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản, đồng thời qua đó mà phát triển đƣợc năng lực nhận thức và hình thành 

quan điểm đạo đức, thái độ ứng xử 

  Nhƣ vậy, bài lên lớp có những đặc trƣng riêng mà các hình thức tổ chức dạy 

học khác không có. Đó là: 

  - Giáo viên làm việc với một số học sinh cố định, có cùng một trình độ phát 

triển (tƣơng đối đồng đều) tạo thành một tổ chức toàn vẹn. 

  - Sự thống nhất, phối hợp giữa giáo viên và học sinh, trong đó giáo viên giữ vai 

trò tổ chức, chỉ đạo, còn học sinh là chủ thể hoạt động nhận thức nhằm đạt đƣợc mục 

tiêu chung của dạy học là kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh 

  - Mỗi bài lên lớp có một mục tiêu chung cho cả lớp theo  chƣơng trình môn 

học, đồng thời có sự phân hóa cho những học sinh yếu hay giỏi về một số mặt nào đó 

9.3.2. Các kiểu tổ chức hoạt động học của học sinh trong bài lên lớp: 

Kiểu 1: Nhiệm vụ thống nhất, cá nhân thực hiện độc lập, sản phẩm giống nhau 



Đây là kiểu tổ chức hoạt động rất phổ biến hiện nay. Giáo viên trao cho cả lớp một 

nhiệm vụ học tập giống nhau và mỗi cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đó 

và tạo ra một sản phẩm nhƣ nhau 

Kiểu 2: Nhiệm vụ thống nhất cho cả lớp 

Lớp học chia thành nhiều nhóm, các nhóm đều có chung một nhiệm vụ học 

tập. Mỗi nhóm hoạt động độc lập, thực hiện mục tiêu chung hay mục tiêu bộ phận do 

giáo viên quy định, những ý kiến khác nhau của các thành viên trong nhóm chƣa đi đến 

nhất trí đƣợc. Cuối cùng, giáo viên tổ chức cho đại diện của các nhóm công bố kết quả 

của nhóm mình trƣớc cả lớp và tranh luận để đi đến kết của chung cuối cùng  

Kiểu 3: Nhiệm vụ chung cho cả lớp, phân công cho mỗi nhóm thực hiện một 

phần riêng, cuối cùng lắp ráp các kết quả của các nhóm thành một sản phẩm duy nhất, 

chung cho cả nhóm 

9.3.3. Các loại bài lên lớp: 

  Bài nghiên cứu kiến thức mới 

  Bài luyện tập, củng cố kiến thức 

  Bài thực hành thí nghiệm 

  Bài ôn tập, hệ thống hóa kiến thức 

  Bài kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng 

9.3.4. Cấu trúc bài lên lớp: 

  Tổ chức lớp học 

  Kiểm tra bài làm của học sinh 

  Xây dựng tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ cho học sinh 

  Xây dựng, lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp hoạt động 

  Sơ bộ luyện tập, củng cố kiến thức 

  Khái quát hóa, hệ thống kiến thức 

  Kiểm tra và tự kiểm tra kiến thức 

  Giao và hƣớng dẫn bài làm về nhà 

   D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

 - Lập kế hoạch dạy học cho một tiết học trong chƣơng trình vật lý THPT 

     

 

 


