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MỞ ĐẦU 

1. LÍ  DO CHỌN ĐỀ TÀI 

a) Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo  

Để đào tạo ra đƣợc những con ngƣời có thể phục vụ tốt cho sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nƣớc, đòi hỏi ngành giáo dục phải đặt ra 

mục tiêu “đào tạo lớp ngƣời lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng 

nghề nghiệp, quan tâm đến hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý 

thức vƣơn lên về khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ công nhân lành 

nghề, các chuyên gia và nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà kinh doanh, nhà quản 

lý” (Luật Giáo dục 1998, [14]).  

Muốn đạt đƣợc mục tiêu đó, cần phải đổi mới phƣơng pháp dạy học 

theo hƣớng “... phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, tƣ duy sáng tạo của 

học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng 

phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác 

động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” (Luật 

Giáo dục 1998, [14]). 

b) Xuất phát từ tình hình giáo dục ở nƣớc ta hiện nay 

Trong Báo Lao động số 209 (10/9/2007), tác giả Võ Nguyên Giáp, có 

thể thấy: Chất lƣợng giáo dục của nƣớc ta đang là “một vấn đề thời sự”. Hiện 

tƣợng “ngồi sai lớp”, tỷ lệ học sinh yếu kém ở các trƣờng không phải là ít. 

Cách dạy và học nặng về nhồi nhét kiến thức một cách thụ động, thiếu kết 

hợp học với hành. Học sinh kém về năng lực chủ động và sáng tạo, kém khả 

năng thực hành, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của sự phát triển đất nƣớc trong 

tình hình mới. Sự yếu kém về mặt chất lƣợng giáo dục và đào tạo đã bộc lộ 

một cách rất đáng lo ngại. Sự yếu kém, bất cập và tụt hậu của giáo dục và đào 

tạo trở thành lực cản đối với sự phát triển nhanh và vững của đất nƣớc ([6]). 
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Trong Báo phụ nữ Việt Nam số 78 (29/06/2007), tác giả Đào Ngọc Đệ 

đã đƣa ra nhận xét: Chất lƣợng và tinh thần học tập của học sinh phổ thông 

rất yếu kém. Đại trà học sinh học hành không ra gì, chỉ khoảng 30% học sinh 

thực tâm muốn học tập và sức học tạm đƣợc, còn phần đông thì chỉ là sự đi 

học theo “phong trào” vì bị bắt buộc theo ý của gia đình ([3]).  

Về vấn đề chất lƣợng giáo dục ở nƣớc ta, trên các phƣơng tiện thông tin 

đại chúng đã có nhiều ý kiến của những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, ... 

nhƣ Giáo sƣ Hoàng Tụy, Giáo sƣ Văn Nhƣ Cƣơng, ... Các tác giả này đã có 

những nhận xét, đóng góp ý kiến rất tâm huyết.  

Trƣớc thực trạng này, cả xã hội và nói riêng là ngành giáo dục và đào 

tạo đã đặt ra yêu cầu chấn hƣng nền giáo dục, trong đó vấn đề đƣợc đặc biệt 

quan tâm đó là cuộc cách mạng ba thực chất “học thật, dạy thật, thi thật”. 

Việc dạy học ở trƣờng THPT hiện nay tuy đã có nhiều cải tiến, song 

việc dạy học phân hoá, phân loại để bổ sung thêm kiến thức bị “hổng” cho 

học sinh yếu kém vẫn chƣa đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên làm cho 

các em mất tự tin trong học tập. Do đó, không tạo đƣợc động lực bên trong 

thúc đẩy bản thân họ hoạt động, làm hạn chế tính tự giác, tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo của học sinh.  

 Lớp 10 là lớp đầu cấp THPT nên việc lấp “lỗ hổng” kiến thức về Đại số 

để HS có đƣợc một nền tảng kiến thức cần thiết, tạo điều kiện cho các em học 

tập tiếp lên các lớp trên và bƣớc vào cuộc sống một cách tự tin. Do đó, giáo 

viên cần có nhiều biện pháp dạy học cho phù hợp để giúp đỡ các em học sinh 

yếu kém môn Toán.  

 Tất cả chỉ xuất phát từ điều mong muốn duy nhất của toàn xã hội là 

phải đảm bảo tốt chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Chỉ có nhƣ thế mới nâng cao 

đƣợc chất lƣợng con ngƣời Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hoà nhập cộng đồng 

kinh tế thế giới. 
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Với mong muốn góp phần giải quyết vấn đề trên ở một mức độ và 

phạm vi nhất định, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Một số biện 

pháp sư phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy 

học Đại số 10 THPT.  

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU   

a) Mục đích nghiên cứu: 

 Đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm khắc phục tình trạng yếu kém 

Toán ở phân môn Đại số 10 trƣờng THPT.  

b) Nhiệm vụ nghiên cứu: 

+ Nghiên c?u m?t s? lý lu?n về phụ đạo học sinh yếu kém ... xác d?nh 

m?t s? bi?n pháp phân b?c, dạy học phân hoá trong d?y h?c Đ?i s? 10 ? tru?ng 

PTTH.  

+ Tìm hiểu thực tiễn dạy học Đại số 10, đặc biệt về tình trạng yếu kém 

Toán ở học sinh.  

+ Tìm hiểu những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng yếu kém Toán 

của học sinh.  

+ Đề xuất một số biện pháp sƣ phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu 

kém Toán ở Đại số 10 THPT.  

+ Thực nghiệm sƣ phạm để bƣớc đầu khẳng định tính khả thi và hiệu 

quả của các biện pháp đã xây dựng.  

3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

 Có thể xác định và vận dụng một số biện pháp sƣ phạm  trong dạy học 

Đại số 10 để giúp học sinh yếu kém có cách tự học, tự rèn luyện để tự tin 

trong việc tiếp thu kiến thức, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học Đại số 

10.  

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

a) Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận:   
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 Nghiên cứu các tài liệu về lí luận dạy học Toán, Giáo dục học, Tâm lý 

học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập của chƣơng trình Đại số 10 

THPT, sách báo về chất lƣợng học tập, tình trạng yếu kém Toán, sai lầm phổ 

biến khi giải Toán, ...  

b) Phƣơng pháp điều tra quan sát: 

 Điều tra tình hình yếu kém Toán ở học sinh và sử dụng biện pháp dạy 

học phân hoá, phân bậc của giáo viên trong dạy học Đại số 10 THPT. Qua 

giảng dạy thực tế của bản thân, qua công tác dự giờ thăm lớp, qua tham khảo ý 

kiến đồng nghiệp về dạy học phân hoá, phân bậc hoạt động. 

c) Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: 

 Dạy thử nghiệm một số tiết ở chƣơng trình Đại số 10 THPT ở Phù Ninh 

- Phú Thọ.  

d)  Phƣơng pháp thống kê Toán học: 

 Sử dụng các kiến thức và phƣơng pháp của thống kê Toán học để:  

 - Điều tra trƣớc khi thực hiện giải pháp.  

 - Kiểm định kết quả sau khi thực nghiệm sƣ phạm.  

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: 

- Mở đầu 

 - Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn.  

 - Chƣơng 2: Xây dựng một số biện pháp sƣ  phạm khắc phục tình trạng 

yếu kém Toán cho học sinh trong dạy học Đại số 10 THPT.  

 - Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm.  

 - Kết luận.  

 - Tài liệu tham khảo.  
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CHƢƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN DẠY HỌC 

1.1.1. Khái quát về phƣơng pháp dạy học 

 Phƣơng pháp là con đƣờng, cách thức để đạt đƣợc những mục tiêu nhất 

định. Phƣơng pháp dạy học là cách thức hoạt động và giao lƣu của thầy gây 

nên những hoạt động và giao lƣu của trò nhằm đạt đƣợc những mục đích dạy 

học. Điều căn bản của phƣơng pháp dạy học là khai thác những hành động 

tiềm tàng trong nội dung để đạt đƣợc những mục đích hoạt động. Trong quá 

trình dạy học cần quan tâm đến cả những yếu tố tâm lí, học sinh có hứng thú 

thực hiện các hoạt động hay không.  

 Trong hoạt động, kết quả đạt đƣợc ở mức độ nào đó có thể là tiền đề để 

đạt kết quả cao hơn ở hoạt động sau. Vì vậy, trong quá trình dạy học cần phân 

bậc hoạt động theo những mức độ khác nhau.  

 Theo tác giả Nguyễn Bá Kim [13], quan điểm hoạt động trong phƣơng 

pháp dạy học đƣợc thực hiện ở bốn tƣ tƣởng chủ đạo, đó là: 

 - Hoạt động và hoạt động thành phần.  

 - Động cơ hoạt động.  

 - Tri thức trong hoạt động.  

 - Phân bậc hoạt động.  

Bốn tƣ tƣởng chủ đạo trên đƣợc coi là các thành tố cơ sở của phƣơng 

pháp dạy học vì mọi hoạt động của phƣơng pháp dạy học đều hƣớng vào 

chúng, dựa vào chúng giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động.  

Với mục đích khắc phục tình trạng yếu kém Toán, đặc biệt khi trình độ 

của học sinh không đều, chúng tôi quan tâm đến việc khai thác dạy học phân 

hoá và phân bậc hoạt động trong môn Toán.  
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 Sau đây, chúng tôi sẽ lần lƣợt trình bày về dạy học phân hóa và phân 

bậc hoạt động để làm cơ sở lý luận cho giải pháp khắc phục tình trạng yếu 

kém môn Toán ở học sinh. 

1.1.2. Dạy học phân hoá  

1.1.2.1. Quan điểm của dạy học phân hoá: 

 Dạy học phân hoá dựa trên tƣ tƣởng chủ đạo lấy trình độ phát triển 

chung trong lớp làm nền tảng. Đối với học sinh yếu kém, trình độ phát triển bị 

chênh lệch (thấp hơn) so với trình độ phát triển chung.  

 + Phân hoá nội tại (phân hoá trong) phải đƣợc tiến hành trên một lớp 

học chung, dựa trên cùng một kế hoạch học tập, chƣơng trình sách giáo khoa.  

 + Phân hoá về tổ chức (phân hoá ngoài) hình thành nhóm ngoại khoá 

có kế hoạch học tập riêng và dựa trên chƣơng trình tự chọn.  

1.1.2.2. Những biện pháp dạy học phân hoá:  

 a) Phân hoá nội tại: Từ những điểm khác nhau giữa những học sinh có 

thể tác động khác nhau đối với quá trình dạy học. Một số tích cực, một số 

ngăn trở còn một số hầu nhƣ không ảnh hƣởng gì tới quá trình dạy học. Cho 

nên, trên một đơn vị lớp học, thầy giáo cần có sự phân loại học sinh và sự 

hiểu biết về từng học sinh để tiến hành dạy học phân hoá đạt hiệu quả.   

Bằng cách dùng phiếu học tập để tìm ra những biện pháp phù hợp. é?i 

tu?ng mà ta quan tâm là h?c sinh yếu kém, kh? nang ti?p thu tri th?c toán 

ch?m, k? nang v?n d?ng y?u (g?i t?t là m?t can b?n hay yếu về kiến thức 

“nền”) nên d?y h?c phân hoá cần đƣợc xây dựng thành một kế hoạch lâu dài, 

có hệ thống, có mục tiêu và đƣợc tiến hành bằng các biện pháp dạy học phân 

hoá.  

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

 ii) Tổ chức những pha phân hoá trong lớp.  

 iii) Phân hoá bài tập về nhà.  
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 b) Phân hoá ngoài: Hình thành hoạt động ngoại khoá với mục đích bù 

đắp những “lỗ hổng” trong kiến thức. Khơi dậy động lực học tập và củng cố 

lòng tin cho học sinh yếu kém nhằm hỗ trợ việc dạy học nội khóa đạt hiệu quả 

cao hơn. Rút ngắn dần khoảng cách về trình độ giữa học sinh yếu kém và học 

sinh khá giỏi. Hoạt động ngoại khoá đƣợc tiến hành dƣới hai hình thức:  

 i) Nhóm học sinh yếu kém (học tập dƣới sự dẫn dắt của giáo viên).  

 ii) Nhóm tự học: Hoạt động tập thể có tính cộng tác, hỗ trợ, kiểm tra 

đánh giá lẫn nhau.  

1.1.3. Phân bậc hoạt động 

Phân bậc hoạt động là một trong bốn thành tố cơ sở của phƣơng pháp 

dạy học. Phân bậc hoạt động làm một căn cứ cho việc điều khiển quá trình 

dạy học.  

 Trong dạy học phải xác định đƣợc những mức độ yêu cầu thể hiện ở 

những hoạt động mà học sinh phải đạt đƣợc.  

 Đối với học sinh yếu kém thì phân bậc hoạt động là rất quan trọng, giáo 

viên cần phân bậc mịn các bƣớc trong một bài tập, trong một câu hỏi để giúp 

các em đạt đƣợc kết quả cuối cùng một cách thuận lợi. Nhƣ vậy các em sẽ tự 

tin hơn trong việc tiếp thu kiến thức. 

 Nhƣng hiện nay, việc phân bậc nhiều hoạt động quan trọng còn quá 

chung chung, có khi còn chƣa đƣợc chú ý, nhìn chung còn chƣa đáp ứng đƣợc 

nhu cầu của thực tế dạy học. Tuy nhiên, ngƣời thầy vẫn có thể và cần thiết 

phải cố gắng thực hiện sự phân bậc hoạt động một cách linh hoạt.  

 Việc phân bậc hoạt động có thể dựa vào những căn cứ sau:   

Dựa vào sự phức tạp của đối tƣợng để phân bậc hoạt động. Hơn thế 

nữa, sự phân bậc còn dựa vào độ trừu tƣợng, khái quát hoá của đối tƣợng hoạt 

động, ... Ngoài ra, nội dung hoạt động càng gia tăng thì hoạt động càng khó 

thực hiện. Một hoạt động phức hợp bao gồm nhiều hoạt động thành phần. Gia 
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tăng những  thành phần này cũng có nghĩa là nâng cao yêu cầu đối với hoạt 

động. 

Chất lƣợng hoạt động, tính độc lập, độ thành thạo cũng lấy làm căn cứ 

để phân bậc hoạt động. Ta có thể phối hợp nhiều phƣơng diện để làm căn cứ 

phân bậc hoạt động.  

1.1.4. Mối quan hệ giữa dạy học phân hoá và phân bậc hoạt động  

Do có sự sai khác lớn về trình độ của học sinh nên việc dạy học của 

ngƣời thầy cần phải lấy trình độ phát triển chung và điều kiện chung của học 

sinh trong lớp làm nền tảng. Nội dung và phƣơng pháp dạy học cần phù hợp 

với trình độ và điều kiện chung này, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa 

những khả năng cá nhân học sinh. Ngƣời thầy cần tính tới những đặc điểm của 

cá nhân học sinh, chú ý tới từng đối tƣợng về trình độ tri thức, khả năng tiếp 

thu, nhu cầu tập luyện, kỹ năng, kỹ xảo đã đạt.  

Đặc biệt đối với diện học sinh yếu kém thì cần đƣợc phát hiện và kịp 

thời bù đắp những “lỗ hổng” trong kiến thức để đƣa diện học sinh này lên 

trình độ chung.  

Để đạt đƣợc mục tiêu dạy học đó thì ngƣời thầy cần sử dụng phƣơng 

pháp dạy học phân hoá. Tuy nhiên, sự phân bậc hoạt động có thể đƣợc lợi 

dụng để thực hiện dạy học phân hoá nội tại theo cách cho những học sinh 

thuộc những trình độ khác nhau, đồng thời thực hiện những hoạt động này có 

cùng nội dung nhƣng trải qua hoặc ở những mức độ yêu cầu khác nhau. 

Chẳng hạn việc phân hoá các yêu cầu, nhiệm vụ ở trên lớp cũng nhƣ ở bài tập 

về nhà. Trong những câu hỏi, bài tập đó cần có sự phân bậc mịn giữa các mức 

độ yêu cầu của nội dung, giữa các bƣớc trong một bài tập.  

1.1.5. Vai trò của dạy học phân hoá, phân bậc hoạt động đối với việc khắc 

phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh trong dạy học Đại số 10 

THPT 
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   Trong dạy học Toán, giáo viên cần phải dạy học phân hoá, phân bậc 

hoạt động cho học sinh bởi vì: 

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

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

học sinh, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa những khả năng của cá 

nhân. Sử dụng biện pháp phân hóa đƣa diện học sinh yếu kém đạt đƣợc những 

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

Dạy học phân hoá lôi cuốn đƣợc đông đảo học sinh có trình độ khác 

nhau vào quá trình dạy học bằng cách giao nhiệm vụ phù hợp với từng loại 

đối tƣợng. Do đó sẽ khuyến khích học sinh yếu kém, giúp họ có thể trả lời 

đƣợc câu hỏi, tận dụng những tri thức và kỹ năng riêng biệt của từng học sinh.  

 Thầy giáo giao cho học sinh những nhiệm vụ phân hoá (thƣờng thể 

hiện thành những bài tập phân hoá), điều khiển quá trình giải những bài tập 

này một cách phân hoá và tạo điều kiện giao lƣu gây tác động qua lại giữa 

những ngƣời học. Trong các bài tập đó, giáo viên cần phân bậc mịn các hoạt 

động để lôi cuốn đƣợc nhiều học sinh trong đó có học sinh yếu kém tham gia 

vào quá trình học tập. Phân hóa và phân bậc bài tập sẽ giúp  tránh đƣợc đòi 

hỏi quá cao đối với học sinh yếu kém. 

Do đó phân bậc hoạt động có tác dụng tốt cả đối với học sinh yếu kém 

lẫn học sinh trung bình, khá giỏi.  
 

 

1.2. VỀ TÌNH HÌNH YẾU KÉM MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG  Qua tìm 

hiểu thực tế việc giảng dạy môn Toán ở THPT, thông qua hình thức dự giờ, 

trao đổi với đồng nghiệp, ... Chúng tôi có một số nhận xét nhƣ sau: 

 Giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc lựa chọn phƣơng pháp dạy 

học chủ đạo trong mỗi tình huống điển hình (sử dụng phƣơng pháp thuyết 

trình để dạy khái niệm, tìm tòi nêu vấn đề để dạy định lí, ...).  
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Tuy nhiên, cũng còn phổ biến tình trạng giáo viên chƣa chú trọng khai 

thác và sử dụng những phƣơng pháp dạy học để lôi cuốn đông đảo học sinh 

có trình độ khác nhau vào quá trình dạy học. Đặc biệt là chƣa khuyến khích 

và giúp đỡ đƣợc học sinh yếu kém, chƣa khai thác đƣợc những tri thức và 

những kỹ năng riêng biệt của từng học sinh, phân bậc chƣa tốt nhiệm vụ, bài 

tập về nhà cho phù hợp với từng đối tƣợng học sinh, ...  

Mặc dù tri thức toán, tri thức phƣơng pháp đƣợc hình thành và tích luỹ 

ở ngƣời học trong thời gian dài theo cung bậc từ thấp đến cao, từ đơn giản 

đến phức tạp. Nhƣng sự tích luỹ này lại không đồng đều cho từng đối tƣợng 

học sinh. Chính vì vậy, những học sinh yếu kém về tri thức Toán, tri thức 

phƣơng pháp rất cần đến sự dẫn dắt, chỉ bảo của ngƣời giáo viên để các em 

dần dần xoá đi những lực cản trong quá trình tiếp thu kiến thức Toán của các 

em. 

Chúng ta cần xét xem với những nguyên nhân cơ bản nào đã tạo nên 

lực cản trong quá trình tiếp thu kiến thức toán học của học sinh? 

Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế giảng dạy Toán ở THPT thông qua hình 

thức dự giờ thăm lớp; trao đổi với đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn; 

rộng hơn nữa là qua những lần tham gia các cuộc hội thảo, các lớp bồi dƣỡng 

chuyên môn do các cấp (Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ 

chức, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng học 

sinh yếu kém toán.  

Có thể xem xét các nguyên nhân từ một số khía cạnh nhƣ sau: 

1.2.1. Về điều kiện xã hội 

Tình hình kinh tế xã hội ở nƣớc ta có nhiều biến đổi dẫn đến nhu cầu về 

vật chất, tinh thần của mỗi ngƣời ngày một cao. Bên cạnh mặt tích cực chiếm 

ƣu thế thì hiện tƣợng tiêu cực vẫn còn len lỏi đâu đó trong cuộc sống của mỗi 

ngƣời, trong đó có học sinh THPT. ở lứa tuổi vị thành niên, HS  tuy rất nhạy 



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

bén ƣa chuộng cái mới, nhƣng vì thiếu sự định hƣớng, mục đích và động cơ 

học tập của các em lại chƣa rõ ràng, ... nên không ít học sinh hƣớng vào 

những hoạt động vui chơi hƣởng thụ vô bổ làm cản trở việc học tập của bản 

thân.  

1.2.2. Về phía nhà trƣờng và gia đình 

Theo nguyên lý giáo dục:  Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với 

hoạt động sản xuất, nhà trƣờng gắn liền với xã hội. Trên thực tế, việc này 

chƣa đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên và triệt để. Do áp lực kinh tế quá 

lớn dẫn đến phụ huynh học sinh thiếu sự quan tâm giám sát thƣờng xuyên quá 

trình học tập của con mình. Thông tin giữa nhà trƣờng và gia đình chƣa kịp 

thời, sự kết hợp thiếu chặt chẽ dẫn đến nhiệm vụ học tập của học sinh bị xem 

nhẹ, định hƣớng học tập sai lệch, mù mờ.  

Hơn nữa, về phía giáo viên, chúng ta cần nhìn nhận khách quan hơn về 

phƣơng pháp dạy học để từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của 

nƣớc nhà.  

+ Trong phần lớn các giờ dạy học Toán, phƣơng pháp thuyết trình và 

đàm thoại vẫn chiếm ƣu thế, các nhiệm vụ học tập thƣờng đƣợc giáo viên đƣa 

ra một cách áp đặt chung cho cả lớp, ít chú ý đến nhu cầu nhận thức của học 

sinh nhƣ thế nào đối với nhiệm vụ học tập .  

Ví dụ:  

Trong SGK Đại số 10 ([7, tr.55]), có trình bày khái niệm hai phƣơng 

trình tƣơng đƣơng nhƣ sau:  

“1) Phƣơng trình tƣơng đƣơng: 

 Hai phƣơng trình đƣợc gọi là tƣơng đƣơng khi chúng có cùng tập 

nghiệm.   
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Ví dụ 1. Hai phƣơng trình 2x - 5 = 0 và 
15

3 0
2

x    là tƣơng đƣơng với 

nhau vì cùng có nghiệm duy nhất là 
5

2
x  ”. 

Khi thực hiện, có những giáo viên đã trình bày lại nguyên văn bằng 

cách: 

+ Nêu định nghĩa theo SGK. 

+ Đƣa ra ví dụ trên và không giải thích gì thêm. 

+ Sau đó nhanh chóng chuyển sang nội dung khác.   

Theo cách dạy này, giáo viên không những dạy một cách áp đặt mà còn 

không cho học sinh có đƣợc cơ hội để tiến hành hoạt động nhận dạng và thể 

hiện khái niệm đƣợc học.  

  + Giáo viên còn ít chú ý và không chủ động trong việc dạy học phân 

hoá. Dạy học phân hoá có thể đáp ứng đƣợc tất cả nhu cầu, trình độ của từng 

cá nhân, nhóm học sinh. Đặc biệt đối với học sinh yếu kém thì dạy học phân 

hoá sẽ có điều kiện hơn nhằm giúp các em đạt đƣợc kiến thức cần thiết. 

Nhƣng việc chuẩn bị giáo án rất công phu và mất nhiều công sức nên giáo 

viên có phần ngại làm, khiến cho học sinh không có hứng thú, không tự tin 

trong học tập, dẫn tới hiện tƣợng trò chán học, ảnh hƣởng đến kết quả học tập.  

  + Giáo viên đôi khi còn chƣa chú ý đến việc lấp “lỗ hổng” cho học sinh 

yếu kém. Mà việc lấp “lỗ hổng” có ý nghĩa vô cùng quan trọng và có ấn 

tƣợng sâu khi mà chính bản thân học sinh tự tìm ra và tự sửa chữa. Cần cho 

học sinh thấy rằng, nhờ có sự khám phá ra những “lỗ hổng” (nó đƣợc thể hiện 

qua những sai lầm) của bản thân mình mà quá trình chiếm lĩnh tri thức đƣợc 

trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, cần làm cho học sinh tin là mình có thể tìm ra đƣợc 

các sai lầm trong lời giải nào đó, có thể tự sửa chữa những sai lầm này. 

Nguyễn Hữu Châu ([2]) đã cho rằng “Hƣớng dẫn học sinh tự nhận biết đƣợc 

những sai lầm, biết phân tích để tự tìm ra nguyên nhân các sai lầm của chính 
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bản thân mình là biện pháp tích cực giúp học sinh sửa chữa sai lầm, nâng cao 

nhận thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết việc giải toán. Đó là nhiệm vụ 

quan trọng của ngƣời giáo viên dạy Toán trong xu thế tích cực hoá quá trình 

dạy học trong nhà trƣờng phổ thông”.  

 + Nhiều khi, giáo viên chƣa dành thời gian thích đáng cho những em 

học sinh yếu kém để tăng cƣờng luyện tập vừa sức mình. Chẳng hạn, ngoài 

việc cho và hƣớng dẫn thêm các em học sinh này những bài tập tƣơng tự ở 

trên lớp, còn phải cho thêm những bài tập cùng dạng về nhà để các em có thời 

gian xem xét, nghiên cứu kỹ hơn và nhƣ thế kiến thức sẽ đƣợc khắc sâu, bền 

vững hơn.  

+ Giáo viên chƣa thật quan tâm đến việc hƣớng dẫn học sinh sử dụng 

ngôn ngữ và ký hiệu Toán học. Do đó, dẫn đến việc học sinh gặp sai lầm 

ngôn ngữ, kí hiệu (nhƣ hiểu, sử dụng sai các kí hiệu) có  thể dẫn đến  sai lầm 

khi giải Toán. Cũng có thể do học sinh sử dụng các kí hiệu một cách máy 

móc, tuỳ tiện sẽ tạo cho học sinh thói quen cẩu thả, đại khái, thiếu sự nhất 

quán khoa học. Vì vậy, kỹ năng hiểu và sử dụng hợp lí các kí hiệu Toán học 

thông qua việc phát hiện và sửa chữa các sai lầmToán là một việc làm rất cần 

thiết trong dạy học Toán. 

 Theo Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang trong 

([1]) đã khảo cứu thì I.A. Kômenxki đã khẳng định “bất kỳ một sai lầm nào 

cũng có thể làm cho học sinh học kém đi nếu như giáo viên không chú ý đến 

ngay sai lầm đó, bằng cách hướng dẫn học sinh tự nhận  ra và sửa chữa, 

khắc phục sai lầm”. Còn A.A. Stôlia [1] nhấn mạnh “không được tiếc thời 

gian để phân tích trên giờ học các sai lầm của học sinh” 

+ Giáo viên chƣa chú ý đến dạy học hoạt động nhận dạng và thể hiện 

các kiến thức Toán học cho những học sinh yếu kém. Có thể tăng cƣờng nhận 
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dạng và thể hiện ngay sau khi tiếp thu kiến thức và những ví dụ đơn giản. 

Chẳng hạn: 

Ví dụ: Sau khi dạy định lý Vi-ét thì giáo viên nên đƣa ra những ví dụ 

dễ nhƣ: 

Cho phƣơng trình: 2x-3x+7 = 0. Hãy tính tổng và tích các nghiệm.  

+ Giáo viên chƣa chú ý đến việc phân nhóm học sinh yếu kém để thuận 

lợi cho việc bổ sung kiến thức và lấp “lỗ hổng” về kiến thức. Chƣa đƣa ra 

phƣơng pháp học tập phù hợp nhƣ là ra bài tập có tính phân bậc cho học sinh 

yếu kém.  

+ Giáo viên dạy học không sát trình độ, thƣờng ra những bài tập quá 

khó trên sức học sinh, để học sinh thất bại nhiều lần trong quá trình giải toán 

thì sẽ giết chết niềm lạc quan học tập của họ.  

+ Giáo viên chƣa liên tục đôn đốc, kiểm tra những kiến thức cũ đã học 

để làm tiền đề cho việc học kiến thức mới.  

+ Giáo viên chƣa chú ý đến việc gợi động cơ học tập nhằm gây hứng 

thú nhu cầu nhận thức, khơi dậy niềm tin học tập ở khả năng bản thân học 

sinh.     

+ Giáo viên không chủ động hƣớng dẫn học sinh cách tự học, tự tra cứu 

tài liệu. Giáo viên không hƣớng dẫn học sinh nên sử dụng sách vào lúc nào là 

hợp lý nhất, nên tạo thói quen làm việc với SGK và tài liệu tham khảo trong 

giờ học, lúc ở nhà. Hầu hết, học sinh đợi thầy đọc cho  chép, tự đọc sách  theo 

ý của mình.  

1.2.3. Về nội dung chƣơng trình và sách giáo khoa 

Biện pháp giáo dục của chúng ta lâu nay cần nhìn nhận lại một cách 

khách quan là quá khô cứng, không tƣơng thích với tâm lý chuộng cái mới có 

tính năng động, linh hoạt của học sinh. Thể hiện tính tự chủ trong hoạt động 

nhận thức của bản thân học sinh.  
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Sự đổi mới của sách giáo khoa Đại số 10 đã có nhiều giảm tải về những 

kiến thức quá khó, quá trừu tƣợng. Trong SGK đã chỉ ra các hoạt động tại 

từng thời điểm thích hợp để thầy và trò xem xét, giúp giáo viên và học sinh 

bám sát mục tiêu bài giảng. Song nó vẫn phần nào ảnh hƣởng đến tiết dạy của 

giáo viên vì giáo viên vẫn chƣa thật quen với sự đổi mới nhanh chóng này, 

chƣơng trình chƣa kịp nghiên cứu sâu, hệ thống bài tập thì chƣa sát với đối 

tƣợng học sinh yếu kém.  

Do thời gian một tiết học hạn chế, khối lƣợng kiến thức theo chƣơng 

trình lại nhiều nên giáo viên phải chủ động xử lí kiến thức trong SGK. 

1.2.4. Về phía học sinh: 

Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là một phần không ít học sinh yếu 

kém môn Toán.  

Chúng tôi nhận thấy học sinh yếu kém môn Toán là những học sinh có 

kết quả học tập thƣờng xuyên dƣới trung bình. Sự yếu kém Toán có biểu hiện 

nhiều hình, nhiều vẻ nhƣng nhìn chung diện học sinh này thƣờng có ba đặc 

điểm: 

 - Nhiều “lỗ hổng” về kiến thức, kỹ năng.  

 - Tình trạng lĩnh hội tri thức chậm.  

 - Động cơ phƣơng pháp học tập Toán chƣa tốt, chƣa đáp ứng đƣợc hoạt 

động trí tuệ chung mà chƣơng trình sách giáo khoa đặt ra.  

Yếu về kỹ năng học tập là tình hình phổ biến của học sinh yếu kém 

Toán.  

Học sinh không chịu suy nghĩ, không có hứng thú tham gia vào các 

hoạt động học tập, hoạt động giao lƣu giữa thầy và trò, thái độ học tập còn thụ 

động.  

Học sinh muốn giải bài tập mà không biết thuật giải, không biết 

phƣơng pháp giải, không biết nhận dạng và thể hiện kiến thức, không biết bắt 
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đầu từ đâu vì có quá nhiều “lỗ hổng” về kiến thức, khả năng về ngôn ngữ và 

ký hiệu Toán còn yếu. Tiếp thu chậm, nắm kiến thức hời hợt, không đúng bản 

chất, không biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập. Diễn đạt thiếu mạch lạc, 

lập luận thiếu căn cứ, thực hành, tính toán hay sai sót, nhầm lẫn.  

Thái độ học tập và phƣơng pháp học tập môn Toán còn chƣa tốt, các 

em thƣờng cố gắng không liên tục.  

* Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác nhƣ: Do điều kiện môi 

trƣờng, thời tiết, điều kiện cơ sở vật chất, do sức khoẻ, do tính trừu tƣợng của 

bộ môn Toán.  

Nhƣ vậy, có thể thấy, học sinh yếu kém Toán do nhiều nguyên nhân 

gây ra. Vì vậy, để khắc phục tình trạng yếu kém đó thì cũng cần phải phối hợp 

nhiều biện pháp: cả nội dung, phƣơng pháp dạy học, hình thức tổ chức, 

phƣơng tiện dạy học, ...    

Tuy nhiên trong điều kiện nghiên cứu và phạm vi của luận văn, chúng 

tôi quan tâm nhiều hơn đến giải pháp vận dụng dạy học phân hoá, phân bậc.  

 

 

 

 

 

 

1.3. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 Ở chƣơng 1, chúng tôi đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên 

quan và tìm hiểu tình hình học sinh yếu kém về môn Toán, nói riêng là trong 

Đại số 10 THPT, đƣa ra và phân tích một số nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng yếu kém toán của học sinh.  

 Từ việc nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn, có thể thấy cần thiết 

và có thể xây dựng những biện pháp sƣ phạm để khắc phục tình trạng học 
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sinh yếu kém trong môn Toán, nói riêng là trong phân môn Đại số ở lớp 10 

THPT.   

Vì vậy, ở chƣơng tiếp theo, dựa trên những ƣu điểm của dạy học phân 

hoá và phân bậc hoạt động đối với việc khắc phục tình trạng yếu kém toán 

của học sinh, chúng tôi sẽ xây dựng một số biện pháp dạy học Đạisố 10 nhằm 

giúp học sinh khắc phục tình trạng yếu kém đó.  
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CHƢƠNG 2 - XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM  

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG YẾU KÉM TOÁN CHO HỌC SINH 

TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THPT 

2.1. TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC ĐẠI SỐ 10   

2.1.1. Về mục tiêu và nội dung chƣơng trình dạy học Đại số 10 

Nội dung chƣơng trình dạy học Đại số 10 gồm 62 tiết, thực hiện 2 tiết 

trên tuần và đƣợc phân thành 6 chƣơng. Mục tiêu và nội dung dạy học chi tiết 

đƣợc thể hiện ở phần phụ lục.   

2.1.2. Về phía giáo viên   

a) Thuận lợi: 

+ Hầu hết chƣơng trình Đại số 10, học sinh đã đƣợc đặt nền móng về 

kiến thức khi học môn Toán ở THCS. Cho nên, việc giảng dạy của giáo viên 

có phần thuận lợi hơn. 

+ SGK mới hiện nay có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ đổi mới 

phƣơng pháp dạy và học. Trong SGK đã chỉ ra các hoạt động tại từng thời 

điểm thích hợp để thầy và trò xem xét, giúp giáo viên và học sinh bám sát 

mục tiêu bài giảng. Các hoạt động rất đa dạng. Ôn kiến thức cũ, nêu lí do xuất 

hiện những khái niệm mới và nhất là đặt bài toán để học sinh tự mình khám 

phá, giải quyết. Vì vậy, việc soạn giáo án của giáo viên đƣợc rõ ràng, chi tiết 

và khoa học hơn. Hơn nữa, sự đổi mới của SGK Đại số 10 đã có nhiều giảm 

tải về những kiến thức quá khó, quá trừu tƣợng. 

+ Sự ra đời của máy tính bỏ túi và máy tính điện tử đã thay thế một số 

phần việc của giáo viên, ví dụ nhƣ: Giáo án đƣợc soạn một cách khoa học, 

sạch sẽ, dễ chỉnh sửa, bổ sung khi cần. Hình ảnh đồ hoạ và công nghệ thông 

tin cung cấp chính xác hơn nhiều, đẹp hơn nhiều và sinh động hơn nhiều so 

với hình vẽ trên bảng của thầy. Đặc biệt, máy tính bỏ túi có vai trò quan trọng 

trong việc dạy Toán và học Toán ở bậc TH nói chung và trong Đại số 10 nói 
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riêng. Nó giúp giáo viên tính toán, giải phƣơng trình, tính tỉ số lƣợng giác của 

các góc ... đƣợc chính xác và đơn giản hơn. 

b) Khó khăn: 

+ Học sinh lớp 10 là học sinh mới bƣớc vào THPT nên các em còn rất 

bỡ ngỡ về môi trƣờng học tập, về mối quan hệ với thầy cô và bạn bè. Cho 

nên, giáo viên mất nhiều thời gian hơn trong khâu ổn định tổ chức lớp, giúp 

đỡ các em làm quen dần với môi trƣờng học tập mới.  

+ Ở bậc học THCS đôi khi giáo viên còn châm chƣớc cho học sinh về 

cách trình bày, cách biến đổi tƣơng đƣơng, hệ quả, ngôn ngữ và kí  hiệu Toán 

học ... Cho nên, dẫn đến tình trạng học sinh còn sử dụng bừa bãi các phép 

biến đổi, sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu Toán...Những sai sót đó một phần do 

bản thân học sinh còn cẩu thả, chƣa tôn trọng tính chính xác của bộ môn, một 

phần do chƣơng trình Đại số ở bậc THCS chỉ ở mức ban đầu, tính hệ thống và 

tính khái quát chƣa cao. Cho nên ở một số nội dung, có thể vì lí do sƣ phạm 

mà tác giả viết SGK không thể giúp  học sinh hiểu hết đƣợc bản chất của nội 

dung đó. Điều này thể hiện rất rõ khi chúng tôi cho kiểm tra khảo sát chất 

lƣợng đầu năm. Ví dụ nhƣ: Kiểm tra về kỹ năng giải phƣơng trình bậc nhất, 

bậc hai một ẩn, chúng tôi thấy chỉ có khoảng 60% học sinh làm bài không có 

sai sót. Còn lại 40% học sinh làm bài vẫn còn tồn tại những sai lầm (có thể về 

kiến thức, tri thức phƣơng pháp, về sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu Toán học, 

...). 

Vì vậy, khi học ở bậc THPT, nhất là mới học lớp 10 thì việc rèn cho 

học sinh các kỹ năng biến đổi, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu Toán, ...là vấn đề 

cấp thiết mà giáo viên phải làm. Đây chính là khó khăn ban đầu mà giáo viên 

dạy Đại số 10 gặp phải. 

+ Chủ chƣơng đổi mới của SGK là rất tốt, nhƣng trên thực tế việc thực 

hiện còn nhiều khó khăn. Bởi vì, giáo viên vẫn chƣa quen với sự đổi mới 
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nhanh chóng này, chƣa kịp nghiên cứu sâu chƣơng trình. Rõ ràng, để việc dạy 

học có hiệu quả, giáo viên phải suy nghĩ và làm việc nhiều hơn. 

+ Về bản thân giáo viên đôi khi còn tồn tại thói quen thầy truyền thụ 

một cách áp đặt hoặc đọc nội dung trong SGK cho học sinh chép. 

2.1.3. Về phía học sinh: 

a)  Thuận lợi: 

+ Đối với hầu hết nội dung kiến thức của chƣơng trình Đại số 10, học 

sinh đã đƣợc giới thiệu, làm quen ở THCS. Vì vậy, việc học của học sinh có 

phần thuận lợi vì đã có nền tảng kiến thức từ trƣớc.   

+ Trong SGK mới, các tác giả đã cố gắng chỉ ra các hoạt động tại từng 

thời điểm thích hợp để học sinh xem xét, giúp các em bám sát mục tiêu bài 

giảng. Các hoạt động rất đa dạng: Ôn kiến thức cũ, nêu lí do xuất hiện những 

khái niệm mới và nhất là đặt bài toán để học sinh tự mình khám phá, giải 

quyết, … Vì vậy, sự đổi mới của SGK có tác dụng rất tốt đối với những học 

sinh yếu kém. Ngoài ra, trong SGK mới đƣa thêm vào những mẩu chuyện lịch 

sử Toán học, những bài toán dân gian, những điều “có thể bạn chƣa biết” 

khiến cho học sinh cảm thấy Toán học bớt khô khan, khó hiểu. 

+ Sự ra đời của máy tính bỏ túi và máy tính điện tử đã thay thế một số 

phần việc của học sinh. Nó giúp học sinh tính toán, giải phƣơng trình, tính tỉ 

số lƣợng giác của các góc... đƣợc chính xác và đơn giản hơn. Nhờ có máy 

tính điện tử mà các hình ảnh đồ hoạ rất đẹp, rất trực quan giúp cho học sinh 

tiếp thu kiến thức đƣợc dễ dàng hơn, ... 

+ Nội dung phần thống kê đề cập đến những ứng dụng thực tiễn dễ thấy 

của toán học, tạo điều kiện thuận lợi cho GV gợi động cơ để HS hứng thú học 

tập.  

b) Khó khăn: 
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+ Ở lớp 10, học sinh mới bƣớc vào cấp THPT nên các em còn rất bỡ 

ngỡ về môi trƣờng học tập, về mối quan hệ với thầy cô và bạn bè nên phần 

nào cũng ảnh hƣởng đến việc học tập của các em.   

+ Chƣơng trình Đại số ở bậc THCS chỉ trình bày ở mức giới thiệu ban 

đầu, tính hệ thống và tính khái quát chƣa cao. Cho nên, khi học chƣơng trình 

Đại số 10, do tính hệ thống, tính khái quát cao và yêu cầu về tính chính xác 

cũng cao hơn dẫn đến những khó khăn nhất định trong nhận thức của học 

sinh. 

+ Trong SGK mới có những hoạt động yêu cầu học sinh phải thực hiện, 

nếu học sinh không có đủ những kiến thức cơ bản về nội dung đó thì không 

thể thực hiện đƣợc. Nếu nhiều lần không thực hiện đƣợc sẽ gây tâm lí chán 

nản cho học sinh. Rõ ràng, để việc học có hiệu quả thì học sinh phải suy nghĩ 

và làm việc nhiều hơn. 

+ Nội dung Đại số 10 gồm nhiều phần, với các chủ đề dàn trải, nội 

dung không thật gắn kết với nhau (thống kê; cung lƣợng giác, ...). Vì thế, 

những HS yếu kém gặp nhiều khó khăn hơn khi phải nắm vững nhiều nội 

dung thuộc nhiều chủ đề khác nhau.   

+ Về bản thân học sinh, nhiều khi còn tồn tại thói quen tiếp thu một 

cách thụ động, chỉ chờ thầy đọc bài giảng để chép lại nhƣ ở những lớp dƣới, 

... 

2.2. ĐỊNH HƢỚNG KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG YẾU KÉM TOÁN TRONG DẠY 

HỌC ĐẠI SỐ 10 

2.2.1. Tôn trọng, bám sát, tập trung nội dung cơ bản của chƣơng trình và 

SGK Đại số 10.  

Vì chƣơng trình và SGK phục vụ cho mọi đối tƣợng học sinh và tất cả 

đều phải tôn trọng, bám sát, tập trung vào nội dung cơ bản. Hơn thế nữa, đối 
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tƣợng mà chúng tôi đang đặc biệt quan tâm là học sinh yếu kém Toán nên yêu 

cầu trên càng đƣợc coi trọng hơn.  

2.2.2. Đảm bảo tính vừa sức và tính quá trình của việc khắc phục yếu 

kém Toán 

Học sinh yếu kém Toán là hậu quả của cả một quá trình lâu dài. Vì vậy, 

việc khắc phục phải dần dần và phải phù hợp với từng đối tƣợng học sinh, 

phải đảm tính vừa sức của các em.  

2.2.3. Phối hợp các biện pháp dạy học cùng với những biện pháp hỗ trợ 

nhằm khắc phục tình trạng yếu kém Toán 

Học yếu kém Toán của học sinh là cả một quá trình, tồn tại từ lâu và 

việc khắc phục là rất khó. Cho nên, phải phối hợp nhiều phƣơng pháp dạy học 

cùng với những biện pháp hỗ trợ cả về nội dung dạy học, phƣơng pháp dạy 

học, hình thức tổ chức và phƣơng tiện dạy học, ... Nhƣ dạy trên lớp, phụ đạo, 

ngoại khoá, hƣớng dẫn học ở nhà... Trong các phƣơng pháp dạy học, mỗi 

phƣơng pháp có những ƣu điểm nổi bật nên phải phối hợp nhiều phƣơng 

pháp, lựa chọn những yếu tố phù hợp với đặc điểm yếu kém của học sinh và 

kết hợp sử dụng những biện pháp sƣ phạm đã đề ra. 

2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG YẾU KÉM TOÁN TRONG 

DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 

2.3.1. GV chú trọng đảm bảo trình độ xuất phát cho HS bằng cách rà 

soát lại để xác định chính xác sự yếu kém. Từ đó củng cố vững chắc kiến 

thức “nền”  

a) Lấp “ lỗ hổng” kiến thức và tạo tiền đề xuất phát. 

Trong quá trình dạy học trên lớp, giáo viên cần quan tâm phát hiện 

những “lỗ hổng” về kiến thức của học sinh. Có những “ lỗ hổng” mà giáo 

viên có thể  bổ sung đƣợc ngay, nhƣng cũng có những “lỗ hổng” dù điển hình 
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với học sinh yếu kém nhƣng trên lớp chƣa đủ thời gian thì giáo viên cần phải 

có kế hoạch khắc phục.  

Thông qua quá trình học lí thuyết và làm bài tập của học sinh, giáo viên 

cần tập cho học sinh có ý thức tự phát hiện những “lỗ hổng” kiến thức và tự 

bổ sung bằng cách tự tra cứu sách vở, tài liệu để tự lấp “lỗ hổng” đó với phƣ-

ơng châm “học mới - ôn cũ” song song với nhau.  

Việc học tập có kết quả trong một tiết học thƣờng đòi hỏi những tiền đề 

xuất phát về kiến thức “nền” của học sinh. Giáo viên cần cho tái hiện những 

kiến thức đó. Nhƣng đối với những học sinh yếu kém thì nên tách thành một 

khâu riêng, hình thức tái hiện một cách tƣờng minh tức là nói rõ kiến thức  

cần ôn luyện nhằm chuẩn bị cho việc học nội dung nào trong buổi học chính 

khoá sắp tới và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoà nhập vào tiến trình 

chung của cả lớp. Việc bổ sung kiến thức “ nền” mà học sinh đã quên nhằm 

giúp học sinh bắt kịp với yêu cầu chung, có thể hoà nhập vào quá trình dạy 

học đồng loạt. 

Ví dụ: Học sinh đã giải phƣơng trình : 
2 3 4

0    (1)
1

x x

x

 



 nhƣ sau: 

2(1) 3 4 0  (2)

1
    

4

x x

x

x

   

 
 

 

 

Vậy phƣơng trình đã cho có hai nghiệm : x = -1 và x = - 4. 

Giáo viên có thể giúp học sinh  phát hiện ra sai lầm và lấp “lỗ hổng” 

kiến thức “nền” của mình bằng cách: 

 GV: Hãy thay x = - 1 và x = - 4 vào phƣơng trình (1) xem có thoả mãn 

không? 

 HS: + Với x = - 4 thì vế trái bằng 
24

3
  khác vế phải bằng 0.  

Cho nên x = - 4 không là nghiệm của phƣơng trình. 
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+ Với x = - 1 thì phƣơng trình không xác định, nên x = - 1 cũng không 

là nghiệm của phƣơng trình. 

GV: Theo định lí về phép biến đổi tƣơng đƣơng thì phƣơng trình (1) và 

phƣơng trình (2) có tƣơng đƣơng với nhau không? Ở phƣơng trình (2) em đã 

sử dụng ứng dụng của định lí Vi-ét : a - b + c =1 -  (- 3) + (- 4) = 0 và nghiệm 

phải là: 
1 21  ; 

c
x x

a
    . Vậy em đã áp dụng đúng chƣa? 

HS: Theo định lí về phép biến đổi tƣơng đƣơng thì phƣơng trình (1) và 

phƣơng trình (2) không tƣơng đƣơng với nhau. Em đã áp dụng sai công thức 

nghiệm là: 
1 2 1  ;   4

c
x x

a
     . 

 GV: Em làm lại ví dụ trên cho đúng? 

 HS: Học sinh trình bày lại lời giải. 

b) Chú trọng hệ thống hóa kiến thức “nền” đã học trong các tiết lý 

thuyết và tiết luyện tập   

Một hoạt động học tập không thể thiếu là thầy giáo có thể giúp học sinh 

hệ thống hoá kiến thức theo chƣơng, theo từng vấn đề và tóm tắt một số 

phƣơng pháp giải toán thƣờng gặp làm cơ sở hỗ trợ cho những hoạt động trí 

tuệ phức hợp. Tuỳ thuộc vào mức độ yếu kém của học sinh mà thầy giáo cần 

đƣa ra yêu cầu về mức độ, khối lƣợng kiến thức đảm bảo tính vừa sức của học 

sinh. Trong quá trình hệ thống hoá kiến thức cần lƣu ý thể hiện tính liên thông 

giữa các đơn vị kiến thức nhƣ: Giữa tập hợp và phƣơng trình-hệ phƣơng trình; 

Giữa phƣơng trình - bất phƣơng trình  và tính đơn điệu của hàm số; Giữa bất 

đẳng thức và hình học - vectơ;... 

Cụ thể, đối với tiết dạy lý thuyết mới, kiến thức “nền” chính là lý 

thuyết đã học có liên quan trực tiếp. Do vậy, giáo viên có thể củng cố những 

kiến thức đã học cho học sinh thông qua sơ đồ. Trong đó có thể xuất phát từ 

một công thức “nền” để giúp các em tiếp thu bài mới một cách thuận lợi. 
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Ví dụ: Từ công thức: cos( ) cos cos sin sin    (1)a b a b a b    

- Nếu thay b = - b ta có công thức: cos( ) cos cos sin sin    (2)a b a b a b    

- Nếu thay b = a ta lại có: 2 2cos( ) cos 2 cos sin    (3)a a a a a     

- Nếu thay 2 2sin 1 cosa a   thì từ (3) ta có: 2cos2 2cos 1a a   hay 

2 1 cos 2
cos

2

a
a


   (4). 

- Từ (1) và (2) ta có: 
cos( ) cos( )

cos cos     (5)
2

a b a b
a b

  
  

- Nếu thay    ;  
2 2

x y x y
a b

 
   thì ta có công thức:  

( ) ( )
cos cos 2cos cos

2 2

x y x y
x y

 
    (6). 

Nhƣ vậy, từ công thức (1) bằng các phép biến đổi chúng ta có thể suy 

ra các công thức (2), (3), (4), (5), (6).Với sơ đồ này học sinh sẽ thấy đƣợc mối 

liên hệ giữa các công thức lƣợng giác với nhau, công thức này làm “nền” cho 

công thức kia. 

Đối với tiết dạy luyện tập, kiến thức “nền” chính là lý thuyết mới học 

và một số kiến thức cũ có liên quan. Do vậy, để học sinh có thể làm đƣợc một 

số bài tập, giáo viên cần củng cố lại những kiến thức đó.    

Ví dụ: Để học sinh có thể giải đƣợc phƣơng trình dạng: ( ) ( )f x g x  (1) 

(với bậc của f(x), g(x) có thể là bậc 1 hoặc bậc 2) thì giáo viên cần nói lại hệ 

thống kiến thức “nền” có liên quan đến việc giải loại phƣơng trình này. 

 + Yêu cầu học sinh nhớ lại: Tính chất của giá trị tuyệt đối, quy tắc biến 

đổi tƣơng đƣơng, cách giải phƣơng trình bậc 1 hoặc bậc 2, kí hiệu hợp “ ” 

và kí hiệu giao “ ”.  

 + Giáo viên cần tóm tắt phƣơng pháp giải loại phƣơng trình này một 

cách tƣờng minh để học sinh dễ vận dụng vào làm bài tập. 

*  Cách 1: 
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- Nếu ( ) 0f x   (*)  thì (1) trở thành : f(x) =  g(x) . Giải phƣơng trình này 

để tìm x.  Xét xem  x có thoả mãn điều kiện của (*) hay không thì kết luận 

nghiệm. 

- Nếu f(x) < 0 thì (1) trở thành : - f(x) =  g(x) . Giải phƣơng trình này để 

tìm x.  Xét xem  x có thoả mãn điều kiện của (*) hay không thì kết luận 

nghiệm. 

- Kết luận nghiệm của phƣơng trình (1) 

*Cách 2: 

- Bình phƣơng hai vế của phƣơng trình (1) ta đƣa đến phƣơng trình hệ 

quả. 

(1)  [f(x)]
2
 = [g(x)]

2
  (2). Giải (2) tìm nghiệm x. 

- Thử lại nghiệm x của phƣơng trình (2) để xem có là nghiệm của 

phƣơng trình (1) không. 

- Kết luận nghiệm của phƣơng trình (1). 

+ Giáo viên có thể đƣa ra một số ví dụ để học sinh vận dụng: Giải các 

phƣơng trình sau: 

                    
2

)  2 3 1

)  3 2 4

a x x

b x x x

  

  
   

2.3.2. Tổ chức cho học sinh luyện tập vừa sức để rèn luyện những kỹ 

năng cơ bản: 

Đối với học sinh yếu kém, giáo viên nên coi trọng tính vững chắc của 

kiến thức và kỹ năng hơn là chạy theo mục tiêu đề cao, mở rộng kiến thức. 

Cần dành thì giờ để các em tăng cƣờng luyện tập vừa sức mình. 

* Về phần mình, giáo viên cần lƣu ý những điểm sau:  

- Đảm bảo học sinh hiểu đề bài tập. Học sinh yếu kém nhiều khi “vấp” 

ngay từ bƣớc đầu tiên không hiểu đề bài toán cho gì và yêu cầu gì. Tuỳ thuộc 
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vào mức độ yếu kém của học sinh mà giáo viên đƣa ra yêu cầu về mức độ, 

khối lƣợng kiến thức đảm bảo tính vừa sức của học sinh. 

- Tăng số bài tập cùng thể loại và cùng mức độ với mục đích rèn luyện 

kỹ năng vận dụng  kiến thức để giải toán. Việc lặp đi lặp lại nhiều lần có tác 

dụng khắc sâu kiến thức đã học và thầy gợi ý cho học sinh nhận diện dạng 

toán tƣơng ứng với quy trình, thuật giải rõ ràng. Từ đó, hoàn thiện và phát 

triển tri thức phƣơng pháp cho học sinh. 

- Rất nên sử dụng những mạch bài tập phân bậc mịn nhƣng vẫn đảm 

bảo tính hệ thống, tính vừa sức, chi tiết hơn, tức là khoảng cách giữa hai bậc 

liên tiếp không quá xa, quá cao để học sinh yếu kém đỡ bị hụt hẫng, để họ dễ 

kiến tạo tri thức, kỹ năng đồng thời tạo nên một yếu tố cực kỳ quan trọng: Các 

em sẽ tin vào bản thân, vào sức mình và có đủ nghị lực và quyết tâm vƣợt qua 

tình trạng yếu kém. 

Giáo viên cần động viên học sinh trả lời những câu hỏi dễ, gần với 

những kiến thức đã biết, kích thích sự hứng thú, tạo động cơ cho học sinh tiếp 

tục tham gia giải quyết hệ thống câu hỏi, dẫn dắt học sinh đi đến đích là lĩnh 

hội kiến thức cần kiến tạo. 

  Ví dụ: Sau khi học sinh học xong bài “Hàm số bậc hai” thì  về cơ bản 

các em đã nhận biết đƣợc hàm số bậc hai và bƣớc đầu biết khảo sát sự biến 

thiên và vẽ đồ thị của hàm số này thông qua một số ví dụ mà giáo viên hƣớng 

dẫn trên lớp. Nhƣng để học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng và khắc sâu kiến 

thức thì giáo viên cần cho thêm một số ví dụ để học sinh luyện tập thêm. 

GV: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: 

        

2 2

2 2

)  2 1              b)  2 4 2

1
)  4 4 1            c)  3 5

2

a y x x y x x

c y x x y x x

      

      
 

2.3.3. Tăng cƣờng gợi động cơ học tập cho học sinh: 



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

 Trong dạy học Toán, giáo viên có thể gợi động cơ học tập cho học 

sinh. Bởi vì:  

+ Môn toán là môn khó do tính trừu tƣợng và tính lôgic cao nên đối với 

học sinh yếu kém thì cách gợi động cơ học tập cần thật đơn giản và dễ hiểu. 

Từ đó, các em thấy đƣợc ý nghĩa của các hoạt động trong nhận thức môn 

Toán và sẽ có hứng thú học tập. Các em sẽ cảm thấy môn Toán không quá 

khô khan, khó hiểu, ... 

+ Động cơ học tập  đƣợc hình thành dần dần trong quá trình học tập 

dƣới sự tổ chức, hƣớng dẫn, điều khiển khéo léo của giáo viên. Khi có động 

cơ học tập, học sinh sẽ có lòng khao khát mở rộng tri thức, say mê với quá 

trình giải quyết các nhiệm vụ học tập, nỗ lực vƣợt qua khó khăn. Tạo đƣợc 

động lực bên trong thúc đẩy bản thân họ hoạt động. Gợi động cơ không phải 

là việc làm ngắn ngủi lúc bắt đầu dạy một tri thức nào đó (thƣờng là một bài 

học) mà phải xuyên suốt quá trình dạy học. Nhƣng có thể xem xét và phân 

biệt gợi động cơ theo ba giai đoạn là mở đầu, trung gian và kết thúc. 

a) Gợi động cơ mở đầu: 

Gợi động cơ mở đầu là gợi động cơ cho bƣớc đặt vấn đề vào một vấn 

đề mới. Vì vậy, giáo viên có thể và cần thiết gợi động cơ khi đặt vấn đề tìm 

hiểu một chƣơng, một bài, một mục mới, một khái niệm, một bài toán, một 

phƣơng pháp toán học, ... 

  Ví dụ 1: Gợi động cơ mở đầu cho định nghĩa bất phƣơng trình bậc hai 1 

ẩn. 

GV: Phát biểu định nghĩa bất phƣơng trình bậc nhất 1 ẩn? 

HS: Bất phƣơng trình bậc nhất 1 ẩn là bất phƣơng trình có dạng:  

ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0) với 0a  . Trong đó a, b là những số thực đã cho, 

x là ẩn số. 

GV: Bằng cách tƣơng tự, phát biểu định nghĩa bất phƣơng trình bậc hai 1 ẩn? 
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HS: Bất phƣơng trình bậc hai 1 ẩn là bất phƣơng trình dạng: 2 0ax bx c    

(hoặc 2 0ax bx c   ) với 0a  . Trong đó a, b, c là những số thực đã cho, x là 

ẩn số. 

Ví dụ 2: Gợi động cơ mở đầu cho việc tìm cách giải bất phƣơng trình 

bậc hai:  ax
2
 + bx + c < 0 (trong đó a, b, c R, x là ẩn) 

GV: Nêu cách xét dấu của tam thức bậc hai  : f(x) = ax
2
 + bx + c? 

HS: - Tính = b
2
 – 4ac, xác định hệ số a? 

        - Rút ra mối liên hệ về dấu của giá trị f(x) = ax
2
 + bx + c ứng với x tuỳ 

theo dấu của biệt thức = b
2
 – 4ac. 

+ Nếu   < 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, với mọi xR. 

+ Nếu = 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, trừ khi x = 
2

b

a
  

+ Nếu   > 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a khi x < x1 hoặc x > x2, trái 

dấu với hệ số a khi x1 < x < x2 trong đó x1, x2 (x1 <  x2) là hai nghiệm 

của f(x). 

GV: Bằng cách tƣơng tự, các em có thể nêu cách giải bất phƣơng trình bậc 

hai dạng: ax
2
 + bx + c < 0 không? 

b) Gợi động cơ trung gian: 

Theo tác giả Nguyễn Bá Kim [13], có thể hiểu: “gợi động cơ trung gian 

là gợi động cơ cho những bước trung gian hoặc cho những hoạt động tiến 

hành trong những bước đó để đạt được mục tiêu”. Gợi động cơ trung gian 

không phải chỉ cho những hoạt động hoặc chủ đề cụ thể mà còn cho cả những 

hoạt động, những phƣơng thức làm việc có tính chất lâu dài nhƣ khái quát 

hoá, qui lạ về quen. Có gợi động cơ trung gian trong các hoạt động  nhƣ xây 

dựng khái niệm, chứng minh định lí, vận dụng khái niệm, định lí để tìm lời 

giải bài toán,...  



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

Nhƣng đối với những học sinh yếu kém thì có thể sử dụng nhiều hơn 

cách gợi động cơ qui lạ về quen và hƣớng đích 

 Ví dụ : Gợi động cơ bằng qui lạ về quen và hƣớng đích, khái quát hoá 

cho tìm cách giải hệ phƣơng trình đối xứng loại 1 đối với x, y. 

 ( Chú thích: Trong SGK có nhiều dạng hệ phƣơng trình nhƣng đối với 

học sinh yếu kém thì nên tập trung vào các hệ phƣơng trình cơ bản. Chẳng 

hạn nhƣ hệ phƣơng trình sau.  

GV: Giải hệ phƣơng trình sau: 
2 2 4

   (I)
2

x xy y

x y xy

   


  
 

Nhận xét mỗi phƣơng trình trong hệ khi thay x bởi y và thay y bởi x? 

HS: Mỗi phƣơng trình trong hệ không thay đổi khi thay x bởi y và 

 y bởi x. 

GV: Hệ phƣơng trình có tính chất nhƣ vậy đƣợc gọi là hệ phƣơng trình đối 

xứng loại 1 đối với ẩn x, y. Có thể biến đổi để đƣa hệ phƣơng trình về 

dạng hệ phƣơng trình gồm một phƣơng trình bậc hai và một phƣơng 

trình bậc nhất 2 ẩn không? 

HS:  

 

 Đặt 
S x y

P xy

 



   ta đƣợc  

2 4
( )

2

S P
I

S P

  
 

 
  (II) 

GV: Hãy giải (II)? 

HS: Cộng hai phƣơng trình vế với vế ta đƣợc : 2
3

6 0
2

S
S S

S

 
    


 

+ Với 
3

5

S

P

 



  ta có   

3

5

x y

xy

  



. 

Khi đó: x, y là nghiệm của phƣơng trình : 2 3 5 0  (*)X X    

Ta thấy phƣơng trình (*) vô nghiệm nên hệ phƣơng trình đã cho vô 

nghiệm. 
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+ Với 
2

0

S

P





  ta có  

2

0

x y

xy

 



 

Khi đó x, y là nghiệm của phƣơng trình : 2 2 0  (**)X X  . 

Phƣơng trình (**) có nghiệm 
0

2

x

y





  hoặc  

2

0

x

y





 

Vậy hệ phƣơng trình đã cho có hai nghiệm (2;0) và (0;2) 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, giải hệ phƣơng trình sau: 
2 2

1

2

x y xy

x y xy

   


  
 

HS: (học sinh tự giải). 

GV: Qua các ví dụ trên, hãy rút ra các bƣớc giải hệ phƣơng trình đối xứng 

loại 1 đối với x, y? 

HS: Các bƣớc thực hiện: 

+ Biểu diễn các phƣơng trình trong hệ theo tổng và tích hai ẩn. 

+ Đặt ẩn số phụ 
S x y

P xy

 



, đƣa hệ phƣơng trình ban đầu về hệ phƣơng 

trình với ẩn số phụ. 

+ Giải hệ phƣơng trình ẩn phụ. 

+ Quay lại phép đặt, giải hệ phƣơng trình với ẩn x, y. 

* Giải thích: 

Trong ví dụ trên, giáo viên đã sử dụng các biện pháp gợi động cơ: 

+) Hƣớng đích: Bằng việc yêu cầu học sinh biến đổi các phƣơng trình 

của hệ theo tổng và tích hai ẩn x, y. 

+) Qui lạ về quen: Giáo viên đặt ra câu hỏi: Có thể biểu diễn hệ dƣới 

dạng hệ gồm một phƣơng trình bậc hai và một phƣơng trình bậc nhất 2 ẩn 

không? Để nhằm mục đích qui hệ đối xứng loại 1 đối với ẩn x, y (học sinh 

chƣa biết cách giải) về hệ gồm một phƣơng trình bậc hai và một phƣơng trình 

bậc nhất 2 ẩn (học sinh đã biết cách giải). 
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+ Khái quát hoá: Từ những hệ phƣơng trình cụ thể đã giải, hãy rút ra 

các bƣớc giải hệ phƣơng trình đối xứng loại 1 đối với x, y? 

c) Gợi động cơ kết thúc: 

Nhiều khi học sinh đặt ra câu hỏi: Học nội dung này để làm gì? Tại sao 

lại thực hiện hoạt động này? Những câu hỏi này thƣờng không trả lời đƣợc 

ngay hoặc không trả lời trọn vẹn. Để có câu trả lời, học sinh phải đợi mãi về 

sau, khi đã kết thúc nội dung học hoặc khi đã thực hiện xong hoạt động. Để 

hƣớng dẫn học sinh giải quyết vấn đề mới đặt ra, giáo viên phải nhấn mạnh 

hiệu quả, ứng dụng của nội dung hoặc hoạt động đã học trƣớc đó. Tức là, giáo 

viên gợi động cơ kết thúc. Khi đó, học sinh trả lời đƣợc trọn vẹn câu hỏi ban 

đầu đặt ra. 

Giáo viên cần gợi động cơ kết thúc và có thể tiến hành gợi động cơ kết 

thúc khi hƣớng dẫn học sinh củng cố bài học, nhìn nhận, đánh giá lại cách 

chứng minh định lí, lời giải bài toán, tìm hiểu ý nghĩa các khái niệm, định lí, 

bài toán, phƣơng pháp vừa học,... 

Ví dụ: Gợi động cơ kết thúc cho nội dung giải và biện luận phƣơng 

trình 0ax b  . 

GV: Giải và biện luận các phƣơng trình sau: 

2 2)  6 4 3   (1)                    b)  1 ( 1)   (2)              

c)  ( 3) ( 2) 6  (3)

a m x x m m x m x m

m x m m x

      

      

HS: 

a) Giải (1): Ta có : 2(1) ( 4) 3 6m x m    . 

+ Nếu 2 4 0 2m m     . 

- Với m = 2, phƣơng trình (1) có dạng : 0x = 0. Phƣơng trình nghiệm 

đúng với x R  . 

- Với m = - 2, phƣơng trình (1) có dạng : 0x = - 12. Phƣơng trình vô 

nghiệm. 
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+ Nếu 2 4 0 2m m     . Khi đó: 

2

3 6
(1)

4

m
x

m


 


. Phƣơng trình có nghiệm duy nhất. 

b) Giải (2): 2(2) ( 1) 1  (*)m m x m     . Ta có: 

2 21 3
1 ( ) 0  

2 4
m m m m       . Do đó:

2

1
(*)

1

m
x

m m


 

 
. 

Vậy phƣơng trình có nghiệm duy nhất 
2

1

1

m
x

m m




 
. 

c) Giải (3): 2(3) 0 5 6 0x m m     . 

- Nếu 2
2

5 6 0
3

m
m m

m


    


  thì phƣơng trình nghiệm đúng với 

x R  . 

- Nếu 2
2

5 6 0
3

m
m m

m


    


   thì phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: (Gợi động cơ kết thúc)  

Qua các ví dụ trên, ta thấy: Các bài toán giải và biện luận phƣơng trình 

ax + b = 0 có thể tồn tại đầy đủ các khả năng đƣợc minh hoạ trong bài toán 

tổng quát (phƣơng trình (1)). Tuy nhiên, cũng tồn tại những bài toán là trƣờng 

hợp đặc biệt nhƣ: 

+ Hệ số a của x khác 0 với mọi giá trị của tham số, khi đó ta kết luận ngay 

tính duy nhất nghiệm của phƣơng trình (phƣơng trình (2)). 

+ Hệ số a của x bằng 0, khi đó ta biện luận cho b (phƣơng trình (3)). 

Nhƣ vậy, chúng ta đã có một phƣơng pháp để giải quyết loại bài toán 

“Giải và biện luận một phƣơng trình bậc nhất” cho tất cả các trƣờng hợp đối 

với hệ số a, b.  

 Ngoài những biện pháp gợi động cơ học tập xuất phát từ nội dung dạy 

học, giáo viên còn có thể sử dụng các biện pháp gợi động cơ không gắn liền 
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với nội dung nhƣ khen, chê, động viên, cho điểm, thi đua dựa trên tâm lý và 

đặc điểm của học sinh...([13, tr.132]).  

Tóm lại, giáo viên cần phối hợp nhiều biện pháp gợi động cơ khác nhau 

trong quá trình dạy học.  

Ví dụ: Một học sinh thuộc diện yếu, kém Toán. Nhƣng qua một thời gian 

đƣợc sự giúp đỡ của giáo viên, của bạn bè và sự nỗ lực của bản thân, học sinh 

này đã có nhiều tiến bộ thì giáo viên có thể thƣờng xuyên gọi trả lời những câu 

hỏi dễ, vừa sức và sau những câu trả lời đúng, giáo viên nên kịp thời khen động 

viên, có thể nhƣ: Em đã tiến bộ hơn rất nhiều, song cần cố gắng hơn nữa. 

Nhƣng nếu học sinh không trả lời đƣợc câu hỏi của giáo viên (câu hỏi vừa sức) 

thì giáo viên có thể động viên, gợi động cơ: Em thấy bài này giống bài 1 mà em 

đã làm được không? Em bình tĩnh và suy nghĩ thêm, tôi tin là em sẽ làm được. 

Với những câu  động viên kiểu nhƣ thế sẽ kích thích tinh thần học tập của các 

em lên rất nhiều. 

2.3.4. Chú trọng hƣớng dẫn cho học sinh phƣơng pháp học tập trên lớp 

và tự học ở nhà:    

Tình trạng của học sinh yếu kém Toán là: Hạn chế tri thức phƣơng pháp 

(kỹ năng phân tích, tổng hợp, đặc biệt, tƣơng tự và suy luận lôgíc...)  cho nên 

giáo viên có thể đặc biệt quan tâm bồi dƣỡng tri thức phƣơng pháp nhƣ xây dựng 

dạng toán có bài giải mẫu thể hiện rõ qui trình thuật giải. Dựa vào đó, học sinh 

cần chú trọng hơn việc rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, suy luận lôgíc. 

 Do vậy, giáo viên có thể tăng cƣờng nhận dạng và thể hiện trong hoạt 

động học tập của học sinh ngay trong những tiết học ở trên lớp và cả việc học 

bài ở nhà. Những kỹ năng này đƣợc củng cố vững chắc hơn thông qua các bài 

tập phân loại, hệ thống bài tập phân bậc mịn đảm bảo tính vừa sức. 

 Cần bồi dƣỡng cho các em ngay cả những kỹ năng cơ bản về cách thức 

học Toán nhƣ: Kỹ năng nghe giảng, ghi chép bài, cách sử dụng SGK và tài 
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liệu tham khảo, kỹ năng làm bài. Nhắc nhở học sinh: Nắm đƣợc lí thuyết mới 

làm bài tập, đọc kỹ đầu bài, vẽ hình sáng sủa, viết nháp và trình bày rõ ràng. 

+ Quá trình nghe giảng là quá trình mà học sinh phải huy động tổng 

hợp những tri thức của mình có để tiếp thu và tham gia vào các hoạt động học 

tập. Để quá trình nghe giảng của học sinh đạt hiệu quả cao thì giáo viên cần 

hƣớng dẫn học sinh thực hiện tốt các thao tác sau: 

- Tập trung theo dõi để nắm đƣợc lôgic của bài giảng. Muốn tập trung 

cao độ thì phải nắm đƣợc mục tiêu của bài giảng, luôn suy nghĩ, động não 

quanh vấn đề thầy giảng từ nhiều góc độ và bình diện khác nhau để tham gia 

sâu vào những tƣ duy toán học do thầy dẫn dắt. 

- Cần huy động vốn hiểu biết của mình để tham gia tích cực vào bài 

giảng (nếu nhƣ thầy yêu cầu). Cần mạnh dạn đề xuất những suy nghĩ của 

mình với thầy. 

+ Để học sinh thực hiện đƣợc tốt việc nghe giảng thì giáo viên cần lƣu 

ý: Trƣớc khi giải quyết một vấn đề cần yêu cầu học sinh chỉ ra các nhiệm vụ 

cần phải giải quyết, các bƣớc giải quyết vấn đề đó (nếu học sinh không chỉ ra 

đƣợc, thầy có thể gợi ý hoặc chỉ ra để học sinh rõ).Việc này rất quan trọng bởi 

vì học sinh có thể biết rõ thầy đang làm gì và bằng cách nào có thể giải quyết 

đƣợc vấn đề đặt ra. Hơn nữa, trong dạy học phải tạo điều kiện để học sinh 

tham gia nhiều nhất vào bài giảng, bộc lộ chính kiến của mình. 

+ Trong quá trình nghe, học sinh phải kết hợp với việc ghi chép chứ 

không đợi thầy giảng xong đọc cho mới ghi chép. Việc ghi chép là vô cùng 

quan trọng trong học Toán, vì không ai có thể ghi nhớ ngay toàn bộ nội dung 

tri thức đã đƣợc học một cách bền vững. Để việc ghi chép không ảnh hƣởng 

đến việc nghe giảng thì học sinh phải có kỹ xảo viết nhanh, chính xác, lợi 

dụng triệt để các kí hiệu toán học. Việc ghi chép dựa trên cơ sở học sinh đã 

hiểu vấn đề và ghi theo cách riêng của mình.     Nội dung ghi chép trong vở 
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cần đƣợc kết hợp với việc sử dụng SGK và các tài liệu tham khảo. Khi ghi 

chép cần chọn vấn đề chính, ghi lại nội dung chính đề mục thầy giảng, ghi lại 

lời giảng độc đáo của thầy, ghi lại những điểm mấu chốt trong phân tích của 

thầy. Ghi lại ý kiến mới, độc đáo của các bạn, ghi lại những chỗ khó hoặc còn 

nghi ngờ để tự kiểm tra hoặc hỏi thầy, hỏi bạn. Nên ghi lại những câu tâm 

niệm kiểu nhƣ: “trái khác, phải cùng”; “trong trái, ngoài cùng”; “cos đối, sin 

bù, phụ chéo, khác   tan” nhờ những câu ngắn gọn kiểu nhƣ vậy sẽ giúp học 

sinh tái hiện tức khắc những tri thức này. 

+ Kỹ năng sử dụng SGK và tài liệu tham khảo có ảnh hƣởng rất lớn đối 

với việc học Toán của học sinh. Trong dạy học, giáo viên có thể chú ý đến 

những vấn đề sau để hƣớng dẫn học sinh cách sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. 

- Cần hƣớng dẫn học sinh biết đọc sách và có thói quen tự đọc sách. 

Chẳng hạn dạy học sinh tự đọc các khái niệm. Bƣớc đầu nhận dạng và thể 

hiện đƣợc khái niệm. Với những chỗ chƣa hiểu khi đọc cần đánh dấu lại để 

hỏi thầy, hỏi bạn. 

- Trong mỗi tiết học có thể dạy theo cách kết hợp với sự tự nghiên cứu 

của học sinh ở nhà, không nhắc lại nội dung của SGK một cách thuần tuý mà 

gợi ý để học sinh tự rút ra bản chất của các vấn đề mà các nội dung đề cập 

đến. Đặc biệt là góp phần phát triển tƣ duy cho học sinh. Chẳng hạn: Nội 

dung đề cập đến các định lí thì cần gợi ý để học sinh thấy rõ từ đâu, tại sao, 

suy nghĩ nhƣ thế nào mà lại có cách chứng minh nhƣ vậy. Liệu còn cách 

chứng minh nào khác không? Có thể chia cách chứng minh đó thành mấy 

bƣớc? Tiếp theo hƣớng dẫn học sinh áp dụng định lí đó vào các ví dụ cụ thể. 

- Sau mỗi tiết học cần dành thời gian để hƣớng dẫn học sinh đọc trƣớc 

các nội dung trong SGK chuẩn bị cho tiết học sau. Hƣớng dẫn học sinh: Nội 

dung trọng tâm cần đọc, những lƣu ý khi đọc nội dung đó, những yêu cầu về 

kiến thức cần phải nắm đƣợc, ... 
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- Việc chọn và đọc tài liệu tham khảo cũng là vấn đề mà giáo viên cần 

hƣớng dẫn cho học sinh. Vì hiện nay, tài liệu tham khảo quá nhiều nên để 

việc đọc tài liệu có hiệu quả thì giáo viên phải hƣớng dẫn học sinh chọn đúng, 

đủ tài liệu cần đọc. Có tài liệu cơ bản bổ sung cho SGK (nên chọn những 

cuốn có nhiều dạng bài tập, không quá khó), có tài liệu nâng cao cho học sinh 

khá, có tài liệu chuyên sâu dành cho học sinh giỏi (nội dung là những bài toán 

khó, tìm hiểu sâu về toán phổ thông). Tuy nhiên, số lƣợng không nên quá 

nhiều. Nên chọn sách của các tác giả có uy tín, các nhà xuất bản lớn (sách của 

nhà xuất bản Giáo dục) để mua. Tránh mua trùng lặp (nhiều cuốn sách trùng 

nhau về chủ đề, các dạng bài tập), để làm đƣợc điều này nhất thiết phải đọc 

lƣớt nhanh qua nội dung trƣớc khi mua. 

Chú ý: Học sinh cần phải giải hết bài tập trong SGK và sách bài tập 

trƣớc khi đọc sách tham khảo khác (đối với những học sinh yếu, kém thì càng 

nên coi trọng điều này). Để có hiệu quả khi đọc tài liệu tham khảo nhất thiết 

phải tự mình giải bài tập trƣớc khi xem lời giải trong sách. Khi đọc cần ghi 

chép theo sắp xếp của mình.   

+ Trong khi giảng dạy về một nội dung cụ thể nào đó, giáo viên cần 

hƣớng dẫn học sinh phải vận dụng nội dung kiến thức nào để làm ví dụ, bài 

tập tƣơng ứng với nội dung kiến thức đó trong SGK chứ không phải đợi đến 

hết tiết học mới hƣớng dẫn công việc về nhà. 

Đặc biệt đối với học sinh yếu kém thì giáo viên có thể yêu cầu các em 

phải ghi cẩn thận những hƣớng dẫn công việc ở nhà vào vở. 

Ví dụ: Khi dạy nội dung “Phƣơng trình tƣơng đƣơng” thì giáo viên cần 

nói rõ với  học sinh: 

+ Về nhà, các em hãy vận dụng định nghĩa phƣơng trình tƣơng đƣơng 

và ví dụ 1 để làm bài tập 1 và bài tập 2 trong SGK trang 57. 
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+ Các em vận dụng định lí của phép biến đổi tƣơng đƣơng để làm ví dụ 

sau: Giải phƣơng trình: 5 5 3x x x      và vận dụng định lí này để làm 

bài tập 3 trong SGK trang 57. 

+ Đƣợc giúp đỡ về phƣơng pháp học tập và rèn luyện kỹ năng thì nhất 

định học sinh sẽ gặt hái đƣợc những thành công nho nhỏ (giải  đƣợc bài tập) tạo 

nên một yếu tố tâm lý tự tin, hứng thú trong học tập. Hình thành động cơ học 

tập, bổ sung và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và phƣơng pháp tƣ duy trí tuệ giúp 

học sinh vƣợt qua tình trạng yếu kém Toán.  

2.3.5. Khai thác ƣu điểm của yếu tố phân hóa trong dạy học thông qua 

việc phối hợp sử dụng các phƣơng pháp và hình thức dạy học:    

2.3.5.1. Phân hoá bên trong: 

Từ những điểm khác nhau giữa các học sinh có thể tác động khác nhau 

đối với quá trình dạy học. Vì vậy, thầy giáo cần có sự phân loại học sinh và sự 

hiểu biết từng học sinh để tiến hành dạy học phân hoá đạt hiệu quả. Đối tƣợng 

mà ta đang quan tâm là học sinh yếu kém, khả năng tiếp thu tri thức Toán học 

chậm, kỹ năng vận dụng yếu (gọi tắt “mất căn bản”) nên dạy học phân hoá cần 

đƣợc xây dựng thành một kế hoạch lâu dài, có hệ thống, có mục tiêu và đƣợc 

tiến hành bằng những biện pháp dạy học phân hoá nhằm giúp đỡ những học 

sinh yếu, kém đạt đƣợc trình độ chung. 

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

   + Tổ chức những pha phân hoá trên lớp.  

   + Phân hoá bài tập về nhà. 

Ví dụ: Sau khi học sinh học xong nội dung: “Phƣơng trình chứa ẩn 

trong dấu giá trị tuyệt đối” thì giáo viên có thể đƣa ra bài tập phù hợp với hai 

đối tƣợng học sinh nhƣ sau: 

GV: Giải phƣơng trình sau bằng nhiều cách: 2 3 1x x    
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       (Trong SGK đã nêu ra hai cách giải của loại phƣơng trình này một cách 

tƣờng minh. Giáo viên có thể động viên học sinh càng giải theo nhiều cách 

càng tốt. Nhƣng trong suy nghĩ của giáo viên thì học sinh yếu kém giải đƣợc 

theo hai cách nhƣ trong SGK là đã rất tốt. Còn đối với học sinh khá giỏi thì có 

thể suy nghĩ và làm thêm theo cách khác. Chẳng hạn:  

( ) 0

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

g x

f x g x f x g x

f x g x




  
  

 

 

2.3.5.2. Phân hoá bên ngoài:  

a) Hoạt động dạy học ngoại khoá:  

Nhằm: lấp “lỗ hổng” kiến thức, gợi động cơ và niềm tin cho học sinh 

yếu kém và tăng thời gian cho luyện tập đối với HS. 

Hình thức thực hiện: 

+ Nhóm học sinh yếu kém (học tập dƣới sự dẫn dắt của giáo viên) 

+ Nhóm tự học: Hoạt động tập thể có tính cộng tác, hỗ trợ, kiểm tra đánh giá 

lẫn nhau. 

Ví dụ: Đối với những học sinh yếu kém thì có rất nhiều “lỗ hổng” về 

kiến thức. Có những “lỗ hổng”, giáo viên có thể bù đắp ngay ở trên lớp nhƣng 

có những “lỗ hổng” không thể bù đắp ngay đƣợc vì tiết học bị hạn chế bởi 

chƣơng trình. Cho nên, giáo viên cần tập trung những học sinh yếu kém. Gộp 

những sai sót phổ biến mà các em thƣờng mắc phải để chỉ ra nguyên nhân dẫn 

đến sai và hƣớng dẫn sửa chữa những sai sót đó. 

b) Kết hợp với một số loại hình hoạt động ngoại khóa khác: 

Tổ chức cho HS tham gia viết báo tƣờng, kể chuyện về lịch sử Toán, 

trò chơi Toán học, dạ hội Toán học, ... trong các dịp hoạt động tập thể của 

lớp, của trƣờng. 
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Ví dụ: Trong dịp chào mừng ngày 20-11, giáo viên tổ chức cho tập thể 

lớp tiến hành thi tìm hiểu và kể chuyện về các nhà toán học (chẳng hạn: 

những ngƣời đã tìm ra những kiến thức mà học sinh đƣợc học trong chƣơng 

trình Đại số 10: Vi-et, ...); thi giải toán vui; ... 

2.3.6. Phối hợp với các biện pháp khác để khắc phục những nguyên nhân 

từ nhiều phía: 

+ Giúp đỡ học sinh kém ngoài giờ, kinh nghiệm cho thấy càng “cá nhân 

hoá” triệt để càng tốt. Giáo viên làm việc với nhóm nhỏ thì hiệu quả càng cao. 

Có thể phân công những em học sinh khá giỏi giúp đỡ những em yếu kém 

nhƣng giáo viên vẫn phải quan tâm đễn những học sinh này. 

+ Nhà trƣờng cần quan tâm và khen thƣởng kịp thời đối với những học 

sinh có tiến bộ trong học tập nhằm kích thích các em ham học hỏi hơn nữa. 

+ Vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ và cộng tác trong quá trình tổ 

chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh thông qua các 

bài kiểm tra, bài thi học kỳ, ... 

2.4. VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10  

Theo nghiên cứu ở mục 2.1., có thể thấy: yêu cầu về nội dung, về kiến 

thức, về kỹ năng cần đạt đƣợc trong quá trình học Đại số 10 là rất rõ ràng. 

Nhƣng trong thực tế, còn không ít học sinh yếu kém, thể hiện ở kết quả học 

Đại số 10 và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém này (mục 

1.2).  

Để khắc phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh, trên cơ sở xem xét 

một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng yếu kém Toán của học sinh, từ 

thực trạng dạy và học Đại số 10, chúng tôi sẽ vận dụng các biện pháp sƣ 

phạm để khắc phục tình trạng yếu kém Toán thông qua những tình huống dạy 

học cụ thể ở Đại số 10. 
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2.4.1. Chú trọng dạy học tri thức phƣơng pháp, thuật giải và rèn luyện kỹ 

năng cho học sinh. 

Học sinh yếu kém Toán cũng do nguyên nhân rất cơ bản là: Kỹ năng 

tính toán kém, do không nắm đƣợc thuật giải của một số dạng toán cơ bản, 

không đọc kỹ đề bài, chƣa học lý thuyết, phƣơng pháp giải của một dạng bài 

tập mà đã vội vàng lao vào làm bài. Thậm chí học sinh chẳng hiểu bài toán 

cho gì, yêu cầu gì? Chẳng hiểu giáo viên nói gì? yêu cầu gì? Chẳng bao giờ 

đặt ra câu hỏi học nội dung đó để làm gì? 

Ví dụ 1: Giải phƣơng trình sau: 3x
2 
+ 4x - 1 = 0. 

Có không ít học sinh tỏ ra rất lúng túng khi giải loại phƣơng trình này 

vì các em không nắm đƣợc qui tắc giải, không biết bắt đầu từ đâu. Một trong 

rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh không nắm đƣợc qui tắc giải 

phƣơng trình bậc hai là do khi dạy lý thuyết, giáo viên không chú trọng truyền 

thụ tri thức phƣơng pháp (quy tắc, quy trình giải, phƣơng pháp toán học) một 

cách chủ động để cho học sinh có thể tiến hành đƣợc những hoạt động trong 

học tập. Nhiều khi, giáo viên chỉ đƣa ra một ví dụ mà không nêu phƣơng pháp 

giải. Cho nên có những học sinh chỉ biết vận dụng một cách máy móc theo ví 

dụ của thầy, không có sự vận dụng linh hoạt và sáng tạo. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ GV cần nêu lại phƣơng pháp giải phƣơng trình bậc hai một cách 

tƣờng minh (Biện pháp 1). 

Sau đó, GV yêu cầu HS  áp dụng để giải lại bài tập trên.  

Để khắc sâu phƣơng pháp giải loại phƣơng trinh này GV có thể yêu cầu 

HS về làm thêm những bài tập sau:  

a)  x
2 
- 2x + 1 = 0   b)  - 2x

2
 + 4x - 2 = 0  

c)  
1

2
 x

2
 - 3x + 5 = 0 
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(Biện pháp 2). 

Ví dụ 2: Giải phƣơng trình sau: 2 22 3 (2 1) 0x x x x             (1.1) 

 * Lời giải sai: 

 
2 2

2

(1.1) 2 3 2 1 0

4 0    (*)

x x x x

x x

      

    
 

Giải phƣơng trình (*) ta đƣợc nghiệm của phƣơng trình là: 

1

1 17 1 17

2 2
x

  
 


 và 2

1 17 1 17

2 2
x

   
 


. 

Vậy nghiệm của phƣơng trình (1.1) là:
1

1 17

2
x


  và 

2

1 17

2
x

 
 . 

Trong ví dụ này thể hiện kỹ năng tính toán của học sinh còn yếu, học 

sinh đã mắc sai lầm trong việc tính toán với biểu thức có chứa dấu ngoặc. Học 

sinh thƣờng mắc sai lầm khi bỏ dấu ngoặc mà đằng trƣớc có dấu trừ nhƣng lại 

không đổi dấu các hạng tử nằm trong đó. Hơn thế nữa, học sinh còn sai sót 

trong quy tắc nhân hoặc chia (coi là nhân với nghịch đảo) một biểu thức với 

một số âm. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Học sinh đã mắc sai lầm do không chú ý đến bỏ dấu ngoặc đằng 

trƣớc có dấu trừ. Vì vậy trong giảng dạy, giáo viên cần nhắc lại quy tắc bỏ 

dấu ngoặc đằng trƣớc có dấu trừ. (Biện pháp 1) 

“Bỏ dấu ngoặc trong một biểu thức đại số tức là thay biểu thức ấy bởi 

một biểu thức bằng với nó không chứa dấu ngoặc”. 

Nhớ rằng: A - (B + C) = A - B - C. 

  
A A A A

B B B B

 
    
 

 

Học sinh có thể tự ghi nhớ: (Biện pháp 4): Chẵn lần “ âm” nhân với 

nhau thì đƣợc kết quả “dương”. Lẻ lần “âm” nhân với nhau thì đƣợc kết quả 

“âm”. 
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+ Đây là một trong những kiến thức sơ đẳng và vô cùng quan trọng 

trong việc học tính toán với số nguyên ở cấp THCS và sau này mà học sinh 

không nắm đƣợc thì việc thực hiện các phép biến đổi đại số sẽ gặp rất nhiều 

khó khăn, sai lầm. Vì vậy, giáo viên cần giúp học sinh luyện tập vận dụng quy 

tắc vừa đƣợc củng cố (Biện pháp 2) bằng cách cho học sinh tiến hành giải 

một bài tập tƣơng tự (không quá khó). 

Ví dụ: Giải các phƣơng trình sau:                         

 

2 2

2 2

) 3 1 ( 2 2 4) 0

1
) 3 2 ( 6 1) 0

2

a x x x x

b x x x x

      

             

 

 2 2

2
2

) 4 3 2 5 1 0

2 1
) 4 ( 3 2) 0

2

c x x x x

x x
d x x

       
 

   
         

  

     

+ Giáo viên có thể cho HS thấy đƣợc ý nghĩa của quá trình tiến hành 

các hoạt động: củng cố tri thức nền, luyện tập vừa sức: (Biện pháp 3-ý c). 

 GV: Hãy vận dụng qui tắc trên để giải lại bài tập đó. 

 HS:  2 2(1.1) 2 3 2 1 0x x x x        

                       
2 3 2 0   (**)x x    

 

Giải phƣơng trình (**) ta đƣợc nghiệm của phƣơng trình là: 

1

2

3 17 3 17

2 2

3 17 3 17

2 2

x

x

  
 



  
 



   

Vậy phƣơng trình (1.1) có nghiệm là: 1

3 17

2
x


  và 2

3 17

2
x


 . 

Ví dụ 3: Giải phƣơng trình sau: 2 23 2 3 5x x x x         (1.2) 

*Lời giải sai:  2 2(1.2) 3 2 3 5 0x x x x        
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22 2 7 0   (1.2.1)x x   

  

Giải phƣơng trình (1.2.1) ta đƣợc nghiệm của phƣơng trình 

là:
1

1 15

2
x

 
    và 

2

1 15

2
x

 
 . 

Vậy phƣơng trình (1.2) có nghiệm là:
1

1 15

2
x

 
  và 

2

1 15

2
x

 
 . 

Ví dụ này là một trong những ví dụ thể hiện sự yếu kém về kỹ năng 

tính toán của học sinh.  

* Biện pháp khắc phục: 

Học sinh đã thực hiện việc chuyển vế một biểu thức nhƣng lại không 

đổi dấu của biểu thức đó. 

+ Vì vậy, giáo viên cần nhắc học sinh nhớ rằng: 0A B A B    . 

 (Biện pháp 1). 

+ Giáo viên có thể gợi động cơ kết thúc (Biện pháp 3-ý c) nhƣ sau: 

GV: Hãy vận dụng quy tắc trên để giải lại bài tập trên? 

HS: 2 2(1.2) 3 2 3 5 0x x x x          

 
24 4 3 0  (1.2.2)x x   

 

 Giải phƣơng trình (1.2.2) ta đƣợc nghiệm là:
1

1

2
x     và  

2

3

2
x  . 

Vậy phƣơng trình (1.2) có nghiệm là:
1

1

2
x     và 

2

3

2
x  .   

     Ví dụ 4: Chứng minh rằng:  

Nếu  

0        (1)

0  (2)

0               (3)

a b c

ab bc ac

abc

  


  
 

  thì a > 0; b > 0; c > 0. 

* Lời giải sai: 

Do vai trò bình đẳng của a, b, c nên ta chỉ cần chứng minh a > 0. 
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 + Giả sử a < 0 thì từ (3) 0bc  . 

  
(2) ( ) 0

     0

a b c bc

b c

    

  
 

Từ a < 0, b + c < 0   a + b + c < 0 mâu thuẫn với (1). 

Do đó a > 0. 

 Trong ví dụ này, học sinh muốn dùng phép chứng minh phản chứng để 

chứng minh. Nhƣng ta thấy đây chƣa phải là phép chứng minh phản chứng vì 

thiếu trƣờng hợp a = 0. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên cần nhắc lại cho học sinh phƣơng pháp chứng minh phản 

chứng đƣợc tiến hành nhƣ sau: (Biện pháp 1) 

 + Bƣớc 1: Giả sử điều chứng minh là sai (phủ định lại mệnh đề cần 

chứng minh). 

 + Bƣớc 2: Từ điều giả sử ta suy ra ta suy ra một số tính chất hoặc quan 

hệ mới, mà những tính chất mới này mâu thuẫn với điều đã cho hoặc trái với 

các tính chất đã biết. 

Ta kết luận điều giả sử ban đầu là sai, vậy bài toán đƣợc chứng minh. 

Tuy nhiên giáo viên cần lƣu ý cho học sinh: Bƣớc 1 rất quan trọng vì 

phải tạo ra mệnh đề chính xác.  

Ví dụ: Muốn chứng minh: 

        + a > 0 thì ta giả sử a > 0 là sai và đi chứng minh 0a  là đúng. Và ngƣợc 

lại.  

          + a < 0 thì ta giả sử a < 0 là sai và đi chứng minh 0a   là đúng. Và 

ngƣợc lại. 

+ Sau khi, phân tích sai lầm và nhắc lại phƣơng pháp chứng minh phản 

chứng cho học sinh. Giáo viên có thể đƣa ra bài tập tƣơng tự cho học sinh áp 
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dụng vào việc làm bài tập ở nhà sẽ có tác dụng khắc sâu phƣơng pháp chứng 

minh phản chứng hơn. (Biện pháp 2) 

Ví dụ: Biết rằng: 

0

0

0

a b c

ab bc ca

abc

  


  
 

    . 

Chứng minh a < 0; b < 0; c < 0. 

GV: Hãy vận dụng phƣơng pháp chứng minh phản chứng nhƣ trên để chứng 

minh lại bài tập đã cho  (Biện pháp 3-ý c) 

HS: Để chứng minh a > 0, ta giả sử 0a  . 

+ Nếu a < 0 thì nhƣ lời giải trên, dẫn đến mâu thuẫn. 

+ Nếu a = 0 thì sẽ mâu thuẫn với (3). 

Do đó 0a   là vô lí. 

Vậy a > 0. Vì vai trò của a, b, c là bình đẳng nên b > 0, c > 0 (ĐPCM). 

Ví dụ 5: Hãy xét tính chẵn, lẻ của hàm số: 2( ) ( 2)f x x  . 

HS: Học sinh không làm đƣợc gì vì không học lí thuyết, không nắm đƣợc thế 

nào là hàm số chẵn, hàm số lẻ. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên nhắc lại cho học sinh thế nào là hàm số chẵn, hàm số lẻ. 

(Biện pháp 1). 

 Nhớ rằng: Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu 

nó thoả mãn hai điều kiện: 

 + x D   thì x D  . 

 + f(-x) = f(x). 

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu nó thoả mãn 

hai điều kiện: 

 + x D   thì x D  . 

 + f(-x) = - f(x). 
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Chú ý: Nội dung kiến thức này giáo viên nên viết ở góc bảng để học 

sinh nhìn thấy và vận dụng. 

+ Giáo viên có thể giúp học sinh bằng cách gợi động cơ hƣớng đích và 

phân bậc các hoạt động giúp học sinh đi đến bƣớc giải cuối cùng của bài toán. 

(Biện pháp 3). 

GV: Hãy vận dụng kiến thức đã nêu ở trên để xét tính chẵn, lẻ của hàm số?  

GV: Khai triển hằng đẳng thức ở vế phải của f(x)? 

HS: 2 2( ) ( 2) 4 2f x x x x     . 

GV:Tính f(-x) ? Hãy so sánh f(-x) với f(x) và f(-x) với –f(x)? 

HS: 2 2( ) ( ) 4( ) 2 4 2 ( )f x x x x x f x          . 

 Và ta thấy ( ) ( )f x f x   ;   

GV: Hãy kết luận về tính chẵn, lẻ của hàm số f(x)? 

HS: Ta thấy ( ) ( )f x f x   và ( ) ( )f x f x    nên hàm số không chẵn cũng 

không lẻ. 

  + Giáo viên có thể giúp học sinh khắc sâu hơn kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng bằng cách cho thêm bài tập về nhà. (Biện pháp 1- Biện pháp 2). 

GV: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số: 

2

4 2

)  ( ) ( 1)

)  ( ) 2 4.

)  ( ) 1 5.

a f x x

b g x x x

c h x x

 

  

  

 

Ví dụ 6: Tìm m để phƣơng trình: (m-1)x
2 
+ (2m-1)x + m + 5 = 0 (*) 

Có hai nghiệm phân biệt. 

 * Lời giải sai: 

Phƣơng trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: 

  > 0  (2m-1)
2 
- 4(m-1)(m+5) > 0 

           -20m + 21 > 0 m <  
21

20
. 
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Ở ví dụ này, học sinh không đọc kỹ đề bài nên đã nghĩ rằng phƣơng trình 

đã cho là phƣơng trình bậc hai nên dẫn đến sai lầm trong lời giải. 

 * Biện pháp khắc phục: 

  Giáo viên có thể giúp học sinh tự phát hiện nguyên nhân sai lầm và sửa 

chữa sai lầm bằng cách gợi động cơ. (Biện pháp 3). 

GV: Khi m =1 (thoả mãn m < 
21

20
)  thì phƣơng trình (*) có dạng nhƣ thế nào? 

Có còn là bậc hai không? Có hai nghiệm phân biệt không? 

HS: Khi m =1 thì (*) có dạng: x + 6 = 0.  

Phƣơng trình này không còn là phƣơng trình bậc hai nên không thể có hai 

nghiệm phân biệt mà chỉ có một nghiệm: x = - 6. 

GV: Vậy để phƣơng trình (*) có hai nghiệm phân biệt thì cần có thêm điều 

kiện gì? 

HS: Để phƣơng trình (*) có hai nghiệm phân biệt thì cần có thêm điều kiện 

m  1. Khi đó phƣơng trình (*)  là phƣơng trình bậc hai. 

GV: Nhớ rằng: f(x) = ax
2 
+ bx + c có đúng hai nghiệm phân biệt 

0

0x

a 

 

 

(Biện pháp 1). 

Hãy vận dụng qui tắc trên để sửa lại cho đúng? 

HS: Phƣơng trình có hai nghiệm phân biệt 


0

0x

a 

 

1
1 0

21
20 21 0

20

m
m

m m


  

  
    



 

Vậy 
21

(  ;  1)  (1 ; )
20

m   thì phƣơng trình (*) có hai nghiệm phân biệt. 

2.4.2. Củng cố kiến thức lý thuyết giúp học sinh hiểu một cách bản  chất, 

từ đó làm cơ sở cho học sinh có thể vận dụng một cách chính xác trong 

giải toán ở  Đại số 10 
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Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém Toán của 

học sinh đƣợc thể hiện qua việc nắm kiến thức hời hợt, không nhớ đúng bản 

chất của công thức, của định lý, của tính chất, của khái niệm, các phép toán, 

các quy tắc biến đổi. Hoặc vận dụng một cách máy móc hoặc sai các định lý, 

khái niệm, công thức. Lạm dụng suy diễn các  mệnh đề không đúng. 

Ví dụ 1: Giải phƣơng trình: 5x = b 

GV: Có bạn học sinh đã làm nhƣ sau: 

 + Nếu 5 0 thì phƣơng trình có nghiệm duy nhất x = -
5

b
. 

 + Nếu 5 = 0 thì tuỳ theo b. 

GV: Các em hãy thảo luận xem lời giải của bạn đúng hay sai? Nếu sai hãy chỉ 

ra vì sao sai? (Biện pháp 3) 

HS: Lời giải của bạn là sai. Sai ở chỗ bạn cho rằng: 

 + Nếu 5 0 (không dùng từ “nếu” mà điều này luôn đúng), nghiệm x = 

-
5

b
 (nghiệm đúng phải là x = 

5

b
). 

 + Nếu 5 = 0 (5 luôn khác 0) và chƣa tìm ra tập nghiệm của x trong 

trƣờng hợp này (chỉ nói là tuỳ b). 

GV: Để xảy ra sai lầm trên là do bạn đã hiểu cách giải và biện luận phƣơng 

trình dạng: ax + b = 0 một cách hình thức, máy móc. 

Các em xem lại cách giải và biện luận phƣơng trình ax + b = 0, đặc biệt phải 

xác định đúng hệ số a của x và hệ số tự do b. 

(GV có thể yêu cầu HS nhắc lại cách giải và biện luận phƣơng trình: 

 ax + b = 0 và viết ở góc bảng để HS theo dõi).(Biện pháp 1) 

GV: Hãy giải lại phƣơng trình trên? 

HS: Vì 5 0 nên phƣơng trình có nghiệm duy nhất x = 
5

b
. 

Ví dụ 2: Giải phƣơng trình sau: x + a = 1. 



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

GV: Có bạn học sinh đã làm nhƣ sau: 

 + Nếu a 0 thì phƣơng trình có nghiệm duy nhất x = 1 

 + Nếu a = 0 thì phƣơng trình có nghiệm x = 1 

GV: Các em hãy xem lời giải của bạn đúng hay sai? Nếu sai hãy chỉ ra vì sao 

sai? (Biện pháp 3) 

HS: Lời giải của bạn là sai. Bạn đã nhầm lẫn giữa hệ số a của x với hệ số tự 

do (mà lẽ ra a – 1 = b nhƣ trong lí thuyết). 

 GV: Các em cần phải xác định đúng hệ số a của x và hệ số tự do b 

trong cách giải và biện luận phƣơng trình ax + b = 0.  

 (GV có thể đƣa ra một số phƣơng trình dạng: ax + b = 0 và yêu cầu h?c 

sinh xác định đúng số a của x và hệ số tự do b). (Biện pháp 1) 

GV: Hãy giải lại phƣơng trình trên? 

HS: Vì 1 0 nên phƣơng trình có nghiệm duy nhất x = 1 - a. 

Ví dụ 3: Giải, biện luận phƣơng trình: 
2 5

5 0
2

a
a

x


  


(2.1) theo tham số a. 

*Lời giải sai:  

Điều kiện 2x  . Khi đó: 

(2.1)    (a-5)(x-2) + 2a + 5 = 0 

 (5- a)(x – 2) = 2a + 5 

 (5-a)x = 15 

 + Nếu a = 5 thì phƣơng trình vô nghiệm. 

+ Nếu 5a   thì phƣơng trình có nghiệm 
15

5
x

a



. 

Kết luận:  

+ Với x = 5 thì phƣơng trình vô nghiệm. 

 + Với 5x   thì phƣơng trình có nghiệm 
15

5
x

a



. 
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Học sinh mắc sai lầm là do không để ý 
15

5
x

a



 khi nào không là 

nghiệm của phƣơng trình. Vì nghiệm phải thoả mãn 2x  . 

* Biện pháp khắc phục: 

    + Học sinh mới nắm đƣợc phƣơng pháp giải và biện luận phƣơng trình 

bậc nhất một ẩn một cách hình thức mà chƣa nắm đƣợc bản chất của nó.Vận 

dụng ví dụ trong SGK một cách máy móc. Vì vậy, trong giảng dạy giáo viên 

cần lƣu ý cho học sinh dạng bài tập giải và biện luận phƣơng trình chứa ẩn ở 

mẫu thức. Khi kết luận nghiệm phải chú ý đến điều kiện của ẩn số. (Biện 

pháp 1) 

+ Để học sinh tự phát hiện và khắc phục sai lầm trên (Biện pháp 1). 

 Giáo viên có thể giúp đỡ học sinh để học sinh khỏi bỡ ngỡ về dạng bài này 

thì giáo viên có thể  gợi động cơ và phân bậc các hoạt động. (Biện pháp 3) 

GV: Giải và biện luận phƣơng trình:
2 5

5 0
2

a
a

x


  


  (2.1) theo tham số a. 

HS: Điều kiện 2x  . Khi đó: 

(2.1)    (a-5)(x-2) +2a+5 = 0 

 (5- a)(x – 2)  = 2a+5 

 (5-a)x = 15 

+ Nếu a = 5 thì phƣơng trình vô nghiệm. 

+ Nếu 5a   thì 
15

5
x

a



 là nghiệm của phƣơng trình. 

GV: Khi 
5

2
a    thì x bằng bao nhiêu? Lúc này x còn là nghiệm của phƣơng 

trình nữa không? Vì sao? 

HS: Khi 
5

2
x    thì x = 2 sẽ không là nghiệm của phƣơng trình vì vi phạm 

điều kiện 2x  . 
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GV: Vậy muốn 
15

5
x

a



 là nghiệm thì cần phải thoả mãn thêm điều kiện nào? 

HS: Muốn 
15

5
x

a



 là nghiệm thì phải thoả mãn thêm điều kiện 2x  . 

GV: Hãy giải lại bài tập này một cách chính xác nhất? 

HS: Điều kiện của phƣơng trình là: 2 0x   tức 2x  .Với điều kiện đó ta có: 

(2.1)    (a-5)(x-2) + 2a + 5 = 0 

 (5- a)(x - 2) = 2a+5 

 (5- a)x = 15 

+ Nếu a = 5 thì (*) có dạng 0 = 15. Ta thấy (*) vô nghiệm nên phƣơng 

trình (2.1) vô nghiệm. 

+ Nếu 5a   thì phƣơng trình (*) có nghiệm 
15

5
x

a



. Giá trị này là 

nghiệm của (2.1) nếu nó  thoả mãn điều kiện 2x  .Ta có: 

  
15 5

2 15 10 2
5 2

a a
a
      


. 

Do đó:  

+ Nếu 
5

5

2

a

a





 


  . thì phƣơng trình (2.1) có nghiệm 
15

5
x

a



 

+ Nếu 
5

2
a    thì phƣơng trình (2.1) vô nghiệm.  

Kết luận: 

+ Nếu  
5

5

2

a

a





 


 thì phƣơng trình (2.1) có nghiệm 
15

5
x

a



. 

+ Nếu 
5

5

2

a

a



  


   thì phƣơng trình (2.1) vô nghiệm. 

 Ví dụ 4: Giải phƣơng trình: 3x
3 
- 6x

2 
- 9x = 9(x

2 
- 2x - 3)  (2.2) 

* Lời giải sai: 



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

(2.2)  3x(x
2 
- 2x - 3) = 9(x

2 
- 2x - 3)   3x = 9  x = 3 

Ta thấy: x = -1 cũng là nghiệm của phƣơng trình. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Trong quá trình dạy học, giáo viên cần nhắc lại cho học sinh rằng: 

Không đƣợc tuỳ tiện giản ƣớc hai vế của phƣơng trình khi chƣa khẳng định 

nó khác không. (Biện pháp 1). Nhớ rằng: 

0
0 ( )

0

B
AB BC AB BC B A C

A C


       

 

 GV

: Hãy giải lại bài toán cho đúng? (Biện pháp 3) 

 

Vậy phƣơng trình có nghiệm là: x = - 1 ; x = 3; x = 9. 

Ví dụ 5: Giải phƣơng trình: 

 3 3 1x x x      (2.3) 

*Lời giải sai: 

3 3 1

1

x x x

x

    

 
 

Thoạt nhìn, ta thấy kết quả đúng nhƣng nếu nhìn lại qui tắc giải phƣơng 

trình chứa căn thức thì ta lại thấy lời giải trên có vấn đề. 

Vì ở đây, trong quá trình giải, học sinh quên điều kiện của biểu thức 

dƣới dấu căn bậc hai là 3 0 3x x    . 

Ngoài ra, học sinh còn sử dụng sai quy tắc biến đổi tƣơng đƣơng làm 

cho TXĐ của phƣơng trình đƣợc mở rộng. Mặc dù trong bài toán này không 

xuất hiện nghiệm ngoại lai 
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* Biện pháp khắc phục: 

+ Trong giảng dạy, giáo viên cần chú ý sửa những sai lầm về kiến thức 

cho học sinh: (Biện pháp 1) 

   - Phải có điều kiện để căn thức có nghĩa (TXĐ của phƣơng trình). 

- Khi biến đổi tƣơng đƣơng cần chú ý đến sự biến đổi của TXĐ và tập 

nghiệm của phƣơng trình. 

+ Đối với những học sinh yếu kém giáo viên cần gợi động cơ hƣớng 

đích, phân bậc các hoạt động để các em đi đến kết quả cuối cùng mà không 

mắc phải sai lầm. (Biện pháp 3). 

GV: Các em hãy xác định x để căn thức có nghĩa? 

HS: Điều kiện để căn thức có nghĩa là:3 0 3x x    . 

GV: Hãy giải phƣơng trình trên sau đó kết hợp với điều kiện của phƣơng 

trình? 

HS:           

 

Kết hợp với điều kiện 3x   ta có 1x   là nghiệm của phƣơng trình. 

Vậy phƣơng trình đã cho có nghiệm là: 1x  . 

 Ví dụ 6 : Giải phƣơng trình: 

  
2 9

1 1

x

x x


 
     (2.4) 

* Lời giải sai: 

  (2.4) 2 9x  
3

3

x

x




 
 

Ta thấy ngay với 3x    thì phƣơng trình vô nghĩa. Nên 3x    không là 

nghiệm của phƣơng trình (2.4) 

ở đây, học sinh đã vận dụng sai quy tắc biến đổi tƣơng đƣơng, trong 

cách biến đổi tƣơng đƣơng này đã làm mở rộng TXĐ và làm xuất hiện 

3 3 1

1

x x x

x
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nghiệm ngoại lai 3x   . Hơn thế nữa, học sinh còn quên điều kiện đối với 

hàm phân thức có chứa căn bậc hai ở mẫu. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý cho học sinh: (Biện 

pháp 1) 

- Đối với hàm căn thức thì phải có điều kiện để biểu thức dƣới dấu căn 

có nghĩa. 

- Đối với hàm phân thức phải có điều kiện mẫu khác không. 

-  Khi biến đổi tƣơng đƣơng phải chú ý đến sự biến đổi của TXĐ và tập 

nghiệm của phƣơng trình. 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ rằng:
( ) ( )( ) ( )

( ) 0( ) ( )

f x h xf x h x

g xg x g x


  


 

+ Để khắc sâu hơn nữa giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm những bài 

tập tƣơng tự nhƣ: Giải các phƣơng trình sau: (Biện pháp 2) 

  a) 
2 4 3

1 1

x x

x x

 


 
 

  b) 

1
5

2 3

1 1

2 2

x
x

x x






 

 

GV: Giáo viên có thể gợi động cơ kết thúc cho học sinh. Hãy vận dụng những 

điều cần lƣu ý trên để giải lại bài toán?  (Biện pháp 3-ý c):   

HS:   (2.4)
2 9

1 0

x

x

 
 

 

3

33

1

x

xx

x

 
   




 

Vậy nghiệm của phƣơng trình là : 3x   

Ví dụ 7: Giải phƣơng trình: 2 3 16x x        (2.5) 

* Lời giải sai: 
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  (2.5)
2

3 0 3

3 256 64 43 16 2

x x

x x xx x

   
  

      
  

  
2

3

3 7

4 65 259 0 37

4

x

x x

x x
x


  

      


 

Ta thấy 7x  hoặc 
37

4
x   đều thoả mãn 3x  . 

Vậy phƣơng trình có hai nghiệm 7x   hoặc 
37

4
x  . 

- Học sinh sai lầm khi viết:  

                                          
2

3 16 2

3 256 64 4

x x

x x x

  

    
    

- Học sinh đã không nhớ đúng bản chất của công thức nên dẫn đến sai 

lầm. 

 -  Học sinh còn vận dụng sai phƣơng pháp biến đổi tƣơng đƣơng. 

 * Biện pháp khắc phục:  

 + ở đây học sinh đã nhớ không đúng bản chất của công thức. Nên giáo 

viên cần nhấn mạnh với học sinh rằng:  

 
 

2

( ) 0
( ) ( )

( ) ( )

g x
f x g x

f x g x


  



 (Biện pháp 1). 

 + Ngoài ra học sinh còn vận dụng sai phƣơng pháp biến đổi tƣơng 

đƣơng. Trong SGK Đại số 10 [7,trang 60] đã ghi: Để giải các phương trình 

chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai, ta thường bình phương hai vế để đưa về một 

phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn. (Biện pháp 1). 

 Vì vậy, giáo viên có thể phân thành hai nhóm học sinh, một nhóm giải 

phƣơng trình theo phƣơng pháp biến đổi tƣơng đƣơng, còn một nhóm thực 
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hiện các phép biến đổi đƣa về phƣơng trình hệ quả. Sau đó, yêu cầu các em so 

sánh kết quả và rút ra kết luận.(Biện pháp 5). 

 Cách 1: 

  2 2

16 2 0 8
(2.5)

3 (16 2 ) 4 65 259 0

x x

x x x x

   
  

        

                            

8

7
7

37

4

x

x
x

x



 

  
 


 

Vậy phƣơng trình đã cho có nghiệm 7x  . 

Cách 2: 2 3 16x x   .(2.5) 

Điều kiện của phƣơng trình là : 3 0 3x x    . 

Bình phƣơng hai vế của phƣơng trình ta đƣa tới phƣơng trình hệ quả: 

2

2

2 3 16 3 (16 2 )

4 65 259 0  (*)

x x x x

x x

      

   
 

Phƣơng trình (*) có hai nghiệm 
1 2

37
7  ; 

4
x x  . 

Cả hai nghiệm của phƣơng trình này thoả mãn điều kiện của phƣơng 

trình (2.5). Nhƣng khi thay vào phƣơng trình (2.5) thì giá trị 
37

4
x   bị loại (vế 

trái khác vế phải). Còn giá trị x = 7 là nghiệm của phƣơng trình (cả hai vế 

bằng 16). 

Vậy nghiệm của phƣơng trình (2.5) là x = 7. 

Kết luận : Làm theo phƣơng pháp biến đổi tƣơng đƣơng hay biến đổi 

theo phƣơng trình hệ quả thì vẫn phải chú ý đến điều kiện của phƣơng trình 

để kết luận nghiệm . 

 Ví dụ 8: Với  0,x   hãy rút gọn biểu thức: 

1 cos 2 1 cos 2A x x      (2.6). 
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Lời giải sai: 

2 22cos 2sin 2 cos 2A x x x sinx     

   2( cos ) 2sin( )
4

sinx x x


     

Ta thấy rằng ở đây học sinh chƣa hề sử dụng đến điều kiện của bài toán 

đã cho là  0,x   cho nên từ đó đã dẫn đến sai lầm trong lời giải. 

Hơn thế nữa, học sinh còn nhớ sai bản chất của định nghĩa căn bậc hai 

số học. 

Chú ý rằng: 2 22cos 2sin 2 cos 2x x x sinx   . 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên cần giúp học sinh nhớ đúng bản chất định nghĩa căn bậc 

hai số học. 

 Nhớ rằng:  
2

2 ;A A A A    nếu 0A . (Biện pháp 1). 

Và nhớ phải sử dụng hết giả thuyết của bài toán trong quá trình giải bài. 

Trong bài này, giả thuyết cho  0,x   tức là dùng để xét dấu của cosx và 

sinx. (Biện pháp 1) 

+ Đối với học sinh lớp 10, phần lƣợng giác vẫn là phần kiến thức còn 

mới mẻ, học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Cho nên, giáo viên có thể gợi động cơ 

hƣớng đích và phân bậc các hoạt động để dẫn dắt học sinh từng bƣớc đi đến 

bƣớc cuối cùng của lời giải, giúp học sinh đỡ bị hụt hẫng.(Biện pháp 3). 

GV: Hãy sử dụng các công thức hệ qủa của công thức nhân đôi vào vế phải 

của biểu thức A ? 

HS :    

 1 cos 2 1 sin 2A x x         

        2 22 2sinA cos x x    
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GV: Hãy sử dụng định nghĩa căn bậc hai số học để đƣa 22cos x  và 22sin x  

ra khỏi căn? 

HS: 2 cos 2A x sinx   

GV: Với  0,x   thì sinx, cosx mang giá trị gì ? Hãy rút gọn A ? 

HS: Với  0,x   thì sinx > 0. Còn dấu của cosx phải xét hai trƣờng hợp. 

 + Với 0,
2

x
 

 
 

 thì cos 0x  . 

 Khi đó:  2 2sin
4

A sinx cosx x
 

    
 

  

 +Với ,
2

x



 

 
 

 thì cos 0x  .  

Khi đó:  2 sin 2sin
4

A x cosx x
 

    
 

 

Ví dụ 9: Chứng minh rằng: Nếu 1x y   thì x y y x   . 

* Lời giải sai: 

  Với 1x y   ta có: 

                                    
x y

x y





 

Trừ từng vế, ta có x x y y x y y x         (ĐPCM). 

Trong ví dụ này, học sinh cũng đã dẫn ra đƣợc kết quả cần chứng minh 

và cũng đã biết sử dụng hết giả thiết để chứng minh.  

Tuy nhiên, trong quá trình chứng minh, học sinh đã lạm dụng suy diễn 

mệnh đề không đúng. Đó là, trừ hai vế tƣơng ứng của hai bất đẳng thức cùng 

chiều. 

* Biện pháp khắc phục: 
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+ Khi dạy học về bất đẳng thức, giáo viên cần phải nhấn mạnh cho học 

sinh rằng: Ta chỉ có quy tắc trừ hai vế tƣơng ứng của hai bất đẳng thức ngƣợc 

chiều.(Biện pháp 1). 

  
a b

a c b d
c d


   


. 

Quy tắc đó không đúng trong thƣờng hợp hai bất đẳng thức cùng chiều. 

Chẳng hạn:  
3 2

2 2
5 4

  
  

  
  (vô lý) 

* Lời giải đúng: 

Đặt ( ) , 1f x x x x   . 

Ta thấy hàm số luân đồng biến 1x  . 

Theo giả thiết ta có: 1x y   nên 

( ) ( )f x f y x x y y     x y y x      (ĐPCM). 

Ví dụ 10: Chứng minh rằng nếu a, b, c > 0 thì:
5 5 5

3

4 4 4

a b c
abc

a b c

 


 
        

* Lời giải sai: 

  Do a, b, c > 0 nên áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có:   

  

35 5 5 5 5 5

34 4 4 4 4 4

35 5 5 5 5 5

3

4 4 4 3 4 4 4
  

a b c a b c

a b c a b c

a b c a b c
abc

a b c a b c

  

  

 
  

 

  

Ta có điều phải chứng minh. 

Học sinh đã mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng phép chia trong trƣờng hợp 

này cũng có tính chất nhƣ phép nhân. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần nhắc lại tính chất đúng của 

bất đẳng thức cho học sinh. (Biện pháp 1). 

Nhớ rằng: 
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0

0

a b>0

hay 1 1
0

c

a b a b

d c c d

a b

c d
d

 
 

 




 
 



   

   + Giáo viên có thể đƣa ra ví dụ cụ thể để từ đó học sinh có thể tự nhận 

ra sai lầm của mình. Hơn thế nữa, học sinh sẽ khắc sâu kiến thức hơn. Giáo 

viên có thể yêu cầu học sinh làm thêm bài toán nhỏ sau: (Biện pháp 2). 

       + Có:  
3>1    (1)

9 2  (2)





   .Hãy chia từng vế của (1) cho (2)? Từ đó xét xem 

tính chất: 
0

0

a b a b

c d c d

 
 

 
  có đúng không? 

       + Có: 

3 1   (3)

1 1
 (4) 

9 2








  Hãy chia từng vế của (3) cho(4)? Từ đó xét xem tính 

chất: 

0

1 1
0

a b
a b

c d
c d

 


 
 



  có đúng không? 

* Lời giải đúng: 

Do vai trò của a, b, c là nhƣ nhau, nên ta có thể 

5 5 50 .a b c a b c        

áp dụng bất đẳng thức Trêbƣsép, ta có : 

5 5 5 4 4 4 4 4 4

5 5 5

4 4 4

3( ) 3( . . . ) ( )( )

        (*)
3

a b c a a b b c c a b c a b c

a b c a b c

a b c

         

   
 

 

 

áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có: 

                   33       (**)a b c abc    

Từ (*) và (**) suy ra: 
5 5 5 3

3

4 4 4

3

3

a b c abc
abc

a b c

 
 

 
  (ĐPCM).        

Ví dụ 11: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số: 2( ) ( 2)f x x  . 
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*Trường hợp 1: 

GV: Có một bạn học sinh đã làm nhƣ sau: 

Tập xác định D R . 

Ta có x R   thì x R   . 

Ta thấy : f(-2) = 0  ;  f(2) = 16  :  - f(2) = - 16. 

Do đó : ( 2) (2)f f   và ( 2) (2)f f   . 

Vì vậy f(x) là hàm số không chẵn cũng không lẻ. 

GV: Lời giải của bạn học sinh trên đúng hay sai? Nếu sai hãy chỉ ra vì sao 

sai? (giáo viên đƣa ra lời giải của một bài toán có ngụy biện tạo ra một 

tình huống có vấn đề để gây sự tò mò, chú ý của học sinh) (Biện pháp 3 

và phân bậc các hoạt động). 

HS: Lời giải của bạn học sinh trên là sai. Sai ở chỗ là thay giá trị cụ thể  

x = 2 và - x = - 2 vào f(x). Mà theo lí thuyết về tính chẵn, lẻ của hàm số 

thì phải để ở dạng biểu thức chứa biến x nhƣ: 

 +  x D   thì x D  . 

 + f(-x) = f(x) . 

GV: Với x = 2 và - x = - 2 hoặc có thể bạn chọn x = 10 và - x = - 10 hay một 

giá trị bất kỳ thì có thuộc vào tập xác định D không? 

HS: Với x = 2 và - x = - 2 hay bất kỳ giá trị nào của x đều thuộc vào tập xác 

định D. 

GV: Vậy việc xét điều kiện  x D   thì x D   của bạn là đúng. Trong rất nhiều 

giá trị x thoả mãn điều kiện :  x D   thì x D   thì bạn chọn ra một giá 

trị x đại diện đó là x = 2 để thay vào biểu thức 2( ) ( 2)f x x   và thấy: 

  ( 2) (2)f f   và ( 2) (2)f f   . 

Vậy kết luận hàm số không chẵn cũng không lẻ là hoàn toàn đúng. Có 

thể thay bất kỳ giá trị nào của x mà thoả mãn :  x D   thì x D   thì cũng thấy 

hàm số  không chẵn , cũng không lẻ.(Biện pháp 3-ý c). 
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Chú ý: Trong trƣờng hợp này học sinh chƣa hiểu đúng bản chất về hàm 

số chẵn, hàm số lẻ, mà chỉ hiểu một cách hình thức.  

Thông qua sự dẫn dắt và gợi ý của giáo viên đã giúp cho học sinh tự 

nhận ra việc hiểu về hàm số chẵn, hàm số lẻ của mình chỉ là hình thức. Giáo 

viên giúp học sinh củng cố vững chắc kiến thức “nền”của mình.(Biện pháp 

1). 

* Trường hợp 2: 

Học sinh có lời giải nhƣ sau: 

Tập xác định D R . 

2( ) ( 2) ( )f x x f x     . 

Ta thấy hàm số f(x) là hàm số không chẵn, nên nó phải là hàm số lẻ. 

Vậy f(x) là hàm số lẻ. 

Học sinh đã hiểu sai rằng: Một hàm số nếu không là hàm số chẵn thì 

phải là hàm số lẻ và ngƣợc lại. Cách hiểu này là hoàn toàn sai lầm vì học sinh 

đã lạm dụng suy diễn mệnh đề không đúng: “Ta thấy hàm số f(x) là hàm số 

không chẵn, nên nó phải là hàm số lẻ”. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên có thể hƣớng dẫn học sinh tự nhận ra và sửa chữa sai lầm 

của mình bằng cách đƣa ra những câu hỏi có tính gợi mở, vừa sức để học sinh 

tìm đƣợc lời giải của bài toán (Biện pháp 3-ý b và phân bậc các hoạt động). 

 GV: Hãy nêu định nghĩa về tính chẵn, lẻ của hàm số y= f(x)?. 

 HS: 

-  Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu: 

 x D   ta có x D  và f(-x) = f(x) . 

-  Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu: 

 x D   ta có x D  và f(-x) = - f(x) . 

 GV: Hãy so sánh: f(-x) với f(x) và f(-x) với –f(x)? 
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 HS: 2( ) ( 2) ( )f x x f x     2( 2)x  . 

         Và 2 2( ) ( 2) ( ) ( 2)f x x f x x         . 

 GV: Hãy nhận xét về tính chẵn, lẻ của hàm số y = f(x)? 

 HS: Vì  ( ) ( )f x f x   và ( ) ( )f x f x   . Nên hàm số y = f(x) không chẵn cũng 

không lẻ. 

 GV: Vậy một hàm số không nhất thiết: Nếu không chẵn thì phải lẻ và ngƣợc 

lại. Có những hàm số giống nhƣ hàm số  2( ) ( 2)f x x  là hàm số không chẵn 

cũng không lẻ.(Biện pháp 3-ý c). 

 

2.4.3. Tăng cƣờng khả năng sử dụng hợp lý, chính xác ngôn ngữ, kí hiệu 

toán học cho học sinh.  

Đôi khi, do sự quan tâm không đúng mức trong vấn đề rèn luyện khả 

năng trình bày của học sinh về ngôn ngữ và ký hiệu Toán học của ngƣời dạy 

đã tạo ra những thói quen không tốt cho học sinh. Học sinh thƣờng có thói 

quen tìm đƣợc lời giải là xong, còn vấn đề trình bày là không quan trọng, dẫn 

đến việc sử dụng bừa bãi các ký hiệu, ngôn ngữ sử dụng không đúng chỗ. Từ 

đó, có thể dẫn tới những sai lầm bản chất về Toán. 

 a) Một trong những nguyên nhân yếu kém Toán là do viết kí hiệu tuỳ tiện, 

không theo đúng quy định hoặc không đúng với bản chất của nó. 

Ví dụ 1:   Giải bất phƣơng trình sau: 
3

0
5

x

x





      (3.1) 

*Lời giải sai: 

  (3.1) 
5 5

3 5
( 3)( 5) 0 3 5

x x
x

x x x

  
     

     
 

Vậy tập nghiệm của bất phƣơng trình là:  3,5T    
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Ta thấy rằng nếu để tập nghiệm là  3,5T    thì 5x   cũng là nghiệm 

của bất phƣơng trình. Tuy nhiên, điều đó là không thể vì khi đó bất phƣơng 

trình là không xác định. 

Ở đây, học sinh đã đồng nhất giữa kí hiệu  ,  và kí hiệu  , . 

*Biện pháp khắc phục: 

+ Trong giảng dạy, giáo viên cần nhắc nhở học sinh cần phân biệt giữa 

ký hiệu  , và ký hiệu  ,  (Biện pháp 1). 

  Nhớ rằng:+  ,a x b x a b     

                                +  ,a x b x a b     

                                +  ,a x b x a b      

+ Để  học sinh hiểu sâu hơn nữa về các ký hiệu Toán học này. Giáo 

viên có thể cho học sinh luyện tập thêm một số bài tập về phần tập hợp (trong 

thời gian làm bài tập về nhà đối với những học sinh yếu kém): (Biện pháp 2). 

Ví dụ: Cho các tập hợp:  

 A = {xR\ -3 < x < 2}   B = {xR\ -5  x  3} 

 C = {xR\ - < x  7}   D = {xR\  2  x < +} 

a) Dùng ký hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp đó. 

b) Biểu diễn các tập hợp , , ,A B C D trên trục số. 

c) Biểu diễn các tập hợp ; ; ;A B A D B C C D    trên trục số. 

+ Giáo viên cần khẳng định với học sinh rằng: Việc nắm vững các khái 

niệm khoảng, đoạn, nửa khoảng, biết thực hiện các phép toán tập hợp trên các 

khoảng, đoạn, nửa khoảng trục số để biểu diễn chúng là những yêu cầu bắt 

buộc với mỗi học sinh. Điều đó tạo tiền đề để học sinh có kỹ năng giải bất 

phƣơng trình, hệ (tuyển) bất phƣơng trình, xét dấu một biểu thức, xét dấu tam 

thức bậc hai ... Và đó cũng là những dạng toán vô cùng cơ bản và quan trọng 

của Đại số 10 cũng nhƣ của toán THPT(Biện pháp 1- ý b). 
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GV: Hãy vận dụng để giải lại bài tập trên? (Biện pháp 3-ý c). 

HS: 

  (3.1) 
5 5

3 5
( 3)( 5) 0 3 5

x x
x

x x x

  
     

     
 

Vậy tập nghiệm của bất phƣơng trình là:  3,5T    

 

 Ví dụ 2: Giải phƣơng trình sau: 2 5 6 0x x     (3.2) 

* Lời giải sai: 

 Ta có : (3.2) ( 2)( 3) 0x x      
2 0 2

3 0 3

x x

x x

   
  

   
   (I) 

Vậy nghiệm của phƣơng trình đã cho là: 3x   và 4x   

Ta thấy kết luận nghiệm thì đúng nhƣng nếu ta nhìn vào cách trình bày 

lời giải thì lại thấy có  vấn đề. Bởi vì hệ (I) vô nghiệm nên phải kết luận là 

phƣơng trình đã cho vô nghiệm. 

Lỗi sai ở đây là do học sinh thƣờng nói: phƣơng trình (3.2) có hai 

nghiệm 2x   và 3x   nên đã dùng ký hiệu “{”. Nhớ rằng chữ “và” dùng ở đây 

đƣợc hiểu theo nghĩa hợp “[” chứ không phải nghĩa giao “{” 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Trong ví dụ này, học sinh đã mắc sai lầm về việc sử dụng ngôn ngữ 

và ký hiệu Toán học. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể nhắc 

lại cho học sinh: 

  + 2x   và 3x  . Từ “và” ở đây phải đƣợc hiểu theo nghĩa hợp là hai 

nghiệm độc lập tách dời nhau.(Biện pháp 1).            

   + Phép giao:  \A B x x A    và x B   

  + Phép hợp:  \A B x x A    hoặc x B  

Chú ý rằng: 
0

. 0
0

a
a b

b


  


   (Biện pháp 1). 
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GV: Hãy vận dụng để giải lại bài tập trên? (Biện pháp 3-ý c). 

HS:  

 

2 5 6 0 ( 2)( 3) 0

2 0 2

3 0 3

x x x x

x x

x x

      

   
  

   

 

Vậy nghiệm của phƣơng trình đã cho là: 2x   và  3x   . 

 

Ví dụ 3: Tìm điều kiện để biểu thức sau có nghĩa: P=
2

1

4 3

x

x x



 
    (3.3) 

 * Lời giải sai: 

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi : 

 
2 4 3 0 ( 1)( 3) 0x x x x      

 

1 0 1

3 0 3

x x

x x

    
  

    
 

Vậy với 1x    hoặc 3x    thì (3.3) có nghĩa . 

Nếu nhƣ cách nói ở trên thì hoặc 1x   hoặc 3x   . Bây giờ, ta xét 

1x    thì (3.3) có nghĩa , nhƣng với x = - 3 thì biểu thức không xác định. 

* Biện pháp khắc phục: 

Trong ví dụ này học sinh đã sử dụng sai bản chất của kí hiệu “  ” với 

kí hiệu “ ”.Vì vậy, trong giảng dạy giáo viên cần khẳng định cho học sinh 

rằng: 

 
0

. 0
0

a
a b

b


  


  (Biện pháp 1). 

GV: Hãy vận dụng để giải lại bài tập trên? (Biện pháp 3-ý c). 

HS: Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi : 

 
2 4 3 0 ( 1)( 3) 0x x x x      
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1 0 1

3 0 3

x x

x x

    
 

    
 

 

Vậy với 1x    và 3x    thì (3.3) có nghĩa  

 

Ví dụ 4: Giải phƣơng trình sau: 2 5x x            (3.4) 

*Lời giải sai: 

    
2 5 khi 0

(3.4)
2 5 khi 0

x x x

x x x

  
 

   

5 khi 0 5

5 5
 khi 0

3 3

x x x

x x x

   
 

  
     

 

 

  Vậy phƣơng trình vô nghiệm. 

   Học sinh đã vận dụng cách viết định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số : 

  
 khi 0

 khi 0

x x
x

x x


 

 
 

Nhƣ vậy, dấu “ ” ở đây không mang ý nghĩa của phép giao (vì phía 

sau nó không phải là các mệnh đề hay hàm mệnh đề). Đây chính là nguyên 

nhân dẫn đến sai lầm ở trên. 

*Biện pháp khắc phục: 

 + Giáo viên cần giải thích cho học sinh : Theo cách viết định nghĩa giá 

trị tuyệt đối của một số 
 khi 0

 khi x<0

x x
x

x


 


. Nhƣng dấu “ ” không mang ý nghĩa 

của phép giao. (Biện pháp1). 

 + Giáo viên có thể hƣớng dẫn học sinh cách giải phƣơng trình chứa ẩn 

trong dấu giá trị tuyệt đối ta có thể dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối 

(nhƣng ở hình thức khác với cách làm trên) hoặc bình phƣơng hai vế để khử 

dấu giá trị tuyệt đối. 

Cách 1: 
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a) Nếu 0x   thì phƣơng trình (3.4) trở thành 2 5x x  5x  . Giá trị 5x   

thoả mãn điều kiện 0x  nên nó là nghiệm của phƣơng trình. 

b) Nếu 0x   thì phƣơng trình (3.4) trở thành 
5

2 5
3

x x x      . Giá trị 

5

3
x    thoả mãn điều kiện 0x   nên nó là nghiệm của phƣơng trình. 

Kết luận: Vậy nghiệm của phƣơng trình là : 5x   và 
5

3
x     

 

 

Cách 2: 

Bình phƣơng hai vế của phƣơng trình (3.3) ta đƣa tới phƣơng trình hệ quả. 

 (3.4)   2 2(2 ) ( 5)x x   

         2 24 10 25x x x     

         23 10 25 0x x     

  Phƣơng trình cuối có hai nghiệm là: 5x   và 
5

3
x     

Thử  lại thấy phƣơng trình (3.4) có nghiệm là:  5x   và 
5

3
x    

 Kết luận: Vậy phƣơng trình (3.4) có nghiệm là: 5x   và 
5

3
x   .  

GV: Vậy khi giải phƣơng trình dạng ( ) ( )f x g x  thì nên giải theo một trong 

hai cách trên để tránh nhầm lẫn, sai sót. 

Chú ý: Nếu f(x) hoặc g(x) ở dạng bậc hai trở lên thì không nên dùng 

cách hai. Vì khi bình phƣơng lên thì sẽ trở thành phƣơng trình từ bậc bốn trở 

lên và việc giải sẽ gặp khó khăn. 

Ví dụ 5: Giải phƣơng trình: 2(3 2) 3(4 2)x x   . 

* Lời giải sai: 
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( ) ( ) ( )

2(3 2) 6 4 3(4 2 ) 12 6

12 16

4

3

I II III

x x x x

x

x

      

 

 

 

 Ta thấy rằng ba dấu “=” ở trên có ý nghĩa khác nhau. Dấu “=” thứ (II) 

là dấu bằng trong phƣơng trình nên chỉ có tính hình thức. Còn các dấu bằng 

(I) và (III) là dấu bằng trong phép biến đổi đồng nhất  nên biểu thị hai hàm số 

có cùng giá trị với mọi giá trị của đối số lấy trong miền xác định chung của 

hàm số đó ([12]). 

Vì sự khác nhau đó, nên việc sử dụng dấu “=” trong lời giải trên gặp sai 

lầm. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên có thể nhắc lại cho học sinh về kí hiệu “=”:(Biện 

pháp 1). 

a) Sự bằng nhau: A = B 

-  Chỉ cùng một đối tƣợng. 

-  Chỉ sự đồng nhất của hai biểu thức : 2 2 2( ) 2a b a ab b    . 

-  Chỉ sự định nghĩa của một kí hiệu nào đó: 0 1a  . 

-  Chỉ sự thay thế 

-  Chỉ sự toàn đẳng: ABC MNP  . 

b) Những cách hiểu khác nhau về đẳng thức: 

 - Định nghĩa 1: Hai số hoặc hai biểu thức bằng nhau nối với nhau bởi 

dấu “=” đƣợc gọi là đẳng thức. 

  Ví dụ: 3 = 2 + 1 là đẳng thức, còn x - 3 = 2 không là đẳng thức. 

 - Định nghĩa 2: Hai biểu thức (có thể là chữ) biểu thị hai số lƣợng bằng 

nhau nối với nhau bởi dấu “=” đƣợc gọi là đẳng thức. 

 Ví dụ: x - 3 = 1 là đẳng thức, còn x + 3 = x + 2 không là đẳng thức. 
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 - Định nghĩa 3: (quan niệm đẳng thức theo nghĩa hình thức của dấu 

“=”). Hai số hoặc hai biểu thức đƣợc nối với nhau bởi dấu “=” đƣợc gọi là 

đẳng thức. 

 Ví dụ: x + 3 = x + 2. 

* Lời giải đúng: 

  2(3 2) 3(4 2 )x x    

  

6 4 12 6

12 16

4

3

x x

x

x

   

 

 

 

Vậy phƣơng trình có nghiệm là :
4

3
x   

b) Sự yếu kém do thói quen và cách hiểu sai về ngôn ngữ Toán học: 

Sự yếu kém thƣờng  đƣợc thể hiện thành những sai lầm khi học sinh 

đọc tắt, đọc thiếu, hiểu sai về ngôn ngữ Toán học. 

Ví dụ 1: 

 9 3 ; 25 5    . 

Sai lầm này xuất phát từ việc đọc a  tắt thành “căn bậc hai của a” mà 

đáng lẽ phải đọc đầy đủ là “căn bậc hai số học của a”. 

Vì theo định nghĩa “căn bậc hai của một số a là số mà bình phƣơng lên 

thì bằng a” ta có: Mỗi số thực a đều có hai giá trị căn bậc hai của nó là a  

và quy ƣớc viết a  là chỉ giá trị dƣơng (hay giá trị căn số học) của căn bậc 

hai của a. 

Ví dụ 2: Giải phƣơng trình: 5 3 4x x    . 

* Lời giải sai: 

Điều kiện:  
5 0 5

4 0 4

x x

x x
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Ta thấy không có giá trị nào của x thoả mãn đồng thời cả hai bất đẳng 

thức 5x   và 4x  . 

Kết luận: Phƣơng trình đã cho vô nghĩa hay phƣơng trình vô nghiệm. 

 * Biện pháp khắc phục: 

 ở đây, học sinh đã mắc sai lầm khi đồng nhất khái niệm “phƣơng trình 

vô nghĩa” với khái niệm “phƣơng trình vô nghiệm” 

 Để giải thích, giáo viên có thể nêu lại khái niệm về phƣơng trình vô 

nghĩa ở Đại số lớp 8: “Một phương trình có chứa một biểu thức không có 

nghĩa (vô nghĩa) với mọi giá trị thừa nhận được của ẩn thì có thể gọi phương 

trình đó là không có nghĩa hay vô nghĩa” 

 Theo quan niệm này thì khi đó đƣơng nhiên không thể có giá trị nào của 

ẩn để phƣơng trình trở thành đẳng thức số đúng, tức là phƣơng trình có tập 

xác định là tập rỗng thì sẽ vô nghiệm. Tuy loại phƣơng trình nhƣ vậy thƣờng 

không có nhiều ý nghĩa trong môn Toán, nhƣng đôi khi, ta có thể lợi dụng 

tính chất này để lƣu ý HS cần phải biết nhận xét TXĐ trƣớc khi giải phƣơng 

trình (đây chính là việc chú trọng mặt ngữ nghĩa của giải phƣơng trình). 

 * Lời giải đúng: 

   Điều kiện:  
5 0 5

4 0 4

x x

x x

   
 

   
 

 Ta thấy không có giá trị nào của x thoả mãn đồng thời cả hai bất đẳng 

thức trên. 

 Vậy phƣơng trình đã cho là vô nghiệm. 

Ví dụ 3: Định lí sách giáo khoa Đại số 10-nâng cao tr.116. 

*Phát biểu định lí: Cho bất phƣơng trình f(x) < g(x) có tập xác định D 

 1, Quy tắc nâng luỹ thừa bậc 3: 

   f(x) < g(x)    
3 3

( ) ( )f x g x   

 2, Quy tắc nâng luỹ thừa bậc 2: 
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 Nếu f(x), g(x) không âm với mọi x D  thì: 

   f(x) < g(x)    
2 2

( ) ( )f x g x   

 *Phát biểu sai: 

 + Cách sai thứ nhất:  

   1.  f(x) < g(x)  [f(x)]
3
 < [g(x)]

3
  

   2.  f(x) < g(x)  

   
2 2

( ) ( )

( ) 0

( ) 0

f x g x

f x

g x

 



 


 

Phát biểu trên bỏ qua giả thiết bất phƣơng trình xác định trên D. Do đó, 

có thể bất phƣơng trình vô nghĩa trên D nên không tồn tại định lí. 

* Biện pháp khắc phục: 

Giáo viên có thể hƣớng dẫn học sinh tự  nhận biết đƣợc những sai lầm, 

biết phân tích để tự tìm ra những nguyên nhân các sai lầm của chính bản thân 

họ là biện pháp tích cực giúp học sinh sửa chữa sai lầm.              

Giáo viên có thể giúp học sinh thấy đƣợc sai lầm của mình thông qua ví 

dụ sau: 

Ví dụ: Tìm điều kiện xác định của bất phƣơng trình sau: 2 1x x    

HS : Điều kiện là: 2 0 2x x    . 

Hay TXĐ của bất phƣơng trình là : D =  2; . 

GV: Với 2x   thì có tồn tại 2x   không? Bất phƣơng trình trên có nghĩa 

không? 

HS: Với x < 2 thì không tồn tại 2x   nên dẫn đến bất phƣơng trình trên vô 

nghĩa. 

GV: Vậy theo cách phát biểu trên nhất thiết phải chú ý đến giả thiết của bất 

phƣơng trình xác định trên D. 

 + Cách sai thứ hai: 
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Bất phƣơng trình f(x) < g(x) xác định trên D. Khi đó: 

  1,    
3 3

( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x x D      

  2,    
2 2

( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x x D     . 

Ta thấy rằng nếu không có điều kiện f(x), g(x) không âm trên D thì 

không phải lúc nào 

   
2 2

( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x   . 

* Biện pháp khắc phục: 

Giáo viên có thể giúp học sinh tự nhận ra sai lầm của mình thông qua 

một ví dụ đơn giản sau: 

Chẳng hạn: 2 1 1x x    nhƣng x < 1 không suy ra đƣợc 2 1x    

(x = -3 vô lí)  mà 2 1 1x x    khi và chỉ khi 0x   

* Phát biểu đúng: 

Cho bất phƣơng trình f(x) < g(x) có tập xác định D. 

1,    
3 3

( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x x D     .  

2, 

   
2 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) 0

( ) 0

f x g x

f x g x f x x D

g x

 


    
 


 

Ví dụ 4: Định lí về bất đẳng thức Côsi. [7, tr.76]. 

* Phát biểu định lí: Với mọi a, b không âm ta có :
2

a b
ab


 . Dấu  “=” 

xảy ra khi và chỉ khi a = b. 

* Phát biểu cách khác: Trung bình cộng của hai số không  âm lớn hơn 

hoặc bằng trung bình nhân của chúng. 

    , 0
2

a b
ab a b


    

Đẳng thức 
2

a b
ab


  xảy ra  khi và chỉ khi a = b. 
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*Phát biểu sai: Mọi a, b ta có :
2

a b
ab


 . 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = b. 

       Ta thấy định lí này chỉ đúng với điều kiện a, b không âm . Khi ,a b R   

thì định lí không còn đúng .Vì nếu a, b phải trái dấu thì ab < 0 do đó không có 

ab  . Nếu a, b cùng âm thì vế trái 0
2

a b
  còn vế phải 0ab   suy ra bất 

đẳng thức không đúng. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Khi dạy định lí này giáo viên cần nhấn mạnh điều kiện tồn tại định lí. 

Giáo viên nên đƣa ra những bài tập để học sinh nhận dạng và thể hiện định lí, 

qua đó yêu cầu học sinh phân tích nêu bật ý quan trọng chứa đựng trong định 

lí. 

+ Sau khi, học sinh phát biểu thiếu điều kiện của định lí. Giáo viên có 

thể đƣa ra một bài tập và yêu cầu học sinh giải và thông qua đó giáo viên 

phân tích  nguyên nhân dẫn đến sai lầm của học sinh. 

GV: Chứng minh rằng: 2 2 2 2 2 ( )a b c d e a b c d e        . 

HS: Theo bất đẳng thức côsi ta có : 

  

2
2

2
2

2
2

2
2

4

4

4

4

a
b ab

a
c ac

a
d ad

a
e ae

 

 

 

 

 

Cộng các vế của bất phƣơng trình trên, ta đƣợc điều phải chứng minh 

(ĐPCM) 

GV: Lời giải trên có đúng không? Điều kiện của định lí Côsi? ở đây  

a, b, c, d, e biết âm hay dƣơng chƣa?  Hãy tìm lời giải đúng? 
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* Lời giải đúng: 

                         

2
2

2
2

2
2

2
2

4

4

4

4

a
b ab ab

a
c ac ac

a
d ad ad

a
e ae ae

  

  

  

  

  

Cộng vế với vế các bất đẳng thức ta đƣợc: 

      2 2 2 2 2a b c d e      ab ac ad ae    ( )ab ac ad ae a b c d e         

Suy ra ĐPCM. 

Vậy khi sử dụng định lí thì phải chú ý điều kiện để tồn tại định lí. 

Ví dụ 5: Tìm m sao cho phƣơng trình: 

  2 2(2 1) 0x m x m      chỉ có một nghiệm thoả mãn x > 3. 

*Lời giải sai: 

 Phƣơng trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi 0x  . Khi đó, phƣơng 

trình có nghiệm 
1 2

2

S
x x  .  Do đó, phƣơng trình chỉ có một nghiệm thoả mãn 

x>3

0

3
2

x

S

 


 




2 2 4 1 0(2 1) 4 0

52 1
3

22

mm m

m
m

     
 

  
 



 

  

1

4

5

2

m

m


 

 
 


 

Vậy không có m thoả mãn bài toán. 
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 Ta thấy học sinh đã không hiểu cụm từ “chỉ có một nghiệm thoả mãn x 

> 3” nên đã “phiên dịch” thành từng đoạn yêu cầu, nên khác với nghĩa của bài 

toán. 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên cần giải thích cho học sinh rằng: Phƣơng trình chỉ có một 

nghiệm thoả mãn x >3 không có nghĩa là phƣơng trình không đƣợc có hai 

nghiệm. 

 Nhớ rằng: Phƣơng trình chỉ có một nghiệm thoả mãn x > 3 thì có thể 

hiểu là: 

  +)  1 23 x x  . 

  1 2

1 2

)  3

)  3

x x

x x

  

  
  

+ Với dạng bài tập này thì học sinh rất dễ bỏ sót các trƣờng hợp có thể 

xảy ra nhƣ ở trên và rất hay hiểu sai, làm sai. Vì vậy, giáo viên chia bài tập 

trên thành những bài nhỏ. Sau đó, lại yêu cầu học sinh kết hợp những bài nhỏ 

thành bài tập ban đầu. Giáo viên có thể gọi học sinh lên bảng làm các bài tập 

sau: 

HS:  Tìm m sao cho phƣơng trình: 

 2 2(2 1) 0x m x m       có  nghiệm thoả mãn 1 23 x x  . 

HS2: Tìm m sao cho phƣơng trình: 

 2 2(2 1) 0x m x m      có  nghiệm thoả mãn 1 23x x  . 

HS3: Tìm m sao cho phƣơng trình: 

 2 2(2 1) 0x m x m       có  nghiệm thoả mãn 1 23 x x  . 

HS4: Tìm m sao cho phƣơng trình: 

 2 2(2 1) 0x m x m      chỉ có một nghiệm thoả mãn x>3. 

* Lời giải đúng: Xét ba trƣờng hợp: 
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* Trƣờng hợp 1:  1 23 x x 

1
0

4

53
2

2

x m

S

m


     

  
   

     

Suy ra: Không có m thoả mãn yêu cầu của bài toán. 

* Trƣờng hợp 2:      

         

2

1 2

(3) 0 6 6 0

3 2 1
3 3

2 2

f m m

x x S m

    
 

     
  

 

3 3

3 35

2

m

m
m

  


   




. 

* Trƣờng hợp 3:    

2

1 23 (3) 0 6 6 0 3 3 3 3x x af m m m              

Vậy : 3 3;3 3m   


 thì phƣơng trình: 

  2 2(2 1) 0x m x m      chỉ có một nghiệm thoả mãn x>3. 

2.4.4. Tăng cƣờng việc gợi động cơ, phân bậc hoạt động học Toán cho học 

sinh  

Việc dạy Toán ở trƣờng THPT hiện nay đã có nhiều cải tiến, song việc 

gợi động cơ và phân bậc các hoạt động trong học tập cho học sinh còn chƣa 

đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên, thậm chí có giáo viên còn không bao 

giờ gợi động cơ học tập cho học sinh mà dạy một cách áp đặt, nhồi nhét. Kiểu 

dạy nhƣ vậy sẽ dẫn đến việc học sinh không có niềm vui, hứng thú trong học 

tập, thấy việc học môn Toán thật cƣỡng ép, thật khô khan, khó hiểu. Nhiều 

khi học sinh không biết học nội dung kiến thức đó để làm gì? Giáo viên định 

dạy gì? Định nói gì? Và khi HS không hiểu đƣợc việc mình làm thì tình trạng 

yếu kém Toán tất yếu sẽ xảy ra.Vì vậy, trong dạy học giáo viên cần phải gợi 

động cơ học tập cho học sinh. 

Ví dụ 1: Việc khảo sát hàm số đối với học sinh lớp 10 chủ yếu dựa vào việc 

xét sự biến thiên của hàm số. Do đó, việc xét hàm số đồng biến, hàm số 

nghịch biến là một việc rất quan trọng và cần thiết đối với các em. 

 Nếu trong dạy học giáo viên nói ngay với học sinh: “Chúng ta học nội 

dung : Sự biến thiên của hàm số”. Thì đối với những em thuộc diện yếu kém 
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Toán sẽ không nhớ đƣợc nội dung này đã đƣợc làm quen ở lớp 9. Hơn thế 

nữa, học sinh cũng chẳng biết học “Sự biến thiên của hàm số” để làm gì. 

*Biện pháp khắc phục:  

+ Giáo viên cần gợi động cơ học tập cho học sinh trong nội dung học 

này. Giáo viên có thể gợi động cơ mở đầu  - (Biện pháp 2-ý a) 

Ví dụ:  

GV: Nếu mới xác định đƣợc ba điểm thuộc đồ thị thì đã đủ vẽ đồ thị đó 

chƣa? 

HS: Nếu chỉ biết ba điểm thuộc đồ thị thì chƣa thể vẽ đƣợc đồ thị đó. 

GV: Nếu ngoài việc đã xác định đƣợc một số điểm thuộc đồ thị, chúng 

ta lại biết  thêm khoảng mà trên đó đồ thị “đi xuống” và khoảng mà trên đó đồ 

thị “đi lên” thì có vẽ đƣợc đồ thị đó không? 

HS: Có thể vẽ phác qua đƣợc đồ thị. 

GV: Để biết đƣợc những khoảng mà tại đó đồ thị “đi lên”, “đi xuống” 

thì chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung “Sự biến thiên của hàm số”. 

Ví dụ 2: Trong dạy học nội dung “Chiều biến thiên của hàm số bậc hai”, có 

giáo viên đã dạy theo cách nhƣ sau: 

Hôm qua, tôi đã dặn các em về nhà đọc trước phần: “Chiều biến thiên 

của hàm số bậc hai”. Bây giờ, một bạn lên trình bày nội dung đó. 

Cách dạy nhƣ vậy khiến cho những em học sinh thuộc diện yếu kém 

Toán sẽ rất hoang mang, lo sợ. Vì những em học sinh này nếu có cố học lắm 

thì chỉ nhớ đƣợc nội dung một cách hình thức. Còn nếu giáo viên hỏi thêm 

(thuộc vào nội dung đó) thì học sinh cũng không nắm đƣợc. Dần dần sẽ tạo 

tâm lý chán học. Vì các em đọc có khi không hiểu, có khi không nhớ đƣợc 

SGK viết gì? Dựa vào đâu để viết đƣợc nhƣ thế ? 

* Biện pháp khắc phục: 
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+ Hình dạng và vị trí của đồ thị hàm số phụ thuộc vào hệ số của nó. Do 

đó, khi dạy học nội dung “Chiều biến thiên của hàm số bậc hai”, giáo viên có 

thể gợi động cơ mở đầu bằng biện pháp tìm sự liên hệ và phụ thuộc. (Biện 

pháp 3 - ý  a) 

Chẳng hạn: 

GV: Đồ thị hàm số: 2y ax  có tính chất gì? 

HS: Đồ thị hàm số 2y ax  là một parabol, có đỉnh là gốc toạ độ, nhận trục 

tung làm trục đối xứng. Bề lõm của parabol quay lên trên nếu a > 0. Bề lõm 

của parabol quay xuống dƣới nếu a < 0. 

GV: Ta thấy đồ thị hàm số 2y ax  có hình dạng và vị trí phụ thuộc vào hệ số 

của 2x . 

Tƣơng tự, để khảo sát hàm số 2y ax bx c   , chúng ta xét xem sự ảnh 

hƣởng của các hệ số a, b, c đối với hình dạng và vị trí của đồ thị 

2( )y f x ax bx c     nhƣ thế nào? 

Ví dụ 3: Dạy học nội dung “Tính chẵn, lẻ của hàm số”. Nếu giáo viên dạy 

ngay định nghĩa sẽ làm hạn chế những năng lực trí tuệ chung của học sinh 

nhƣ: Phân tích, tổng hợp, so sánh và khái quát hoá,... 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Khi  dạy giáo viên nên sử dụng phƣơng pháp gợi động cơ học tập để 

học sinh tự tìm ra khái niệm thông qua một số ví dụ cụ thể: 

Ví dụ 1: Cho các hàm số  

a) 3( ) 2 3f x x x   . 

b) g(x) = 22 3 1x x   

GV: Hãy tìm tập xác định của hàm số f(x), g(x)? 

HS: Tập xác định D = R 

GV: Với mọi x thuộc tập xác định thì - x có thuộc tập xác định không? 

HS: x R   ta có x R  .  
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GV: Tính f(-x); g(-x) và so sánh f(-x) với f(x)? g(x) và g(-x)? 

HS:    a) f(x) = - 2x
3 
+ 3x và 3( ) 2 3f x x x   . Ta có: f(-x) = - f(x). 

     b) g(x) = 22 3 1x x   và g(-x) = 2x
2 
- 3x - 1.  

Ta có: g(x)  g(-x) và g(-x) -g(x).  

Qua việc xét 2 hàm số ở trên, chúng ta thấy hàm số f(x) có 2 thuộc tính: 

1) Tập xác định thoả mãn điều kiện: x D   ta có x D  . 

2)  f(-x) = - f(x). 

Tuy nhiên, hàm số  y = g(x) không có 2 thuộc tính này. 

Bây giờ, bằng cách tƣơng tự, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những hàm số 

sau đây thuộc loại nào: 

Ví dụ 2: Cho hàm số: ( ) 3 3h x x x    . 

HS: Hàm số xác định khi và chỉ khi:
3 0

3 0

x

x

 


 
3 3x   . 

Suy ra tập xác định  3;3D   . 

Ta có: 

  + x D   ta có x D  . 

  + ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 3h x x x x x          . 

Hàm số h(x) có hai thuộc tính: 

  + Tập xác định thoả mãn điều kiện: x D   ta có x D  . 

  + h(-x) = - h(x). 

Ví dụ 3: Cho hàm số: ( ) 1k x x  . 

HS: Hàm số xác định khi và chỉ khi: 1 0x   1x  . 

Vậy tập xác định:  1;D   . 

Ta có:  + x D   nhƣng x D  . 

   + ( ) 1 ( )k x x k x      . 

Vậy hàm số không có hai thuộc tính: 
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+ Tập xác định thoả mãn điều kiện: x D   ta có x D  . 

          + k(-x) = - k(x). 

Ví dụ 4: Cho hàm số: 
2

( )
3

x
p x

x





. 

HS: Hàm số xác định khi và chỉ khi 3x   . 

Vậy tập xác định  \ 3;3D R  . 

Ta có: 

  + x D   ta có x D  . 

  + 
2 2

( ) ( )
3 3

x x
p x p x

x x

   
    

  
. 

Hàm số p(x) không có hai thuộc tính: 

  + Tập xác định thoả mãn điều kiện: x D   ta có x D  . 

  + p(-x)  = - p(x). 

GV: Hàm số f(x) và hàm số h(x) gọi là hàm số lẻ. 

  Một cách tổng quát hãy phát biểu định nghĩa hàm số lẻ? 

HS: Học sinh phát biểu. 

GV: Hãy xét tƣơng tự với các hàm số sau: 

 a) q(x) = x
2   

 b) ( )m x x . 

 c) 2( ) 1l x x x   . 

HS: Học sinh tự làm. 

GV: Nhƣ vậy, ta thấy rằng: Trong các hàm số (chẳng hạn hàm số q(x), k(x)) 

có những hàm số có 2 thuộc tính: 

 + Tập xác định thoả mãn điều kiện: x D   ta có x D  . 

 + q(-x)  = q(x). 

Trong Toán học, những hàm số thuộc loại này có những tính chất đặc 

biệt và vai trò quan trọng. Ngƣời ta gọi những hàm số này là hàm số chẵn. 

Một cách tổng quát, em hãy cho biết hàm số nhƣ thế nào là hàm số chẵn? 
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Ví dụ 4: Hãy xét tính chẵn, lẻ của hàm số: 2( ) ( 2)f x x  . 

HS1: 

Tập xác định D = R 

 + Với x R   thì x R  . 

 + 2 2( ) ( 2) ( 2) ( )f x x x f x       . 

Vì vậy, hàm số f(x) là hàm số chẵn. 

Trong ví dụ này, học sinh đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng: 

2 2( 2) ( 2)x x    . 

* Biện pháp khắc phục: 

+ Giáo viên có thể hƣớng dẫn học sinh để học sinh tự phát hiện ra sai 

lầm của mình bằng cách: (Biện pháp 3-ý c) 

GV: Ta thấy 2x D  . 

 Xét xem với x = 2 thì: 2 2( 2 2) ?   ;  (2 2) ?      

Vậy 2( 2)x  có bằng 2( 2)x   không? 

+ Hoặc giáo viên có thể yêu cầu học sinh: 

GV: Hãy khai triển hằng đẳng thức ở vế phải của f(x)? 

HS: 2 2( ) ( 2) 4 2f x x x x     . 

GV: Tính f(-x) ? hãy so sánh f(-x) với f(x)? 

HS: 2 2( ) ( ) 4( ) 2 4 2 ( )f x x x x x f x          . 

 và ta thấy ( ) ( )f x f x   . 

GV: Hãy kết luận về tính chẵn, lẻ của hàm số f(x)? 

+ Giáo viên có thể sử dụng phƣơng pháp gợi động cơ để khích lệ học 

sinh làm bài (Biện pháp 3-ý c): 

GV: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số: 2( ) ( 1)f x x  ? 

Giáo viên gọi một học sinh (HS2) học khá hơn lên bảng trình bày. 

(Biện pháp 5). 
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HS2: TXĐ: D = R.   

 + Với xR thì - x R.  

 + 2( ) ( 1) ( )f x x f x     . 

 Và ( ) ( )f x f x   . 

Vậy hàm số không chẵn cũng không lẻ. 

GV(nói với HS1): Em thấy bài toán này giống bài em vừa làm sai không? Em 

có thể áp dụng để làm lại bài tập đó không? 

HS1: + Với xR thì - xR.    

 Ta có: f(x) = (x+1)
2
 và f(-x) = (-x+1)

2
  và - f(x) = - (x+1)

2
. 

  Ta thấy: f(-x) f(x)  ; ( ) ( )f x f x   . 

GV: Em có thể chỉ ra một giá trị của xR để chứng tỏ f(x)   f(-x)                                 

và ( ) ( )f x f x   ? 

HS1: Rõ ràng:  

- Với x = 2R thì (2+1)
2
  (-2+1)

2
. Tức là: f(x) = (x+1)

2
 không phải hàm 

số chẵn. 

- Với x = 2R thì (2+1)
2
  - (-2+1)

2
. Tức là: f(x) = (x+1)

2
 không phải 

hàm số lẻ. 

Do đó, hàm số đã cho không chẵn cũng không lẻ trên tập xác định  

D = R. 

GV: Nhƣ chúng ta đã biết, có những sai lầm các em dễ dàng nhận ra nhƣng có 

những sai lầm dù là học sinh khá, giỏi cũng mắc phải và khó nhận ra. 

Ví dụ: Hãy xét tính chẵn, lẻ của hàm số:    
2 2

3 3( ) 1 1g x x x     

GV: Có bạn học sinh (với lực học khá) đã làm nhƣ sau: 

 TXĐ: D = R. 

+  Với xR thì - xR 

+ 2 23 3( ) ( 1) ( 1)g x x x        
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Ta thấy: g(x) g(-x) và g(-x) -g(x). Vậy hàm số không chẵn cũng 

không lẻ trên TXĐ D = R. 

Giáo viên có thể giúp học sinh phát hiện sai lầm và sửa chữa sai lầm 

bằng cách gợi động cơ.(Biện pháp 3) 

GV: Hãy so sánh: (x+1)
2
 và (-x-1)

2
?  (x-1)

2
 và (-x+1)

2
? Sau đó, hãy so sánh 

g(x) và g(-x)? Rồi nhận xét xem bạn học sinh trên đã làm đúng hay sai? 

Nếu sai sửa lại cho đúng. 

HS: Vì (x+1)
2
 = (-x-1)

2
 và (x-1)

2
 = (-x+1)

2
 nên g(x) = g(-x). Vậy bạn học sinh 

trên đã làm sai.  

* Lời giải đúng: 

 TXĐ: D = R. 

+  Với xR thì -xR 

+ 2 23 3( ) ( 1) ( 1)g x x x       =    
2 2

3 3( ) 1 1g x x x     

Vậy hàm số g(x) là hàm số chẵn với  xR. 

GV: Ta thấy rằng: 2 23 3( ) ( 1) ( 1)g x x x        thoạt nhìn có vẻ nhƣ không 

giống với g(x). Cho nên, bạn học sinh trên đã kết luận  

g(x)  g(-x).   

Vậy cần phải chú ý xem xét các biểu thức biểu diễn hàm số một cách cẩn 

thận, nếu muốn kết luận hàm số là chẵn thì cần chứng minh  

g(x) = g(-x) xD. Còn nếu nhƣ có ít nhất một giá trị của x để  

g(x)  g(-x) thì hàm số g(x) không là hàm số chẵn.        

Ví dụ 5: 

Tìm giá trị của m để phƣơng trình: x
2
 + (m-2)x + m +5 = 0 có hai 

nghiệm 1 2,x x  thoả mãn điều kiện: 2 2

1 2 10x x  . 

Từ đó, hãy nêu cách giải của bài toán: Tìm giá trị của biểu thức đối 

xứng giữa các nghiệm của phƣơng trình bậc hai. 
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HS: Học sinh không làm đƣợc gì vì không biết phƣơng pháp giải  dạng bài 

tập này nhƣ thế nào. 

* Biện pháp khắc phục: (Biện pháp 3-ý b và ý c) 

Giáo viên có thể sử dụng biện pháp gợi động cơ bằng cách yêu cầu học 

sinh tìm sai lầm, phát hiện nguyên nhân sai lầm và sửa sai lầm. 

GV: Có một bạn học sinh đã giải bài toán này nhƣ sau: 

 Theo định lí viét ta có: 

  1 2

1 2

( 2)

. 5

x x m

x x m

   


 
 

Có 2 2 2

1 2 1 2 1 210 ( ) 2 10x x x x x x       

     

 
2

2

( 2) 2( 5) 10

6 16 0

2

8

m m

m m

m

m

     

   

 
 



 

Lời giải của bạn học sinh đó đúng hay sai? Nếu sai hãy chỉ ra chỗ sai? 

HS:  

(Nếu học sinh không chỉ đƣợc ra chỗ sai thì giáo viên có thể gợi động cơ 

trung gian bằng câu hỏi): 

GV: Hãy thử lại với m = - 2 và m = 8 để kiểm tra đáp số của bài toán? 

HS: + Với m = - 2 ta có phƣơng trình: 2 4 3 0.x x    Phƣơng trình có nghiệm 

1 1x   và 2 3x   thoả mãn điều kiện. 

         + Với m = 8 ta có phƣơng trình: 2 6 13 0x x   . Phƣơng trình vô nghiệm 

nên không thoả mãn điều kiện 2 2

1 2 10x x  . 

Vậy lời giải của bạn học sinh trên là chƣa đúng. 

GV: Vì sao lời giải đó chƣa đúng? 

HS: Lời giải của bạn thiếu bƣớc tìm điều kiện của tham số để phƣơng trình có 

hai nghiệm. 
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GV: Điều kiện để phƣơng trình có hai nghiệm? Hãy giải lại bài toán trên? Sau 

đó, rút ra các bƣớc giải bài toán dạng tổng quát? 

“Tìm giá trị của tham số để phƣơng trình: 2 0ax bx c    có hai nghiệm 

1 2,x x  thoả mãn điều kiện K.” 

HS: Phƣơng trình có hai nghiệm: 

2

2 2

0 ( 2) 4( 5) 0

8 16 0 ( 4) 32 0 4 32    (*)

m m

m m m m

       

          
 

Với điều kiện trên của m phƣơng trình có nghiệm 1 2,x x . 

Theo định lí Vi-ét ta có: 1 2

1 2

( 2)

5

x x m

x x m

   


 
 

Mà 2 2 2

1 2 1 2 1 210 ( ) 2 10x x x x x x       

       

 
2

2

( 2) 2( 5) 10

6 16 0

2

8

m m

m m

m

m

     

   

 
 



 

Kết hợp với điều kiện (*), ta đƣợc m = - 2. 

Vậy m = - 2 là giá trị cần tìm. 

Các bƣớc giải bài  toán: “Tìm giá trị của tham số để phƣơng trình: 

2 0ax bx c    có hai nghiệm 1 2,x x  thoả mãn điều kiện K.” 

Bƣớc 1: Tìm điều kiện để phƣơng trình có nghiệm:  

Bƣớc 2: áp dụng định lí Vi - ét tính: 1 2 1 2  ; x x x x . 

Bƣớc 3: Biểu diễn điều kiện K theo 1 2 1 2  ; x x x x  để tìm giá trị của tham 

số thoả mãn K. 

Bƣớc 4: Kết hợp các giá trị của tham số ở bƣớc 3 với điều kiện của 

tham số để phƣơng trình có nghiệm rồi kết luận. 

GV: (gợi động cơ kết thúc).(Biện pháp 3 –ý c) 

Qua bài toán trên, chúng ta thấy rằng: Giải bài toán: 
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Tìm giá trị của tham số để phƣơng trình: 2 0ax bx c    có hai nghiệm 

1 2,x x  thoả mãn điều kiện K” trƣớc tiên chúng ta phải tìm điều kiện để phƣơng 

trình có nghiệm. Nếu bỏ qua bƣớc đó thì có thể gặp  

trƣờng hợp: Với một giá trị nào đó của tham số mặc dù phƣơng trình không 

có nghiệm chúng ta vẫn áp dụng định lí Vi-ét vào để tính tổng và tích các 

nghiệm. 

Giải thích: 

+ Ở ví dụ trên giáo viên đã sử dụng biện pháp gợi động cơ bằng cách 

yêu cầu học sinh tìm sai lầm trong lời giải. 

+ Giáo viên đã dùng biện pháp gợi động cơ hƣớng đích: “Hãy thử lại 

với m = - 2 và m = 8 để kiểm tra đáp số của bài toán?” 

+ Giáo viên đã dùng biện pháp gợi động cơ bằng khái quát hoá để rút ra 

các bƣớc thực hiện giải bài toán:“Tìm giá trị của tham số để phƣơng trình:  

2 0ax bx c    có hai nghiệm 1 2,x x  thoả mãn điều kiện K”.  

2.4.5. Cần quan tâm hơn nữa việc hƣớng dẫn học sinh phƣơng pháp học 

trên lớp và cách tự học ở nhà. 

Trong thực tế của việc giảng dạy, có những giáo viên không  để ý đến 

việc nghe giảng và ghi chép của học sinh, càng không quan tâm, nhắc nhở các 

em nên sử dụng SGK, sách tham khảo khi nào là tốt nhất. Làm cho các em rất 

lúng túng trong việc ghi chép, sử dụng SGK và tài liệu tham khảo. Có những 

trƣờng hợp giáo viên dạy xong cả một tiết học mà học sinh vẫn chẳng ghi 

chép đƣợc gì, hoặc có ghi chép thì nội dung ghi chép đƣợc không phải là mục 

tiêu kiến thức mà thầy giảng (có thể chỉ là những bƣớc biến đổi trung gian). 

Học sinh không biết học nội dung kiến thức này để làm gì? Vận dụng nó để 

làm gì? Vận dụng để chứng minh định lí hay để làm bài tập nào? Khi về nhà, 

các em cũng tự học theo ý mình vì không đƣợc sự dẫn dắt trƣớc của giáo viên 

nên việc tự học ở nhà ít hiệu quả. Chẳng hạn, trƣớc khi làm bài tập về nhà, 
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học sinh không cần đọc lại xem lí thuyết nhƣ thế nào để mà vận dụng. Có 

những em giải bài không theo tuần tự nhƣ trong SGK (trong SGK thƣờng sắp 

xếp bài tập từ dễ đến khó) mà chọn những bài khó để làm trƣớc và nếu nhƣ  

nhiều lần không làm đƣợc sẽ gây tâm lí chán nản, tự ti. 

Đối với những học sinh yếu kém toán thì việc giáo viên hƣớng dẫn các 

em cách nghe giảng, phƣơng pháp ghi chép bài, cách sử dụng SGK và tài liệu 

tham khảo là rất quan trọng. Đặc biệt là lựa chọn thời điểm thích hợp để 

hƣớng dẫn bài tập về nhà, căn cứ vào mối liên quan về mặt nội dung với 

những tri thức đƣợc học trên lớp và những bài tập trên lớp chứ không nhất 

thiết phải đợi đến cuối tiết học mới hƣớng dẫn tất cả các bài tập cùng một lúc. 

Ví dụ1: Khi nghe giảng về chủ đề “Biện luận số giao điểm của đƣờng thẳng 

và parabol”. Thông qua ví dụ cụ thể:  

Bằng đồ thị, hãy biện luận số nghiệm của phƣơng trình: 

23 2   (1)x x x a      theo các giá trị của tham số a. 

+ Giáo viên cần yêu cầu học sinh chỉ ra nhiệm vụ cần phải giải quyết, 

các bƣớc giải quyết vấn đề đó (nếu học sinh không chỉ ra đƣợc, thầy có thể 

gợi ý hoặc chỉ ra cho học sinh rõ). Đó là: Muốn giải và biện luận phƣơng trình 

thì phải xác định đƣợc số giao điểm của đƣờng thẳng với parabol. 

Học sinh cần chú ý đến các thao tác sau: 

Nghe giảng để hiểu đƣợc điều kiện xảy ra các trƣờng hợp của đƣờng thẳng 

(d): y a  và parabol 2( ) :  2 2P y x x    đó là: Đƣờng thẳng không cắt parabol, 

đƣờng thẳng tiếp xúc với parabol, đƣờng thẳng cắt parabol tại hai điểm phân 

biệt. 

- Hiểu đƣợc các dấu hiệu để xảy ra các trƣờng hợp của vị trí giữa đƣờng 

thẳng và parabol đó là: Số lƣợng giao điểm của đƣờng thẳng và 

parabol. 
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- Hiểu và nắm chắc các kí hiệu đƣợc đƣa ra, ví dụ nhƣ: 

d (P)=M
( ) ;  ( ) ;   

d (P)=N
d P d P I


    


 

- Từ đó, hiểu đƣợc cách giải và biện luận phƣơng trình bằng phƣơng 

pháp đồ thị. 

- Ngoài việc tập trung theo dõi để nắm đƣợc logic của bài giảng. Giáo 

viên có thể đặt ra những câu hỏi khiến học sinh phải động não, suy nghĩ 

quanh vấn đề thầy giảng. Đồng thời, nên luyện thêm kỹ năng giải bài 

cho học sinh.Ví dụ nhƣ: 

GV: Khi viết phƣơng trình (1) dƣới dạng: 2 3 2x x x a    , ta thấy kết quả 

trên còn cho biết số giao điểm của parabol: 2 3 2y x x    với đƣờng 

thẳng: y x a  . Về nhà, các em thực hiện việc giải chi tiết của trƣờng 

hợp này. 

 Ví dụ2: Trong [16, tr72] có trình bày một ví dụ nhƣ sau: 

Ví dụ 1: Giải và biện luận phƣơng trình sau theo tham số m. 

                             2 2 2    (1)m x x m    

Giải: Ta biến đổi tƣơng đƣơng: 

  
2

2

(1) 2 2

    (m 1) 2( 1)   (1a)

m x x m

x m

   

   
 

Xét các trƣờng hợp sau đây: 

1) Khi 1m   , ta có 2 1 0m    nên (1a) có nghiệm 
2

2( 1) 2

11

m
x

mm


 


. Đó 

là nghiệm duy nhất của phƣơng trình (1) đã cho. 

2) Khi m = 1, phƣơng trình (1a) trở thành: 0x = 0; phƣơng trình này 

nghiệm đúng với mọi x R . 

3) Khi m = - 1, phƣơng trình (1a) trở thành: 0x = - 4. Phƣơng trình này vô 

nghiệm nên phƣơng trình (1) cũng vô nghiệm. 
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Kết luận:  

+ Khi 1m   , (1) có nghiệm 
2

1
x

m



( tập nghiệm là

2

1
S

m

 
  

 
). 

+ Khi m = -1, (1) vô nghiệm (tập nghiệm S  ). 

3) + Khi m = 1, (1) nghiệm đúng với mọi x R (tập nghiệm S R ). 

Nếu giáo viên cho học sinh ghi chép theo trình tự y hệt trong SGK thì 

học sinh cảm thấy việc sử dụng SGK là thừa vì đã có thầy đọc cho chép. Hơn 

thế nữa, việc đọc trƣớc SGK  ở nhà là không cần thiết, vì thầy không đặt vấn 

đề, không phân tích, không có phƣơng án giải quyết nào khác. Tóm lại, chẳng 

có gì mới mẻ, hấp dẫn cả mà y nhƣ trong SGK và đến lớp đã có thầy đọc cho 

chép. 

Vì vậy, nội dung ghi chép trong vở của học sinh cần đƣợc kết hợp với 

việc sử dụng SGk và các tài liệu tham khảo. Giáo viên phải hƣớng dẫn học 

sinh cách ghi chép (kết hợp ghi chép trong quá trình nghe giảng). Học sinh 

phải lựa chọn đƣợc cần ghi cái gì, cái gì không cần ghi vì đã có trong SGK 

hoặc tài liệu tham khảo. Đối với bộ môn Toán cần ghi chép những vấn đề sau: 

Cách đặt vấn đề, cách phân tích, cách nhìn nhận vấn đề theo từng góc cạnh để 

có phƣơng án giải quyết vấn đề. Ghi chép lại những thao tác tƣ duy của thầy, 

của bạn khi phát hiện và giải quyết từng vấn đề để học tập. 

Nhƣ ở ví dụ trên thì giáo viên nên cho học sinh theo dõi trong SGK và 

khi đến phƣơng trình: 2( 1) 2( 1)m x m   , giáo viên nên hỏi học sinh: 

GV: Muốn tìm x, ta làm thế nào? 

HS: Chia cả hai vế cho 2 1m  . 

GV: Có phải luôn thực hiện đƣợc phép chia cho 2 1m   hay không?  

Từ đó dẫn đến việc xét 3 trƣờng hợp: 1  ; 1  ; 1m m m     .Sau khi 

giáo viên giải thích tại sao phải xét 3 trƣờng hợp nhƣ trên thì lại yêu cầu học 
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sinh tiếp tục theo dõi trong SGK và thực hiện việc ghi chép sau khi đã hiểu 

vấn đề. 

Ví dụ 3: Khi nghe giảng, học sinh phải có hoạt động tƣ duy hết sức tích cực, 

khẩn trƣơng để nắm đƣợc nội dung thầy trình bày, phải nắm đƣợc logic của 

bài giảng, phải nắm đƣợc mục tiêu giảng của thầy. Hơn thế nữa, phải luôn 

luôn đào sâu suy nghĩ quanh vấn đề thầy giảng nhìn từ góc độ và bình diện 

khác nhau để tham gia sâu vào những tƣ duy toán học do thầy dẫn dắt. Tuy 

nhiên, để làm tốt đƣợc điều đó thì học sinh phải đƣợc thầy hƣớng dẫn cách 

đọc nội dung kiến thức này trong SGK từ buổi học trƣớc. 

Ví dụ: Khi thầy giảng về “Phƣơng trình bậc hai” thì học sinh luôn phải 

suy nghĩ quanh vấn đề thầy giảng, phải tự đƣa ra những câu hỏi, những phán 

đoán để hiểu sâu hơn vấn đề mà thầy đang giảng nhƣ: 

- Mục tiêu là giải đƣợc phƣơng trình bậc hai( 2 0  ( 0)ax bx c a    ). 

- Tại sao a phải khác 0? Nếu a = 0 thì sao? Nếu b = 0 hoặc c = 0 thì 

tính nhƣ thế nào? Có áp dụng đƣợc công thức tính   không? 

- Ngoài cách giải nhƣ SGK đã nêu còn cách giải nào khác không? 

- Giáo viên có thể hƣớng dẫn ngay học sinh vận dụng ví dụ này để về 

nhà áp dụng làm bài tập 12, bài tập 13 trong SGK trang 80. 

Ví dụ 4: Khi học về nội dung “Bất phƣơng trình bậc hai 1 ẩn”, ta thấy: 

 Trong SGK đã trình bày định nghĩa bất phƣơng trình bậc hai, kết hợp với 

việc học sinh đã nghiên cứu trƣớc SGK, nên học sinh không cần chép lại định 

nghĩa này. 

  Tiếp theo khi vào phần “Giải bất phƣơng trình bậc hai”. Giả sử giải bất 

phƣơng trình bậc hai: 2 0ax bx c   . Yêu cầu học sinh giải thích thực chất 

việc giải bất phƣơng trình bậc hai này là tìm các khoảng giá trị của x mà trong 

đó dấu của 2( )f x ax bx c    có liên quan đến dấu của hệ số a nhƣ thế nào? Và 

dựa vào đâu để giải đƣợc bất phƣơng trình bậc hai này? Việc giải bất phƣơng 
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trình bậc hai: 2 0ax bx c    thực chất là tìm các khoảng mà trong đó   

2( )f x ax bx c    cùng dấu với a hay trái dấu với a. Phải dựa vào định lí về 

dấu tam thức bậc hai (học sinh cần ghi lại sự giải thích này). 

- Tiếp theo nên đƣa ra các ví dụ đại diện cho các trƣờng hợp nhƣ: 

 + 0  , dấu của tam thức bậc hai cùng dấu với hệ số a. Kết luận tập 

nghiệm của bất phƣơng trình. 

 + 0  , dấu của tam thức bậc hai trái dấu với hệ số a. Kết luận tập nghiệm 

của bất phƣơng trình. 

 + 0  , dấu của tam thức bậc hai cùng dấu với hệ số a. Kết luận tập 

nghiệm của bất phƣơng trình. 

 + 0  , dấu của tam thức bậc hai trái dấu với hệ số a. Kết luận tập nghiệm 

của bất phƣơng trình. 

 + Tƣơng tự cho trƣờng hợp 0  . 

Học sinh cần ghi lại những ví dụ tiêu biểu này, vì qua những ví dụ này thì 

kiến thức về giải bất phƣơng trình bậc hai sẽ đƣợc khắc sâu hơn. 

 -  Giáo viên có thể hƣớng dẫn ngay học sinh vận dụng những ví dụ này để 

về nhà áp dụng làm bài tập 3, bài tập 4 trong SGK trang 105. 

2.4.6. Khai thác, vận dụng dạy học phân hóa   

Trong quá trình dạy học, giáo viên nhiều khi không chú ý đến dạy học 

phân hoá, phân bậc các hoạt động. Chẳng hạn, có những giáo viên thƣờng 

xuyên ra bài tập khó khiến cho những học sinh thuộc diện yếu kém không làm 

đƣợc. Hoặc giáo viên thƣờng ra bài tập quá dễ sẽ dẫn đến việc học sinh khá, 

giỏi sẽ cảm thấy nhàm chán và dần dần học sinh không còn hứng thú trong 

học tập. Sẽ không thể thực hiện tốt các mục tiêu dạy học đối với tất cả mọi 

học sinh, đồng thời không khuyến khích phát triển tối đa và tối ƣu những khả 

năng của cá nhân, không đƣa  đƣợc diện học sinh yếu kém lên trình độ chung. 

Không có những nội dung bổ sung và biện pháp phân hoá giúp học sinh khá, 
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giỏi đạt đƣợc những yêu cầu nâng cao trên cơ sở đã đạt đƣợc những yêu cầu 

cơ bản. 

Ví dụ 1: 

Trong SGK Đại số 10 tuy không nêu phƣơng pháp giải phƣơng trình 

trùng phƣơng. Nhƣng ở phần bài tập lại yêu cầu học sinh giải loại phƣơng 

trình này. 

Ví dụ: Giải các phƣơng trình sau: 

4 2

4 3 2

)  2 7 5 0   (1)

b)  x 8 7 36 36 0  (2)

a x x

x x x

  

    
 

Nếu giáo viên ra chung bài tập này cho cả lớp mà không phân loại  đối 

tƣợng học sinh thì đối với những học sinh yếu kém Toán có thể sẽ không biết 

cách làm hoặc làm sai. Còn đối với những học sinh từ trung bình trở lên thì có 

thể giải đƣợc bài tập này nhƣng có thể lại không theo dụng ý của tác giả viết 

SGK (đặt ẩn phụ đƣa về phƣơng trình bậc hai) hoặc chƣa khai thác hết đƣợc 

phƣơng pháp giải loại phƣơng trình này. 

* Biện pháp khắc phục: ( Biện pháp 3 và biện pháp 5-ý a). 

+ Trong giảng dạy giáo viên có thể sử dụng biện pháp dạy học phân 

hoá để giúp đỡ hai đối tƣợng học sinh này một cách có hiệu quả. 

* * Đối với diện học sinh yếu kém, giáo viên có thể nêu tƣờng minh 

cách giải loại phƣơng trình này. Sau đó, yêu cầu học sinh vận dụng tƣơng tự 

để giải ý a của ví dụ. Giáo viên gợi động cơ bằng hƣớng đích, quy lạ về quen, 

tìm mối liên hệ và phụ thuộc qua việc giải phƣơng trình có thể quy về phƣơng 

trình bậc hai. Nhƣng cần phân bậc mịn các hoạt động để học sinh dần dần đi 

đến đích. Trong đó, có thể cần phải đối xử cá biệt đối với những HS yếu kém 

bằng cách động viên khi kết quả đạt đƣợc của các em chƣa thật hoàn chỉnh.    

GV: Ta có thể dùng phƣơng pháp đặt ẩn số phụ để giải phƣơng trình trùng 

phƣơng. Đó là phƣơng trình có dạng: 4 2 0  (a 0)ax bx c    (*). 
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Cách giải: Đặt 2   (t 0)x t   thì phƣơng trình 

(*) 2 0  (a 0) (**)at bt c     . 

 Phƣơng trình (**) là phƣơng trình bậc hai ẩn t ( 0t  ) mà loại phƣơng 

trình này đã biết cách giải. Nhƣng cần chú ý đến việc lấy nghiệm của phƣơng 

trình (**) thoả mãn điều kiện  ( 0t  ). Sau khi kết luận nghiệm của phƣơng 

trình (**) thì quay trở về cách đặt  2   (t 0)x t   để tìm nghiệm x của phƣơng 

trình (*). 

 Hãy vận dụng để giải phƣơng trình: 2x
4
 – 7x + 5 = 0  (1). 

HS: 

  Cách  thứ nhất:  

           2x
4
 – 7x + 5 = 0   (1). 

 Đặt 2   (t 0)x t  . Khi đó: 2(1) 2 7 5 0t t    . 

Ta thấy: a + b + c = 2 +(-7) + 5 = 0 nên phƣơng trình có nghiệm 

5
1  ; 

2
t t   đều thoả mãn điều kiện 0t  . 

Theo cách đặt ta có: 

 + Với 21 1 1t x x       là nghiệm của phƣơng trình (1). 

 + Với 25 5 5

2 2 2
t x x       là nghiệm của phƣơng trình (1). 

 Vậy phƣơng trình (1) có bốn nghiệm: 
5

1  ; x
2

x     . 

GV: Ngoài cách giải trên còn cách giải nào nữa không ? Nhận xét tổng các hệ 

số của phƣơng trình?  

HS: Phƣơng trình có tổng các hệ số bằng 0. 

GV: Phƣơng trình có tính chất đó, nên ta có thể giải theo phƣơng pháp nào? 

HS:  

  Cách thứ hai:  

 Dùng phép thử nghiệm trực tiếp để tìm ra một nghiệm đặc biệt.  
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 Phƣơng trình có nghiệm 1x   . Khi đó: 

 2 2

1

(1) ( 1)(2 5) 0 5

2

x

x x
x

 
    
  


 

 Vậy phƣơng trình (1) có bốn nghiệm: 
5

1  ; x
2

x     . 

GV: Còn phƣơng pháp nào để giải loại phƣơng trình này nữa không? Có thể 

nhìn vào cách giải thứ hai ta thấy 2 2(1) ( 1)(2 5) 0x x    . Đó là gợi ý để 

nêu ra cách giải thứ ba. 

HS: 

   Cách thứ ba: 

  Phân tích đa thức thành tích các nhân tử bậc thấp hơn. 

  

4 2 2

2 2 2

2 2

(1) 2 2 5 5 0

2 ( 1) 5( 1) 0

( 1)(2 5) 0

    

    

   

x x x

x x x

x x

 

  

1

5

2

 

  


x

x
 

 Vậy phƣơng trình có bốn nghiệm. 

GV: Vậy ta thƣờng dùng những phƣơng pháp nào để giải phƣơng trình bậc 

cao? 

HS: + Dùng phƣơng pháp đặt ẩn số phụ. 

       + Dùng phƣơng pháp thử nghiệm trực tiếp để tìm ra nghiệm đặc biệt. 

       + Phân tích đa thức thành tích các nhân tử bậc thấp hơn. 

 * * Đối với diện học sinh từ trung bình trở lên thì giáo viên có thể gợi 

động cơ hƣớng đích, qui lạ về quen, tìm mối liên hệ phụ thuộc qua việc giải 

một số phƣơng trình có thể qui về phƣơng trình bậc hai nhƣng ở mức độ cao 

hơn so với đối tƣợng học sinh yếu kém. 
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GV: Ta thƣờng dùng những phƣơng pháp nào để giải phƣơng trình bậc cao? 

HS: +  Dùng phƣơng pháp đặt ẩn số phụ. 

       + Dùng phƣơng pháp thử nghiệm trực tiếp để tìm ra nghiệm đặc biệt. 

       + Phân tích đa thức thành tích các nhân tử bậc thấp hơn. 

GV: Hãy nhận dạng phƣơng trình: 4 3 28 7 36 36 0  (2)x x x x     ? 

HS: (2) là phƣơng trình bậc bốn có tổng các hệ số bằng 0. 

GV:  Phƣơng trình có tính chất đó, ta nên giải theo phƣơng pháp nào? 

HS: 

 Cách thứ nhất: 

  Dùng phép thử nghiệm trực tiếp để tìm ra một nghiệm đặc biệt. 

Phƣơng trình có một nghiệm x = 1. 

 Khi đó: 3 2

3 2

1
(2) ( 1)( 7 36) 0

7 36 0  (2.1)

x
x x x

x x


      

  
 

(2.1) có nghiệm x = -  2 nên (2.1) 2( 2)( 9 18) 0x x x     . 

Ta có: 
2

1
1

2
(2) 2

3
9 18 0

6

x
x

x
x

x
x x

x


  

       
     

 

 Vậy phƣơng trình có 4 nghiệm. 

GV: Ta có thể dùng phƣơng pháp đặt ẩn số phụ để giải phƣơng trình trên 

không? 

HS:  

  Cách thứ hai: 

  

4 3 2 2

2 2 2

(2) ( 8 16 ) (9 36 ) 36 0

( 4 ) 9( 4 ) 36 0  (2.2)

x x x x x

x x x x

      

       

 Đặt 2 24 ( 2) 4 4t x x x         . Điều kiện 4t   . 

Khi đó: 
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2(2.2) 9 36 0

3

12

t t

t

t

   

 
 



 

Ta thấy các nghiệm của (2.2) đều thoả mãn điều kiện 4t   . 

+ Với 2
1

3 4 3
3

x
t x x

x


       


  là nghiệm của phƣơng trình (2). 

+ Với 2
2

12 4 12
6

x
t x x

x

 
     


 là nghiệm của phƣơng trình (2). 

Vậy phƣơng trình (2) có 4 nghiệm. 

GV: Ta có thể dùng phƣơng pháp phân tích  đa thức thành tích các nhân tử 

bậc thấp hơn để giải không? 

HS:  

  Cách thứ ba: 

 

4 3 3 2

3 2

3 2

3 2 2

2

2

(2) ( ) ( 7 7 ) (36 36) 0

( 1) 7 ( 1) 36( 1) 0

( 1)( 7 36) 0

( 1) ( 2 ) ( 9 18 ) (18 36) 0

( 1) ( 2) 9 ( 2) 18( 2) 0

( 1)( 2)( 9 18) 0

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

       

      

    

          

         

     

 

 

2

1

3

6

x

x

x

x

 




 




 

Vậy phƣơng trình có 4 nghiệm. 

GV: (Gợi động cơ kết thúc). 

 Qua ví dụ trên, chúng ta thấy rằng để giải một phƣơng trình bậc cao ta 

có thể sử dụng các phƣơng pháp:   

       +  Dùng phƣơng pháp đặt ẩn số phụ. 

       + Dùng phƣơng pháp thử nghiệm trực tiếp để tìm ra nghiệm đặc biệt. 
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       + Phân tích đa thức thành tích các nhân tử bậc thấp hơn. 

* Chú ý: Việc nhẩm nghiệm phƣơng trình bậc cao, chúng ta cần nhớ 3 

tính chất: ( Biện pháp 1). 

+ Nếu tổng các hệ số của phƣơng trình bằng 0 thì phƣơng trình có 

nghiệm x = 1. 

+ Nếu tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì phƣơng 

trình có nghiệm x = - 1. 

+ Phƣơng trình 1

1 1 0... 0n n

n na x a x a x a

      (với các hệ số là nguyên) 

nếu có nghiệm nguyên thì nghiệm đó phải là ƣớc của 0a . 

 * Giải thích: 

 Hƣớng dẫn học sinh làm ví dụ trên, giáo viên đã sử dụng phƣơng pháp 

dạy học phân hoá bằng cách giao bài tập phù hợp với từng đối tƣợng học sinh. 

Ngoài ra, giáo viên còn phân bậc các hoạt động ( tuần tự nâng cao yêu cầu) 

và giáo viên sử dụng phƣơng pháp gợi động cơ để học sinh đạt đƣợc kết quả 

cuối cùng. 

+ Tìm sự liên hệ và phụ thuộc để học sinh nhận thấy rằng nghiệm đặc 

biệt của phƣơng trình liên hệ và phụ thuộc vào các hệ số. 

+ Gợi động cơ bằng hƣớng đích để học sinh thấy đƣợc rằng có thể sử 

dụng nhiều phƣơng pháp vào giải một phƣơng trình bậc cao. Thông qua đó 

luyện tập cho học sinh biết cách nhìn nhận một vấn đề theo nhiều cách khác 

nhau, điều đó rất bổ ích cho việc phát triển năng lực tƣ duy. Học sinh tìm 

đƣợc nhiều cách giải sẽ tìm đƣợc cách giải hay nhất.  

Ví dụ 2: Khi dạy nội dung “Cách giải và biện luận phƣơng trình: 

 ax + b = 0”. Có những giáo viên dạy nhƣ sau: 

 “Cách giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 được tóm tắt 

trong bảng sau:  
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ax + b = 0 (1) 

Hệ số Kết luận 

a 0 (1) có nghiệm duy nhất x = 
b

a


 

a =  0 
b 0 (1) Vô nghiệm 

b = 0 (1) nghiệm đúng với mọi x 

 

 Khi 0a  thì phương trình ax + b = 0 được gọi là phương trình bậc 

nhất một ẩn. 

 Ví dụ: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m. 

                     ( 4) 5 2m x x   ”. 

 Nếu giáo viên dạy theo kiểu này thì sẽ không kích thích đƣợc những 

năng lực trí tuệ chung của học sinh nhƣ: Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá. 

Hơn thế nữa, đối với những học sinh yếu kém các em sẽ hiểu và nắm phƣơng 

pháp giải và biện luận phƣơng trình ax + b = 0 một cách “mơ hồ”. Còn đối với 

những học sinh từ trung bình trở lên thì cách dạy này khiến các em nhàm chán 

vì không đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển trí tuệ của các em. 

 Vì vậy, giáo viên cần áp dụng phƣơng pháp dạy học phân hoá, phân bậc 

các hoạt động, ra những bài tập phù hợp với từng đối tƣợng học sinh. 

 Giáo viên có thể đƣa ra những bài tập nhƣ sau: 

GV: Giải các phƣơng trình sau và nhận xét nghiệm của từng phƣơng trình. 

                         

2 3 0    (1)

3x+1= 2x+1  (2)

6 6
-3x+ 3    (3)

5 5

3 3 2     (4)

x

x

x x

 



  

 

 

HS: Ta lần lƣợt giải các phƣơng trình nhƣ sau: 
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3
(1) 2 3

2

(2) 3 2 1 1 5 0 0

6 6
(3) 3 3 0 0

5 5

(4) 3 3 2 0 2

x x

x x x x

x x x

x x x

     

       

      

    

 

Nhận xét:  

+ Ta thấy nếu hệ số của x khác 0 thì phƣơng trình có một nghiệm. 

 + Nếu hệ số của x và số hạng tự do đều bằng 0 thì có rất nhiều giá trị 

của x thoả mãn phƣơng trình. 

          + Nếu hệ số của x bằng 0 còn số hạng tự do khác 0 thì không có giá trị 

nào của x thoả mãn phƣơng trình. 

 Sau đó, giáo viên có thể dẫn dắt các em đi tìm cách giải và biện luận 

phƣơng trình ax + b = 0 nhƣ sau:  

( Biện pháp 3-ý b). 

GV: Có một bạn học sinh tìm nghiệm của phƣơng trình: 

( 1) 2 3 0  (5) m x m    ( m là tham số) nhƣ sau: 

Giải: 

  
3 2

(5) ( 1) 3 2
1

m
m x m x

m


     


 

Lời giải của bạn học sinh đó đúng hay sai? Nếu sai, chỉ rõ sai ở bƣớc 

nào? Vì sao sai? 

HS: Giải sai ở bƣớc 2, chia hai vế của phƣơng trình cho m-1. Phép chia chỉ 

thực hiện đƣợc khi 1 0m  . 

GV: Em hãy sửa lại cho đúng? 

HS: (5) ( 1) 3 2   (*)m x m    . 

 + Nếu 1 0m   thì 
3 2

(*)
1

m
x

m


 


. 

GV: Nếu 1 0 1m m     thì (*) có nghiệm không? 
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HS: Nếu 1 0 1m m     thì (*) có dạng: 0 x = 1, phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, tìm nghiệm của phƣơng trình:    

2( 4) 2 0   (6)m x m     

HS: 2(6) ( 4) 2  (**)m x m    . 

 + Nếu 2 4 0 2m m      thì 
2

2
(**)

4

m
x

m


 


. 

 + Nếu 2 4 0 2m m      thì: 

- Với m = 2 thì (**) có dạng: 0x = 0, phƣơng trình nghiệm đúng với  mọi x. 

- Với m = - 2 thì (**) có dạng: 0x = - 4, phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Qua các ví dụ trên, hãy rút ra cách giải và biện luận phƣơng trình: 

  ax + b = 0 (I) ( ,a b R , x là ẩn). 

HS:  + Bƣớc 1: Biến đổi phƣơng trình ax+b = 0 về dạng ax = - b (II). 

        + Bƣớc 2: Biện luận về khả năng của a và b. 

  + Nếu 0a   thì chia hai vế của (II) cho a. Phƣơng trình này có 

nghiệm duy nhất 
b

x
a

  . 

  + Nếu a = 0 thì phƣơng trình có dạng 0x = - b. 

- Nếu b = 0 thì phƣơng trình có nghiệm đúng với mọi x. 

- Nếu 0b   thì phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Khi 0a   thì phƣơng trình ax + b = 0 đƣợc gọi là phƣơng trình bậc nhất 

một ẩn. 

Ví dụ3: Khi dạy nội dung “Hệ hai phƣơng trình bậc nhất hai ẩn”. Có những 

giáo viên do nghĩ rằng nội dung kiến thức này các em đã đƣợc học ở THCS 

nên không nói lại cách giải loại hệ phƣơng trình này mà dạy nhƣ sau:  

 “Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là: 

  1 1 1

2 2 2

a x b y c

a x b y c

 


 
 

Trong đó x,y là hai ẩn; các chữ số còn lại là hệ số. 
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Nếu cặp số 0 0( ; )x y đồng thời là nghiệm của hai phương trình của hệ thì 

0 0( ; )x y được gọi là một nghiệm của hệ phương trình”. 

Sau đó, trong phần hoạt động của học sinh có đƣa ra hai yêu cầu sau: 

a) Có mấy cách giải hệ phương trình: 
4 3 9

2 5

x y

x y

 


 
 

b) Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình: 
3 6 9

2 4 3

x y

x y

 

   

 

Có nhận xét gì về nghiệm của hệ phương trình này? 

Nếu giáo viên dạy kiểu này sẽ khiến cho những em học sinh yếu kém 

vô cùng hoang mang vì cách giải và biện luận loại hệ phƣơng trình này các 

em không còn nhớ. Còn đối với những học sinh từ trung bình trở lên thì cách 

dạy này sẽ không phát huy đƣợc năng lực trí tuệ của các em. 

 Vì vậy, giáo viên cần áp dụng phƣơng pháp dạy học phân hoá, phân bậc 

các hoạt động, đƣa ra những câu hỏi phù hợp với từng đối tƣợng học sinh 

nhằm đáp ứng đƣợc các nhu cầu nhận thức của các em. Bất kỳ kiến thức nào 

mà các em tự tìm ra thì các em sẽ dễ tiếp thu và nhớ sâu sắc hơn. 

 Giáo viên có thể dạy nội dung “ Hệ hai phƣơng trình bậc nhất hai ẩn” 

nhƣ sau: 

GV: Cho bài toán: Giải và biện luận hệ phƣơng trình 1 1 1

2 2 2

   (I)
a x b y c

a x b y c

 


 
 

 Nhận dạng hệ phƣơng trình? 

HS: ( I) là hệ phƣơng trình bậc nhất hai ẩn. 

GV: (câu hỏi dành cho học sinh từ trung bình trở lên, tuy nhiên cần động viên  

HS yếu kém tham trả lời). 

 Để giải  và biện luận hệ phƣơng trình 1 1 1

2 2 2

 (1)
   (I)

  (2)

a x b y c

a x b y c

 


 
 chúng ta 

tìm cách biến đổi hệ về dạng hệ phƣơng trình gồm hai phƣơng trình mà mỗi 



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

phƣơng trình đều là bậc nhất một ẩn 
Ax B

Cy D





 mà các em đã biết cách giải và 

biện luận. Ở lớp dƣới, các em dùng những cách nào để giải hệ hai phƣơng 

trình bậc nhất hai ẩn? 

HS: Giải bằng phƣơng pháp thế, phƣơng pháp cộng đại số, phƣơng pháp đồ 

thị. 

GV: Để áp dụng đƣợc phƣơng pháp cộng đại số thì các hệ số của x (hoặc của 

y) phải có quan hệ gì? 

HS: Các hệ số của x (hoặc của y) phải đối nhau. 

GV: Hãy biến đổi hệ để các hệ số của x đối nhau? 

HS: Nhân hai vế của (1) với 2( )a  và nhân hai vế của (2) với 1a  ta đƣợc: 

 1 2 2 1 2 1

1 2 1 2 1 2

  (1)
     (II)

      (2)

a a x a b y a c

a a x a b y a c

   


 
 

GV: (câu hỏi dành cho cả lớp): Hãy khử ẩn x trong hệ ? 

HS: Cộng vế với vế của hệ (II) ta đƣợc: 1 2 2 1 1 2 2 1( )    (3)a b a b y a c a c    

GV: Bằng cách tƣơng tự, hãy khử ẩn y trong hệ? 

HS: Nhân hai vế của (1) với 2b  và nhân hai vế của (2) với 1b  ta đƣợc: 

 1 2 1 2 2 1  

1 2 1 2 1 2

(1)
    (III)

  (2)

a b x b b y b c

b a x b b y b c

 

   

 

Cộng vế với vế của hệ (III) ta đƣợc: 1 2 2 1 2 1 1 2( )    (4)a b a b x b c b c   . 

GV: Hệ 1 2 2 1 2 1 1 2

1 2 2 1 1 2 2 1

( )
( )     (IV)

( )

a b a b x b c b c
I

a b a b y a c a c

  
 

  
 

Đặt: 

 1 1

1 2 2 1

2 2

   b

a    b
  

a
D a b a b  
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1 1

2 1 1 2

2        2

1 1

1 2 2 1

2 2

     b

      c

     c

( )

  

  


 







x

y

x

y

c
D b c b c

c b

a
D a c a c

a

D x D
IV

D y D

 

Hãy nhận dạng (IV) ? 

HS: (IV) là hệ phƣơng trình gồm hai phƣơng trình bậc nhất một ẩn. 

GV: Hãy giải và biện luận (IV) ? 

HS:   +) Nếu 1 2 2 1 0D a b a b    thì (IV) có nghiệm 

x

y

D
x

D

D
y

D





 


 

          +) Nếu 1 2 2 1 0D a b a b    thì (IV) có dạng:
0

0

x

y

x D

y D





 

          +) Nếu 0x yD D   thì (IV) có dạng: 
0 0

0 0

x

y





  hệ phƣơng trình có vô số 

nghiệm. 

           +) Nếu 0xD   hoặc 0yD   thì hệ phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Hãy vận dụng để giải các ví dụ sau: (Biện pháp 2 –Biện pháp 3-ý c) 

  

4 3 9
)  

2 5

3x-6y=9
)   

-2x+4y=-3

2 3 4
)    

4 6 8

x y
a

x y

b

x y
c

x y

 


 





 

   

 

HS: Học sinh tự vận dụng để giải các ví dụ trên. 

GV: Về nhà, các em vận dụng cách giải trên để làm bài tập 1,2,3,4 trong SGK 

trang 68. (Biện pháp 4) 

Giải thích: 



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

Ở ví dụ trên, giáo viên dùng biện pháp gợi động cơ trung gian bằng 

hƣớng đích và xét tƣơng tự (Biện pháp 3-ý b) để học sinh thấy đƣợc rằng: 

+) Việc nhân hai vế của phƣơng trình (1) với 2( )a  và nhân hai vế của 

phƣơng trình (2) với 1a  là nhằm mục đích biến đổi các hệ số của x sao cho đối 

nhau. 

+) Việc nhân hai vế của phƣơng trình (1) với 2b  và nhân hai vế của 

phƣơng trình (2) với 1( )b  là nhằm mục đích biến đổi các hệ số của y sao cho 

đối nhau. 

Giáo viên dùng biện pháp gợi động cơ trung gian bằng qui lạ về quen 

để chuyển bài toán giải và biện luận hệ phƣơng trình gồm hai phƣơng trình 

mà mỗi phƣơng trình đều là bậc nhất một ẩn. 

Ví dụ 4: Trong SGK Đại số 10, phần nội dung “Phƣơng trình qui về phƣơng 

trình bậc nhất, bậc hai” có đƣa ra một ví dụ về phƣơng trình chứa ẩn trong 

dấu giá trị tuyệt đối là: Giải phƣơng trình 3 2 1x x    và nêu ra hai cách giải. 

Cách thứ nhất là áp dụng định nghĩa về giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị 

tuyệt đối trong phƣơng trình. Cách hai là áp dụng tính chất của giá trị tuyệt 

đối: 2 2A B A B   . 

Nếu giáo viên đặt yêu cầu chung cho cả lớp: 

GV: Hãy giải phƣơng trình sau: 2 1 2x x    thì đối với những học sinh yếu 

kém có thể các em không làm đƣợc vì thấy không cùng dạng với ví dụ 

trong SGK. Còn đối với những em học sinh khá, giỏi thì bài tập này lại 

quá dễ. Vì vậy, giáo viên cần sử dụng biện pháp dạy học phân hoá, phân 

bậc các hoạt động để đáp ứng đƣợc nhu cầu nhận thức của cả hai đối 

tƣợng học sinh này. 

 ** Đối với những học sinh yếu kém: Giáo viên có thể sử dụng biện 

pháp gợi động cơ mở đầu (Biện pháp 3-ý a) để các em có thể tự tìm ra cách 
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giải của dạng phƣơng trình này (Dạng ax b cx d   ). Trong quá trình hƣớng 

dẫn, dẫn dắt học sinh tìm cách giải giáo viên nên sử dụng biện pháp phân bậc 

các hoạt động để các em đạt đƣợc kết quả cuối cùng. 

GV: Giải phƣơng trình sau: 2 1 2x x    (1). 

GV: Nhận dạng phƣơng trình? 

HS: Là phƣơng trình có biểu thức ở hai vế đều chứa dấu giá trị tuyệt đối. 

Biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối là nhị thức bậc nhất. 

GV: Ta thƣờng dùng cách nào để giải phƣơng trình có chứa dấu giá trị tuyệt 

đối? 

HS: Sử dụng định nghĩa 
  n u  0

  n u  A<0

A A
A

A


 



Õ

Õ
  

GV: Khử dấu giá trị tuyệt đối của 2 1x   và 2x  ? 

HS: Có: 

1
2 1  n u  

2
2 1

1
1 2   n u   

2

x x

x

x x


 

  
  


Õ

Õ

     và   
2  n u  2

2
2  n u  2

x x
x

x x

  
  

   

Õ

Õ
 

GV: Để giải (1), chúng ta cần chia nhỏ tập xác định thành các khoảng rồi giải 

phƣơng trình tƣơng ứng trên mỗi khoảng. 

Chia nhỏ tập xác định, giải phƣơng trình tƣơng ứng trên mỗi khoảng? 

HS:  + Trên khoảng  ; 2   ta có (1) 1 2 2 3x x x        ( loại). 

         + Trên 
1

2;
2

 
 
 

 ta có 
1

(1) 1 2 2 3 1
3

x x x x           (thoả mãn). 

 + Trên khoảng 
1

;
2

 
 

 
 ta có (1) 2 1 2 3x x x      .(thoả mãn). 

** Đối với những học sinh khá, giỏi: Giáo viên có thể yêu cầu ở mức 

cao hơn, sử dụng biện pháp gợi động cơ mở đầu (Biện pháp 3-ý a) để các em 

có thể tự tìm ra cách giải và biện luận  phƣơng trình dạng ax b cx d   . 
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Trong quá trình hƣớng dẫn, dẫn dắt học sinh tìm cách giải giáo viên nên sử 

dụng biện pháp phân bậc các hoạt động để các em đạt đƣợc kết quả cuối cùng. 

GV: Giải và biện luận phƣơng trình: 2   (2)mx x m   . 

HS:  

+ Nếu m > 0 ta có: 

2
2  n u  

2
2

2   n u  

mx x
m

mx

mx x
m


 

  
  


Õ

Õ

   và  

  n u  

  n u  

x m x m
x m

x m x m

  
  

   

Õ

Õ
 

+ Nếu m < 0 ta có: 

2
2  n u  

2
2

2   n u  

mx x
m

mx

mx x
m


 

  
  


Õ

Õ

    và  

     
  n u  

  n u  

x m x m
x m

x m x m

  
  

   

Õ

Õ
 

 + Nếu m = 0 thì phƣơng trình (2) có dạng 2 x 2x   . 

GV: Có thể áp dụng phƣơng pháp giải của bài toán (1) vào để giải bài toán 

(2) đƣợc không ? 

HS: Nếu áp dụng cách giải của bài toán (1) vào giải bài toán (2) thì phải xét 

nhiều trƣờng hợp (cụ thể là hai trƣờng hợp: m > 0 và m < 0). Với mỗi 

trƣờng hợp phải chia tập xác định làm ba khoảng, trên mỗi khoảng phải 

giải và biện luận một phƣơng trình bậc nhất một ẩn. Với cách làm đó, 

lời giải bài toán sẽ rất dài dòng, rắc rối, dễ nhầm lẫn. 

GV: Hãy suy nghĩ tìm hƣớng giải khác. Xét dấu hai vế của phƣơng trình? 

HS: Hai vế của phƣơng trình đều không âm. 

GV: Hai vế của phƣơng trình đều thoả mãn điều kiện không âm, điều đó 

khiến chúng ta nghĩ đến việc có thể sử dụng phép biến đổi nào? 
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HS: Hai vế của phƣơng trình đều không âm. Bình phƣơng hai vế của phƣơng 

trình. Ta đƣợc: 

 

       
2 2 2

2 2 2

2   (*)
  (I)

mx-2=   (**)

mx x m mx x m mx x m

mx x m

x m

          

  
 

 

 

Giải và biện luận (*) và (**). 

Ta có: (*) ( 1) 2m x m    . 

 + Nếu 1 0 1m m     thì (*) 0 3x   phƣơng trình vô nghiệm. 

 + Nếu 1 0 1m m     thì (*) có một nghiệm duy nhất 
2

1

m
x

m





. 

Ta có: (**) ( 1) 2m x m    . 

 + Nếu 1 0 1m m      thì (**) 0 3x   phƣơng trình vô nghiệm. 

+ Nếu 1 0 1m m      thì (**) có một nghiệm duy nhất 
2

1

m
x

m





. 

Kết luận:  

+ Với 1m    phƣơng trình có hai nghiệm là: 
2

1

m
x

m





 và 

2

1

m
x

m





. 

 + Với m = 1 phƣơng trình có nghiệm là: 
2 1

1 2

m
x

m


 


. 

 + Với m = - 1 phƣơng trình có nghiệm là: 
2 1

1 2

m
x

m


  


. 

GV: Qua bài toán trên, chúng ta thấy để giải và biện luận phƣơng trình có 

dạng: ax b cx d    chúng ta nên áp dụng tính chất:  

2 2
A B

A B A B
A B


    

 
. 

  Ví dụ 5:  Theo phân phối chƣơng trình, học sinh có những bài kiểm tra một 

tiết theo định kỳ, và trong bài kiểm tra có nhiều học sinh thể hiện những sai 

sót về kỹ năng tính toán, không hiểu đúng bản chất công thức, sai về ngôn 

ngữ kí hiệu Toán học…Nhƣng vì theo phân phối chƣơng trình thì không có 
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tiết chữa bài kiểm tra. Cho  nên, nhiều giáo viên không chú ý đến việc sửa 

chữa những sai sót của học sinh thể hiện trong bài kiểm tra. Thậm chí có giáo 

viên chỉ chấm điểm vào bài kiểm tra, không đánh dấu, chỉ ra chỗ sai và chữa 

sai cho học sinh, không nhận xét vào bài kiểm tra (nhiều khi nhờ có câu nhận 

xét của giáo viên, các em đƣợc khích lệ rất nhiều. Ví dụ: Học sinh A thƣờng 

hay sai sót khi  làm bài nhƣng qua nhiều lần giáo viên uốn nắn, hƣớng dẫn 

sửa chữa nên nay đã có tiến bộ hơn thì giáo viên có thể nhận xét nhƣ sau: Em 

đã có nhiều cố gắng, song cần cố gắng thường xuyên hơn nữa. Hoặc đối với 

những học sinh khá, giỏi làm bài rất tốt thì giáo viên có thể nhận xét: Bài làm 

rất tốt, em cần phát huy hơn nữa). Việc giáo viên không chỉ ra sai sót cho học 

sinh khiến cho các em không biết mình sai ở đâu? Vì sao lại sai? 

Theo chúng tôi nghĩ, mặc dù không có tiết chữa bài kiểm tra nhƣng 

giáo viên nên gộp những sai sót mà các em thƣờng mắc, gộp những học sinh 

yếu, kém thƣờng xuyên mắc sai để phụ đạo nhằm sửa chữa những sai sót ấy 

cho các em ( Biện pháp 5-ý b)   

Ví dụ 1: Giải phƣơng trình: 4 22 3 0  (1)x x   . 

* Lời giải sai: 

* Trường hợp sai thứ nhất:  

Đặt 2   x t . Phƣơng trình (1) trở thành: 

  2 2 3 0    t t   (*). 

Vì : a- b + c =1- (-2)+(-3) = 0 nên phƣơng trình (*) có nghiệm: 

 T = -1 và t = 3 (thoả mãn). 

+ Với 21 1t x      nên phƣơng trình (1) vô nghiệm. 

  + Với 23 3t x    nên phƣơng trình (1) có nghiệm 3x  . 

Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm 3x  . 

GV: Ta thấy rằng qua lời giải trên đã bộc lộ sai lầm.(Biện pháp 1-ý a) 
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+ Khi đặt 2x t  thì phải đặt điều kiện 0t   (vì 2 0)x  . Vì vậy, phải loại 

bỏ nghiệm t = -1. 

       + Sai lầm khi nghĩ rằng 2 3x   nên 3x  . Vì theo định nghĩa “căn bậc 

hai của một số a là số mà bình phƣơng lên thì bằng a” ta có: Mỗi số thực a 

đều có hai giá trị căn bậc hai của nó là a .  

Vậy 3 3 3x x    . 

Kết luận đúng là: Phƣơng trình (1) có hai nghiệm đối nhau: 3x   . 

* Trường hợp sai thứ hai: 

Đặt 2    (t 0)t x  . Khi đó: 

2
1

(1) 2 3 0  (2)
3

t
t t

t

 
     


 

Loại nghiệm t=-1 (vì không thoả mãn điều kiện 0t  ). 

+ Với 23 3 3t x x      . 

Vậy nghiệm của phƣơng trình đã cho là: 3x   . 

GV: Nếu nhìn vào kết quả thì đƣơng nhiên lời giải không có vấn đề gì. 

Nhƣng nếu xem lại các bƣớc biến đổi thì ta lại thấy có vấn đề. Rõ ràng 

phƣơng trình (1) có hai nghiiệm phân biệt còn phƣơng trình (2) có một 

nghiệm nhƣ vậy thì không thể  nói (1) (2) . Hơn nữa (1) là phƣơng trình bậc 

4 ẩn x, còn (2) là phƣơng trình bậc 2 ẩn t, nên chúng không thể có cùng tập 

hợp nghiệm, do đó không thể  khẳng định hai phƣơng trình đó là tƣơng đƣơng 

với nhau. Tƣơng tự, ta cũng không thể viết 23 3t x   . 

* Giáo viên có thể nêu lại phƣơng pháp giải dạng phƣơng trình trùng 

phƣơng cho học sinh một cách tƣờng minh (vì trong SGK Đại số 10 không 

nêu cách giải nhƣ phần bài tập có yêu cầu học sinh giải loại phƣơng trình 

này). (Biện pháp 1 –ý b). 

Phƣơng trình trùng phƣơng theo ẩn x là những phƣơng trình có dạng: 
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                      4 2 0  (a 0)ax bx c    (1) 

Phƣơng pháp giải: 

Đặt 2    (t 0)t x  . Ta có: 

2

4 2

2

0

0 0

at bt c

ax bx c t

x t

   


    




 

 

at
2 
+ bt + c = 0 (2) (t   0) ax

4 
+ bx

2 
+ c = 0 (1) 

Vô nghiệm Vô nghiệm 

2 nghiệm âm Vô nghiệm 

Nghiệm kép âm Vô nghiệm 

Một nghiệm dƣơng t0 Hai nghiệm đối nhau x= 0t  

Một nghiệm dƣơng t0  ; 1 nghiệm 0 3 nghiệm x1,2= 0t ; x3=0 

Hai nghiệm dƣơng t1 ; t2 4 nghiệm x1,2= 1 3,4 2t ;x t    

 

GV: Hãy vận dụng để giải lại bài toán trên? 

HS: Học sinh áp dụng để làm lại cho đúng. 

* Ngoài ra, giáo viên có thể cho thêm một số bài tập cùng dạng để học 

sinh rèn luyện kỹ năng giải loại phƣơng trình này và khắc sâu kiến thức hơn 

( Biện pháp 2). 

GV: Giải các phƣơng trình sau: 

 

4 2

2 4 2 2

8 4 2
2

4 2

)  x 3 4 0

)  ( x 1) 3( 1) 54 0

x 2 6
)  11 34.

2 3

a x

b x x x

x x
c x

x x

  

      

  
 

 

 

GV: Nhìn vào bảng hƣớng dẫn giải phƣơng trình trùng phƣơng ở trên các em 

hãy trả lời những câu hỏi sau: 
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GV: Điều kiện để phƣơng trình (1) có đúng hai nghiệm? 

HS: Phƣơng trình (1) có đúng hai nghiệm khi phƣơng trình (2) có duy nhất 

một nghiệm dƣơng: 
0

0S

 



 hoặc P < 0. 

GV: Điều kiện để phƣơng trình (1) có ba nghiệm ? 

HS: Phƣơng trình (1) có ba nghiệm khi phƣơng trình  

(2) có một nghiệm dƣơng và một nghiệm 0: 
0

0

c

s





 

GV: Điều kiện để phƣơng trình (1) có bốn nghiệm phân biệt ? 

HS: Phƣơng trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi phƣơng trình (2) có hai 

nghiệm dƣơng: 

0

0

0

P

S

 



 

 

Ví dụ 2: Giải phƣơng trình: 2 1 8x x    

* Lời giải sai:  

    2 1 8x x   (1) 

    

2

2

2

2 1 (8 )   (2)

2x-1=16-16x-x   (3)

x 14 17 0  (4)

x x

x

  

  

 

 
2 2=b 4 14 4 1 17   (5)

=196-68=128   (6)

ac     




 

    
1

2

14 128 14 4 32
x 7 32  (7)

2 2

14 128 14 4 32
7 32

2 2
x

   
   

   
   

 

 
      

Vậy phƣơng trình có hai nghiệm: 1 27 32  ;  7 32x x    . 

Phân tích: Trong lời giải trên, học sinh đã bộc lộ một loạt sai lầm nhƣ 

sau: 
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+ Trong quá trình giải, học sinh không thể hiện các bƣớc biến đổi trong 

bài là thực hiện theo phép biến đổi tƣơng đƣơng hay phép biến đổi hệ quả. 

+ Ở bƣớc (3) đã vận dụng sai hằng đẳng thức 2( )a b  (cho rằng 28 16  

đúng ra 28 64 ). 

        + Ở bƣớc (4) đã tính toán sai khi thực hiện chuyển vế x. 

        + Ở bƣớc (3) và(5) đã hiểu sai khi cho rằng: 2 2( )x x    và 2 2( 14) 14    

        + Ở bƣớc (5) không nên tính   khi 2b b (nên tính 2( )b ac    )  

        + Ở bƣớc (5) và bƣớc (7) không đóng mở ngoặc khi nhân số âm với một 

số hay một biểu thức. 

Giáo viên hƣớng dẫn sửa chữa những sai sót, củng cố những kiến thức mà học 

sinh chƣa nắm đƣợc và đƣa ra phƣơng pháp giải dạng bài tập này để học sinh 

có thể vận dụng vào làm những bài tập tƣơng tự. Có thể ra thêm bài tập để 

học sinh về nhà ôn luyện thêm về kỹ năng tính toán, kỹ năng biến đổi, lấp “ lỗ 

hổng” về kiến thức “ nền”. (Biện pháp 1, 2). 

GV: Phƣơng pháp giải phƣơng trình vô tỉ có dạng: 

                      ( ) ( )  (1)f x g x  

Cách 1: 

Điều kiện: ( ) 0g x  (*) 

Bình phƣơng hai vế của phƣơng trình (1):  
2

( ) ( )    (1a)f x g x . 

Giải phƣơng trình (1a), chọn nghiệm thoả mãn điều kiện (*). Suy ra 

nghiệm của phƣơng trình (1). 

Cách giải 2:  

                            
 

2

( ) 0  (*)
( ) ( )

f(x)= g(x)   (1a)

g x
f x g x


  



 

GV: Hãy vận dụng để giải lại bài toán trên? ( Biện pháp 3 –ý c). 

HS: Cách 1: 2 1 8   (1)x x    
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2

2 2

8 0
2 1 8

2 1 (8 )

8 8

2 1 64 16 18 65 0

8

55

13

x
x x

x x

x x

x x x x x

x

xx

x

 
    

  

  
  

       




  
 

 

Điều kiện: 8 0 8  (*)x x    . 

Bình phƣơng hai vế của phƣơng trình (1), ta đƣa tới phƣơng trình hệ quả. 

2

2

(1) 2 1 64 16

18 65 0  (2)

x x x

x x

    

   
 

Có 2( 9) 65 81 65 16       . 

Phƣơng trình (2) có hai nghiệm: 1 2( 9) 4 5  ;  ( 9) 4 13x x          (loại). 

Thay giá trị x = 5 vào phƣơng trình (1), ta thấy thoả mãn (cả hai vế đều 

bằng 3) 

Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm x=5. 

  Cách 2: 

   

2

2 2

8 0
2 1 8

2 1 (8 )

8 8

2 1 64 16 18 65 0

8

55

13

x
x x

x x

x x

x x x x x

x

xx

x

 
    

  

  
  

       




  
 

 

  Vậy nghiệm của phƣơng trình đã cho là x = 5. 

GV: Về nhà, các em hãy vận dụng quy tắc giải nhƣ trên để giải các phƣơng 

trình sau (bằng hai cách).(Biện pháp 2-Biện pháp 4) 
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  2

4 2 2

)  3x- x+2 4

)  x 6 8 1

)  x 2 1 1

a

b x x

c x x x



   

    

 

 Ví dụ 3: Giải hệ phƣơng trình sau: 
2 4

3 2 1

x y

x y

 


  
 

* Lời giải sai: 

Ta có:                

2       1
2( 2) 3 1 4 3 7 0

3      -2

 4       1
4( 2) ( 1) 1 8 1 7

1     -2

2           4
2( 1) 3 4 2 12 14

3         -1

x

y

D

D

D

         

         


        







 

Mà: 

    

7
1

7

14
2

7

x

y

D
x

D

D
y

D


  




  



 

Vậy hệ phƣơng trình có hai nghiệm x = 1 và y = 2.  

Cũng có thể học sinh giải theo phƣơng pháp thế, phƣơng pháp cộng đại 

số  nhƣng cũng kết luận là hệ phƣơng trình có hai nghiệm x = 1 và y = 2 

  * Phân tích: Học sinh đã hiểu sai các khái niệm: Hệ phƣơng trình là gì? 

ẩn của hệ phƣơng trình là gì? Nghiệm của hệ phƣơng trình là gì ?   

  * Giáo viên cần nhắc lại cho học sinh thế nào là hệ phƣơng trình bậc 

nhất hai ẩn, ẩn của hệ phƣơng trình, nghiệm của hệ phƣơng trình. (Biện pháp 

1)    

  Kết luận đúng phải là: Hệ có nghiệm duy nhất 
1

2

x

y





.   

 

 

2.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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 Trong chƣơng 2, để khắc phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh, 

chúng tôi đã xây dựng đƣợc một số biện pháp sƣ phạm và minh họa qua các 

ví dụ cụ thể trong dạy học Đại số 10.  

Vận dụng linh hoạt các biện pháp đó vào các tình huống dạy học và các 

ví dụ cụ thể sẽ có thể khắc phục đƣợc sự yếu kém Toán ở học sinh, góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy và học. Khi học sinh đã tiến bộ và có đƣợc những 

kiến thức, kỹ năng cơ bản thì sẽ gây đƣợc hứng thú học tập bộ môn Toán ở 

các em. 

Mỗi biện pháp trong các biện pháp ở trên có những tác dụng nhất định 

trong việc khắc phục tình trạng yếu kém Toán. Chúng có mối quan hệ tƣơng 

hỗ lẫn nhau. Vì vậy, trong dạy học Toán, giáo viên cần phải quan tâm tới thế 

mạnh của từng biện pháp và khai thác sử dụng phối hợp các biện pháp với 

nhau. 
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CHƢƠNG 3 - THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1.Mục đích thực nghiệm 

Bƣớc đầu kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của việc vận dụng các biện 

pháp sƣ phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán trong dạy học Đại số 10 

THPT. 

3.2. Nội dung thực nghiệm 

Dạy thực nghiệm 5 tiết lý thuyết và bài tập của ba chƣơng trong chƣơng 

trình Đại số 10: Phương trình, hệ phương trình; Bất đẳng thức, bất phương 

trình; Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác. 

Dựa trên cơ sở SGK mới (theo chƣơng trình chỉnh lí hợp nhất năm 2006) 

của các tác giả: Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn 

Minh Cƣờng, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài. (Nhà xuất bản Giáo dục, 

năm 2006), nội dung thực nghiệm lý thuyết và bài tập đƣợc chúng tôi biên 

soạn thành các giáo án dạy học trên lớp. Sau đây là nội dung của một trong số 

các giáo án thực nghiệm. 

Bài soạn 

PHƢƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI (2 tiết) 

Tiết thứ 1: ÔN VỀ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 

I - Mục đích - yêu cầu: 

Giúp học sinh: 

- Củng cố, nâng cao kỹ năng giải và biện luận phƣơng trình bậc nhất, bậc 

hai  

- Phát triển tƣ duy trong quá trình giải và biện luận phƣơng trình có tham 

số 

- Nắm đƣợc nội dung định lí Vi-et và biết vận dụng vào việc nhẩm 

nghiệm phƣơng trình bậc hai, vào giải  bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và 

tích của chúng.  
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Chú ý:  Đây là bài học gần nhƣ không cung cấp thêm kiến thức mà chỉ 

cung cấp phƣơng pháp giải toán cho học sinh. Do đó, trong giờ này hoạt động 

của học sinh là chủ yếu. Giáo viên chỉ có vai trò hƣớng dẫn, gợi ý, nhận xét, 

uốn nắn các sai sót mà học sinh mắc phải. Vì vậy, rất thuận lợi cho việc giáo 

viên phát hiện những “lỗ hổng” về kiến thức và kỹ năng làm bài của học sinh. 

II - Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

GV: Cần chuẩn bị một số kiến thức mà học sinh đã học ở lớp 9 về 

phƣơng trình bậc nhất và bậc hai, định lí Vi-et. Bảng phụ đã chuẩn bị trƣớc 

nội dung. 

HS: Cần ôn lại một số kiến thức đã học ở lớp 9 về phƣơng trình, phƣơng 

trình bậc nhất và bậc hai, định lí Vi-et. 

III- Hoạt động trên lớp 

1) ổn định tổ chức lớp:   Có mặt: ......    Vắng mặt:.... 

2) Kiểm tra bài cũ:  (kiểm tra hai học sinh – Kiểm tra về cách giải và 

biện luận phƣơng trình: ax + b = 0; GV đã dặn học sinh về nhà đọc lại SGK 

lớp 9-(Biện pháp 4)) 

Hoạt động 1: Kiểm tra trong 7 phút. 

* Câu hỏi cho HS1 (học sinh thuộc diện dƣới trung bình)- (Biện pháp5). 

Giải các phƣơng trình sau và nêu các bƣớc thực hiện: 

)  2 3 0  ; b)  3 ( 1) 2 ; c) 3 4 (1 3 )a x x x x x x             

* Câu hỏi cho HS2 (học sinh thuộc diện khá,giỏi)-(Biện pháp 5). 

Tìm tập nghiệm của phƣơng trình sau: 2( 4) 2 0  (1)m x m     

Chú ý: Nếu học sinh làm sai thì giáo viên có thể sửa chữa hoặc giúp học 

sinh nhận ra và tự sửa chữa để lấp “lỗ hổng” kiến thức nền-(Biện pháp 1). 

3) Bài mới: 

1) Phƣơng trình bậc nhất: 
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Hoạt động 2: Giáo viên gợi động cơ mở đầu cho nội dung “Phƣơng 

trình bậc nhất”. (Biện pháp 3-ý a). Thực hiện trong 5 phút. 

Dựa vào kết quả bạn đã làm đƣợc (ở phần kiểm tra bài cũ), ta thấy rằng: 

2(1) ( 4) 2  (*)m x m     

+ Nếu                                                                                     thì  là nghiệm duy nhất. 

 + Nếu 2 4 0 2m m    . 

- Với  m  = 2 thì (*) có dạng : 0x  =  0. Phƣơng trình nghiệm đúng x R  . 

- Với m = - 2 thì (*) có dạng : 0x = -  4. Phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Qua các ví dụ trên, hãy rút ra cách giải và biện luận phƣơng trình 

dạng:   ax + b = 0 ? 

HS:  

Bƣớc 1: Biến đổi phƣơng trình: ax + b = 0 về dạng: ax = - b (II) 

Bƣớc 2: Biện luận về các khả năng của a và b. 

+ Nếu 0a   thì chia hai vế của (II) cho a. Phƣơng trình có    nghiệm duy 

nhất 
b

x
a

   

+ Nếu a = 0 thì phƣơng trình có dạng: 0x = - b. 

- Nếu b = 0 thì phƣơng trình nghiệm đúng với x R   

- Nếu 0b   thì phƣơng trình vô nghiệm. 

GV: Cách giải và biện luận phƣơng trình dạng: ax+b = 0 đƣợc tóm tắt 

thành một bảng. Các em xem trong SGK - tr 58. (Biện pháp 4) 

GV: Hãy vận dụng để làm ví dụ sau(ở ví dụ này vẫn có sự dẫn dắt của GV). 

Thực hiện thao tác này trong 4 phút. 

Giải và biện luận phƣơng trình: 2 2 2m x x m   . 

 

 

 

2

2 1
(*)

4 2

m
x
m m


  

 

2 4 0 2m m    



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

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV: Hãy biến đổi phƣơng 

trình trên về dạng: 

 ax + b = 0. Sau đó, về 

dạng: ax = - b. 

GV: Hãy xác định hệ số a và 

cho biết 0a   khi nào? 

GV: Hãy kết luận 

nghiệm của phƣơng trình 

khi 0a   

GV: Hãy xét từng trƣờng 

hợp của a = 0? 

 

 

 

GV: Gọi học sinh tự kết 

luận và cho một bạn khác 

nhận xét. 

HS: : 

2 2( 1) 2( 1) 0 ( 1) 2( 1)  (*)m x m m x m          

 

 

HS: 2 1a m  . 

0a   khi 1m   . 

HS: Khi 1m    thì nghiệm của phƣơng trình 

là: 
2

1
x

m
 


 

 

HS: Khi a = 0 

+ Nếu m = 1 thì (*) có dạng : 0x = - 4. 

Phƣơng trình vô nghiệm. 

+ Nếu m = -1 thì (*) có dạng: 0x = 0 

Phƣơng trình có nghiệm xR.  

 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, về nhà hãy giải và biện luận phƣơng trình:  

( 4) 5 2m x x    

Và làm bài tập 1, bài tập 2 trong SGK-tr 62.(Biện pháp 2 - Biện pháp 4) 

2) Phƣơng trình bậc hai: 

Hoạt động 3: 

GV: Các em đã đọc lại cách giải phƣơng trình bậc hai trong SGK lớp 9. 

Hãy áp dụng để giải phƣơng trình sau: (gọi 4 học sinh lên bảng) -Thực hiện 

thao tác này trong 5 phút. 
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2 2 2 21
)  3 2 1 0  ; b)  3 2 0 ; c) 2x 2 0 ; d) 1 0

2
a x x x x x x x            

Chú 

ý: Nếu học sinh làm sai thì giáo viên có thể sửa chữa hoặc giúp học sinh nhận 

ra và tự sửa chữa (Biện pháp 1). 

GV: Qua các ví dụ trên, ta thấy đó chính là cách giải và công thức 

nghiệm của phƣơng trình bậc hai: 2 0  (a 0)ax bx c    đã đƣợc lập thành một 

bảng . Các em xem trong SGK – tr 63. (Biện pháp 4).  

GV: Trong trƣờng hợp nào thì nên tính theo / ? So sánh  và / . Hãy 

biện luận phƣơng trình theo / ? Thực hiện thao tác này trong 5 phút. 

HS: Khi /2b b  thì nên tính theo / và / / 2b ac   . Biện luận nhƣ   

nhƣng chỉ khác về công thức nghiệm, cụ thể cho bởi bảng sau: 

                                      2 0  (a 0)ax bx c     (2)   

       / / 2b ac    Kết luận 

       / 0   
(2) có hai nghiệm phân biệt 

/ /

1,2

b
x

a

  
  

       / 0   
(2) có nghiệm kép 

/b
x

a
   

        / 0      (2) vô nghiệm 

 

GV: Các em nên ghi bảng này vào vở vì trong SGK không có.(Biện pháp 4) 

GV: Hãy vận dụng để làm ví dụ sau: (ở ví dụ này vẫn có sự dẫn dắt của GV). 

Thực hiện thao tác này trong 5 phút. 

Giải và biện luận phƣơng trình: 2 1 2 2x mx m   . 

 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV: Hãy biến đổi phƣơng trình HS: 2 2 2 1 0x mx m     
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trên về dạng: 2 0ax bx c    

GV: Hãy xác định  ? Có nhận 

xét gì về dấu của  ? 

GV: Hãy xét từng trƣờng hợp của  ? 

 

 

 

 

 

GV:  Gọi học sinh tự kết luận và 

cho một bạn khác nhận xét. 

 

HS: 2 24 8 4 4( 1) 0m m m        

 

HS:  

+ Nếu 0 1m     thì phƣơng 

trình có nghiệm kép x = m = 1 

+ Nếu 0 1m     thì phƣơng 

trình có hai nghiệm x = 1 và x = 

2m - 1. 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, về nhà hãy giải và biện luận phƣơng trình:  

2 4 4 0mx x    và bài tập 3, bài tập 4, bài tập 8 trong SGK–tr 62. (Biện pháp 

2-Biện pháp 4) 

3) Định lí Vi-ét 

Hoạt động 4: Gợi động cơ mở đầu - Hình thành định lí Vi-ét (Biện pháp 

3 –ý a) 

Dựa vào kết quả bạn đã làm đƣợc (ở phần 2), hãy điền vào các ô trống ở 

bảng sau: 

Phƣơng trình 
b

a
  

c

a
 
  
 

Nghiệm 

1 2  ; x x  1 2S x x   1 2P x x  
Mối liên hệ 

giữa S, P 

với a, b, c 
23 2 1 0x x    
2 3 2 0x x     

2 1
2 2 0

2
x x    

2 1 0x x    
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GV: Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy: Với những phƣơng trình bậc hai 

có hai nghiệm thì tổng hai nghiệm bằng 
b

a
 , tích hai nghiệm bằng 

c

a
. Kết quả 

đó còn đúng với mọi phƣơng trình bậc hai có hai nghiệm không? Hãy khái 

quát kết quả thu đƣợc đó cho phƣơng trình tổng quát: 2 0  (a 0)ax bx c    . 

HS: Nếu phƣơng trình : 2 0  (a 0)ax bx c     có hai nghiệm 1 2 ; x x  thì : 

1 2 1 2  ; 
b c

S x x P x x
a a

      . 

GV: Phát biểu trên là nội dung của định lí Vi-ét (phần thuận). 

GV: Tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, c để phƣơng trình có một nghiệm bằng 1.  

Tìm nghiệm kia? áp dụng đƣợc vào phƣơng trình nào của phần 2 ? 

HS: Nếu a + b + c = 0 thì phƣơng trình có một nghiệm x = 1. Nghiệm 

kia là 
c

x
a

 . áp dụng đƣợc vào ý a của phần 2. 

GV: Tƣơng tự, tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, c để phƣơng trình có một 

nghiệm bằng -1. Tìm nghiệm kia? áp dụng đƣợc vào phƣơng trình nào của 

phần 2? 

HS: Nếu a- b + c = 0 thì phƣơng trình có một nghiệm x = - 1. Nghiệm 

kia là 
c

x
a

  . áp dụng đƣợc vào ý b của phần 2. 

GV: Có một khẳng định: “Nếu a và c trái dấu thì phương trình: 

2 0  (a 0)ax bx c    có hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu”. Khẳng 

định đó đúng không? Tại sao? 

HS: Nếu ac < 0 thì 2 4 0b ac     nên phƣơng trình có hai nghiệm phân 

biệt. Hai nghiệm này trái dấu vì: 
1 20 0

c
x x

a
   . 

GV: Không giải phƣơng trình, hãy tìm nghiệm của các phƣơng trình sau: 

2 2 2)  2 5 3 0 ; b)  4 5 0  ; c)  5 6 0a x x x x x x           

(gọi học sinh nêu cách tìm và kết quả). 
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Hoạt động 5: Giáo viên gợi động cơ mở đầu – Hình thành định lí Vi-ét 

(phần đảo) (Biện pháp 3-ý a). 

Ở trên, chúng ta thấy định lí Vi-ét (phần thuận) có thể dùng vào việc nhẩm nghiệm 

của phƣơng trình bậc hai. Định lí Vi-ét còn có ứng dụng gì nữa?  

Chúng ta cùng xét các bài toán sau: 

Bài toán 1: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng. 

GV: (gợi động cơ mở đầu-Biện pháp 3-ý a). 

Nếu biết hai số, ta tìm đƣợc tổng và tích của chúng. Đặt vấn đề ngƣợc 

lại, nếu biết tổng và tích của hai số, chúng ta có thể tìm đƣợc hai số đó 

không? 

 (Cho bảng phụ) 

Bài 1: Cho hai số u = 4 ; v = 7 

1) Hãy tính S  = u + v =  ; P = uv = 

2) Điền vào ô trống chữ Đ nếu đúng, chữ S nếu sai u và v là nghiệm 

phƣơng trình 

X
2

 – 28X + 11 = 0  X
2

 – 28X –11 = 0  

X
2

 + 28X + 11 = 0  X
2

 + 28X  –11 = 0  

Bài 2: Cho hai số u = - 3 ; v = 8 

1) Hãy tính S = u + v =  ; P = uv = 

2) Điền vào ô trống chữ Đ nếu đúng, chữ S nếu sai u và v là nghiệm 

phƣơng trình: 

X
2

 + 5X – 24 = 0  X
2

 + 5X + 24 = 0  

X
2

  – 5X – 24 = 0  X
2

 – 5X + 24 = 0  

Bài 3: (Tổng quát). Điền vào chỗ trống . 

Nếu hai số u và v có u + v = S và uv = P thì u, v là nghiệm của phƣơng 

trình ... 

 

GV: Kết quả khái quát trên chính là nội dung định lí Vi- ét (phần đảo) 

Định lí: Nếu hai số u và v có u+v = S và uv = P thì u, v là nghiệm của 

phƣơng trình : 2 0X SX P   . 
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GV: Hãy vận dụng để làm ví dụ sau: 

Tìm hai cạnh của hình chữ nhật biết chu vi bằng 22m, diện tích 

bằng 228m  (ví dụ này có sự gợi ý của giáo viên). Thực hiện thao tác này 

trong 4 phút. 

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 

GV: Cho độ dài hai cạnh hình chữ 

nhật là u, v? Điều kiện của u, v?  

GV: Viết công thức biểu thị chu vi, 

diện tích của hình chữ nhật mà bài 

toán đã cho? 

GV: u ,v là nghiệm của phƣơng trình 

nào? Độ dài hai cạnh? 

HS: , 0u v   

 

HS: u+v = 11 và uv = 28. 

 

 

HS: u, v là nghiệm của phƣơng trình:  

2
4

11 28 0
7

X
X X

X


    

 . Vậy hai 

cạnh hình chữ nhật là: 4m và 7m 

 

GV: Bằng cách làm tƣơng tự, về nhà hãy giải các bài tập sau: 

Tìm hai số khi: 

a) tổng là 3, tích là 1 ; b) tổng là 5 tích là -24 ; c) tổng là 3, tích là 0. 

(Biện pháp 2-Biện pháp 4) 

GV: Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng: Việc nắm đƣợc cách giải và 

biện luận phƣơng trình bậc nhất, phƣơng trình bậc hai một ẩn là rất quan trọng vì 

nó là nền tảng để chúng ta giải các loại phƣơng trình sau này. Còn định lí Vi-ét 

là một định lí quan trọng, có nhiều ứng dụng. Ngoài ứng dụng trong việc nhẩm 

nghiệm phƣơng trình bậc hai, nó còn ứng dụng vào tìm hai số khi biết tổng và 

tích của chúng. 
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4) Hƣớng dẫn học sinh học ở nhà:  

GV: Các em về nhà xem kỹ và học thuộc cách giải và biện luận phƣơng 

trình bậc nhất, bậc hai và định lí Vi-ét. Sau đó, vận dụng vào để làm các bài 

tập nhƣ đã cho ở các phần trên. Ngoài ra, cần phải đọc trƣớc phần nội dung: 

“phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai” để tiết sau chúng ta 

học đƣợc thuận lợi hơn. 

3.3. Tổ chức thực nghiệm 

3.3.1. Chọn lớp thực nghiệm 

Đối tƣợng thực nghiệm là học sinh hai lớp 610A  và 710A  (năm học 2007-

2008) của trƣờng THPT Phù Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ. Lớp 610A  là lớp thực 

nghiệm. Lớp 710A  là lớp đối chứng. 

* Bảng xếp loại kết quả học tập môn Toán học kì I của hai lớp 610A và 

710A . 

 

Số học sinh 

KÕt qu¶ häc tËp m«n To¸n häc k× I 

Khá, giỏi (%) Trung bình (%) Yếu (%) 

Lớp thực nghiệm 50 28,0 50,0 22,0 

Lớp đối chứng: 48 27.1 54,2 18,7 

Trình độ nhận thức và kết quả học tập của hai lớp trƣớc thực nghiệm sƣ 

phạm là tƣơng đƣơng nhau. 

3.3.2 Tiến hành thực nghiệm 

Thiết kế một số tiết lí thuyết và bài tập của ba chƣơng : Phƣơng trình, hệ phƣơng 

trình. Bất đẳng thức, bất phƣơng trình.Cung và góc lƣợng giác, công thức lƣợng giác. 

Đánh giá sơ bộ khi tiến hành thực nghiệm. 

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

a) Về phương pháp dạy học 
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Giáo viên điều khiển quá trình nhận thức của học sinh bằng cách phối 

hợp nhiều biện pháp, tổ chức cho học sinh học tập một cách tích cực. Thông 

qua một số biện pháp nhƣ đã xây dựng ở trên, kết hợp với một số phƣơng 

pháp dạy học khác: Dạy học phân hoá, đàm thoại gợi mở ... nhằm đảm bảo 

vai trò của ngƣời thầy là ngƣời tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của 

học sinh. 

b) Về khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh 

Trong quá trình dạy học, chúng tôi quan tâm đến những biểu hiện tích 

cực của học sinh, sự hứng thú tham gia vào bài học của các em không chỉ qua 

các biểu hiện bề ngoài (học sinh chú ý, hăng hái giơ tay phát biểu ) mà còn 

thể hiện trong nội lực của học sinh. 

Qua một số tiết dạy lý thuyết, chúng tôi thấy: Đại đa số học sinh đều tích 

cực tham gia xây dựng bài, dƣới sự điều khiển của giáo viên, các em tự tìm ra 

kiến thức mới và bƣớc đầu biết vận dụng vào làm bài tập. 

Đối với giờ bài tập: Đa số các em biết cách giải quyết bài toán. Các “lỗ 

hổng” về kiến thức của các em đƣợc giáo viên gợi ý và các em tự  phát hiện 

và sửa chữa. Kỹ năng làm bài của các em có phần tiến bộ hơn. Nhiều em tìm 

hƣớng giải bài toán bằng cách qui lạ về quen, xét tƣơng tự,  sau một số dạng 

bài toán, nhiều em đã biết khái quát hoá các bƣớc giải bài toán. Sau đợt thực 

nghiệm, các em thấy yêu thích học môn Toán, không cảm thấy môn Toán thật 

khô khan, khó hiểu. 

c) Kết quả kiểm tra 

Trong đợt thực nghiệm, chúng tôi cho học sinh làm hai bài kiểm tra cuối 

chƣơng. Sau đây là nội dung một bài kiểm tra cuối chƣơng. 

* Đề bài kiểm tra 

Bài kiểm tra cuối chƣơng III (thời gian làm bài 45 phút) 

Câu1: Giải và biện luận phƣơng trình: 2( 1) (2 ) 1 0m x m x      

Câu 2: Tìm hai cạnh của một mảnh vƣờn hình chữ nhật biết chu vi là 

94,4m và diện tích là 2494,55m . 

Câu3: Giải các phƣơng trình sau: )  4 7 2 3  ; b)  2x+1 3 5a x x x      

Câu 4: Giải hệ phƣơng trình sau: 

3 2 5

2 4 5 17

3 9 9 31

x y z

x y z

x y z
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* Dụng ý sư phạm: 

- Kiểm tra kỹ năng giải và biện luận phƣơng trình bậc hai (câu1) 

- Vận dụng sáng tạo định lí Vi- ét (Câu 2) 

- Kiểm tra kỹ năng giải phƣơng trình vô tỉ và phƣơng trình chứa giá trị 

tuyệt đối (Câu 3) 

-  Kiểm tra kỹ năng giải hệ ba phƣơng trình bậc nhất ba ẩn (Câu 4) 

Kết quả làm bài của học sinh 

      Lớp 

     §iểm 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ơôs 

bafi 
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* Kết luận chung về bài kiểm tra 
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+ Lớp thực nghiệm có 88% học sinh đạt điểm trung bình trở lên, trong 

đó có 48% đạt điểm khá, giỏi. 

+ Lớp đối chứng có 75% học sinh đạt điểm trung bình trở lên, trong đó 

có 14,6% đạt điểm khá, giỏi. 

Kết quả cho thấy: Về kiến thức cơ bản cũng nhƣ khả năng vận dụng sáng 

tạo, linh hoạt các kiến thức vào giải toán của lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối 

chứng. Việc vận dụng các biện pháp sƣ phạm nhƣ đã xây dựng ở trên đã có 

những hiệu quả nhất định: Học sinh nắm kiến thức vững chắc hơn, đƣợc cuốn 

hút vào các hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, tạo niềm lạc quan, 

đem lại niềm vui, hứng thú đam mê trong học tập. Qua đó, phẩm chất đạo đức 

và năng lực tƣ duy của học sinh cũng đƣợc hình thành và phát triển. Nhƣ vậy, 

mục đích thực nghiệm đã đạt đƣợc. 

3.5 Kết luận chƣơng 3 

Việc tiến hành thực nghiệm sƣ phạm đã bƣớc đầu thể hiện tính khả thi 

của việc vận dụng các biện pháp sƣ phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu kém 

Toán cho học sinh trong dạy học Đại số 10 THPT. Mục đích thực nghiệm đã 

đạt đƣợc. 
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KẾT LUẬN 

Từ những vấn đề đã trình bày, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận 

sau: 

1. Luận văn đã làm sáng tỏ một số biện pháp sƣ phạm nhằm khắc phục 

tình trạng yếu kém Toán cho học sinh trong dạy học Đại số 10 THPT. 

2. Luận văn đã vận dụng đƣợc một số biện pháp sƣ phạm nhằm khắc 

phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh. Ngoài ra, còn tạo đƣợc hứng thú 

học tập, phát huy tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo của học sinh. 

3. Luận văn đã tiến hành thực nghiệm sƣ phạm, thể hiện các bài soạn đó 

trong thực tiễn để bƣớc đầu khẳng định tính khả thi của luận văn. Kết quả 

thực nghiệm thu đƣợc cho phép khẳng định rằng: Việc vận dụng các biện 

pháp sƣ phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh trong 

dạy học Đại số 10 đã giúp cho các em tự tin hơn trong học tập, có đƣợc hứng 

thú học tập, phát huy tính tích cực, độc lập, chủ động. Từ đó, phát huy đƣợc 

tính sáng tạo của học sinh. 

4. Với những nội dung và kết quả nghiên cứu đã trình bày trong luận 

văn, có thể nói nhiệm vụ của đề tài đã hoàn thành. 

5. Luận văn mới chỉ đặt vấn đề nghiên cứu việc xây dựng một số biện  

pháp sƣ phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu kém Toán cho học sinh trong 

dạy học Đại số 10 THPT. Theo chúng tôi, có thể tiếp tục nghiên cứu cụ thể 

hoá các biện  pháp sƣ phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu kém Toán cho học 

sinh trong toàn bộ nội dung chƣơng trình Toán phổ thông. 
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PHỤ LỤC 

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 

1. Chƣơng 1 – MỆNH ĐỀ. TẬP  HỢP 

a) Mục tiêu chương 1: 

* Yêu cầu về kiến thức: 

+ Học sinh phải biết sử dụng đúng các ký hiệu lôgic. Cần chú ý đến các 

ký hiệu khoảng,  đoạn,  nửa khoảng và ý nghĩa của chúng.  

* Yêu cầu về kỹ năng: 

+ Học sinh cần hiểu các ký hiệu này và có kỹ năng tốt trong việc tìm 

hợp, giao của các khoảng, đoạn hay nửa khoảng đã cho để sử dụng trong việc 

giải các bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng trình sau này.  

+ Nắm đƣợc một cách sơ lƣợc về số gần đúng và sai số, đủ để học sinh 

diễn đạt và thực hành trong khi tính toán đối với các số.  

b) Nội dung chương 1: 

Gồm ba phần: Mệnh đề và Tập hợp, Sai số và số gần đúng.  

Trong đó, phần Mệnh đề chỉ nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết 

sơ lƣợc về mệnh đề,  các ký hiệu lôgic, một số cách suy luận và diễn đạt thƣờng 

dùng sau này. Còn phần Tập hợp, đáng chú ý là các ký hiệu khoảng, đoạn, nửa 

khoảng, các phép toán về tập hợp và ý  nghĩa của chúng. Phần Sai số và số gần 

đúng thì cần hiểu khái niệm số gần đúng và dạng chuẩn của nó, sai số tuyệt đối, 

sai số tƣơng đối, số quy tròn, chữ số chắc. 

2. Chƣơng 2 – HÀM  SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC  HAI 

a) Mục tiêu chương 2: 

*  Yêu cầu về kiến thức: 

+ Ôn tập và chính xác hoá các khái niệm cơ bản về hàm số, tập xác định, 

đồ thị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ, áp 

dụng vào việc khảo sát các hàm số bậc nhất, bậc hai. 
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* Yêu cầu về kỹ năng:  

+ Học sinh cần nắm vững khái niệm tập xác định và biết tìm tập xác định 

của một hàm số đã cho bằng công thức.  

+ Nắm vững các khái niệm đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ, biết lập 

bảng biến thiên để trình bày kết quả khảo sát một hàm số.  

+ Biết khảo sát hàm số bậc nhất, bậc hai và vẽ đồ thị của các hàm số này.  

b) Nội dung chương 2: 

+ Trình bày một cách chính xác hơn về khái niệm hàm số, tập xác định 

và đồ thị của hàm số, đồng thời đƣa ra các khái niệm đồng biến, nghịch biến, 

hàm số chẵn, hàm số lẻ và giới thiệu một phƣơng pháp nghiên cứu hàm số là 

sảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Ngoài việc ôn tập lại hàm số bậc 

nhất, học sinh còn đƣợc học đầy đủ về hàm số bậc hai và hàm số y= x  liên 

quan tới hàm số bậc nhất.   

3. Chƣơng 3 – PHƢƠNG TRÌNH. HỆ PHƢƠNG TRÌNH 

a) Mục tiêu của chương 3: 

* Yêu cầu về kiến thức: 

+ Cung cấp cho học sinh một kiến thức cơ bản nhƣ khái niệm phƣơng trình, nghiệm 

của phƣơng trình, điều kiện của một phƣơng trình, các phƣơng trình tƣơng đƣơng, cách 

giải và biện luận phƣơng trình quy về phƣơng trình bậc nhất, bậc hai, cách giải hệ phƣơng 

trình bậc nhất ba ẩn.  

* Yêu cầu về kỹ năng: 

+ Giải phƣơng trình chứa giá trị tuyệt đối, phƣơng trình chứa căn thức.  

+ Giải hệ ba phƣơng trình bậc nhất ba ẩn theo phƣơng pháp Gao-xơ.  

+ Giải và biện luận các phƣơng trình bậc nhất và bậc hai chứa tham số 

dạng đơn giản.  

+ Giải các bài toán bằng cách lập phƣơng trình bậc nhất, bậc hai và hệ 

phƣơng trình bậc nhất.  
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b) Nội dung chương 3: 

+ Hệ thống lại những vấn đề học sinh đã học ở bậc THCS và bổ sung 

thêm cho hoàn chỉnh một số vấn đề sau: 

+ Cách giải một phƣơng trình quy về phƣơng trình bậc nhất, bậc hai.  

+ Cách giải hệ ba phƣơng trình bậc nhất ba ẩn, dựa trên các ví dụ.  

4. Chƣơng 4 – BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƢƠNG TRÌNH 

a) Mục tiêu của chương 4:  

* Yêu cầu về kiến thức: 

+ Hiểu khái niệm, các quy tắc, tính chất của bất đẳng thức và biết vận 

dụng trong việc chứng minh bất đẳng thức.  

+ Nắm đƣợc khái niệm bất phƣơng trình, tập nghiệm và quan hệ tƣơng 

đƣơng của các bất phƣơng trình.  

+ Nắm đƣợc các kiến thức cơ bản nhất về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc 

hai, vận dụng linh hoạt trong việc giải bất phƣơng trình.  

+ Nắm đƣợc các khái niệm về bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn, tập 

nghiệm của chúng và vận dụng trong giải bài toán kinh tế. 

* Yêu cầu về kỹ năng:  

+ Biết chứng minh các bất đẳng thức, vận dụng linh hoạt các quy tắc: 

chuyển vế, nhân hoặc chia hai vế của một biểu thức.  

+ Biết giải các bất phƣơng trình bậc nhất và bất phƣơng trình bậc hai.  

+ Biết xác định tập nghiệm của bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn, từ đó 

có kiến thức sơ đẳng để giải các bài toán kinh tế.  

b) Nội dung chương 4: 

+ Ôn tập về khái niệm của bất đẳng thức. Bất đẳng thức Cô-si. Bất đẳng 

thức chứa giá trị tuyệt đối.  

+ Nội dung cơ bản về bất phƣơng trình một ẩn mà ở đó ta đƣa ra các quy 

tắc cơ bản để tìm nghiệm của chúng,  về dấu của nhị thức bậc nhất và dấu tam 
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thức bậc hai, áp dụng chúng trong việc giải bất phƣơng trình bậc nhất và bất 

phƣơng trình bậc hai.  

5. Chƣơng 5 – THỐNG KÊ 

a) Mục tiêu chương 5: 

* Yêu cầu về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc: Số liệu thống kê, tần số, tần suất, bảng phân bố tần suất, 

tần suất ghép lớp. Biết mô tả, đọc và vẽ biểu đồ. 

+ Nắm đƣợc các số trung bình cộng, số trung vị và mốt của dãy hoặc 

bảng số liệu.  

+ Nắm và tính đƣợc phƣơng sai và độ lệch chuẩn, từ đó có thể đánh giá, 

dự đoán đƣợc các tiêu chí cần thiết.  

* Yêu cầu về kỹ năng: 

+ Kỹ năng nhận biết, tính toán, đánh giá các số liệu thống kê, từ đó có 

những dự báo chính xác.  

+ Kỹ năng đọc và vẽ đƣợc các biểu đồ thống kê, tính phƣơng sai và độ 

chênh lệch.  

b) Nội dung chương 5: 

+ Khái niệm thống kê, bảng phân bố tần suất, tần số. Biểu đồ tần số, tần suất, số 

trung bình cộng, số trung vị và mốt, phƣơng sai và độ lệch chuẩn.  

6. Chƣơng 6 – CUNG VÀ GÓC LƢỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƢỢNG GIÁC 

a) Mục tiêu chương 6:  

* Yêu cầu về kiến thức: 

+ Hiểu khái niệm cung và góc lƣợng giác, giá trị lƣợng giác, vận dụng 

đƣợc trong việc giải các bài tập có liên quan.  

+ Nắm vững các công thức lƣợng giác.  

* Yêu cầu về kỹ năng: 
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+ Vận dụng thành thạo việc đổi độ thành radian, các giá trị lƣợng giác, 

các công thức lƣợng giác.  

+ Biết cách chứng minh một số công thức lƣợng giác.  

+ Biết giải một số bài toán về tính toán.  

b) Nội dung chương 6: 

+ Cung và góc lƣợng giác, độ và radian,  số đo của cung lƣợng giác, số 

đo của một góc lƣợng giác, biểu diễn cung lƣợng giác trên đƣờng tròn lƣợng 

giác.  

+ Định nghĩa các giá trị lƣợng giác, giá trị lƣợng giác của các cung đặc 

biệt, ý nghĩa hình học của tan và cotan. Các công thức lƣợng giác cơ bản và 

áp dụng, giá trị lƣợng giác của các cung có liên quan đặc biệt. 

+ Công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành 

tổng, tổng thành tích.  


