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LỜI NÓI ĐẦU 

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học là một chủ đề lớn, một xu 

thế mới và sẽ làm thay đổi nền giáo dục Việt Nam một cách cơ bản trong giai đoạn 

hiện nay và trong tương lai. 

Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập (KT ĐG KQHT) môn Toán ở Trung học phổ thông (THPT) 

là một xu thế tất yếu. Thực tế đã có nhiều nhà khoa học, toán học, tin học, nhà giáo và 

nhà quản lý không ngừng xây dựng, thiết kế và sử dụng các phần mềm quản lý, các 

phần mềm hỗ trợ giảng dạy, phần mềm tính toán, phần mềm ứng dụng CNTT cho 

môn Toán ... để phục vụ việc dạy-học, đổi mới PPDH và KT ĐG KQHT môn Toán ở 

trường phổ thông. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện dạy học, nội dung từng bài học, đối 

tượng nghiên cứu cụ thể mà chúng ta có phương pháp ứng dụng CNTT với các mức 

độ và hình thức khác nhau sao cho việc dạy-học và KT ĐG KQHT đạt yêu cầu khoa 

học và hiệu quả mong đợi. Ở đây, chúng ta sử dụng thuật ngữ CNTT với nghĩa rộng, 

bao gồm thiết bị kĩ thuật, chương trình phần mềm, v.v… 

Trước đây, ở trường phổ thông người thầy giảng giải rất nhiều, chủ yếu là dạy 

học đọc – chép, truyền thụ một chiều, người học thụ động, chủ yếu là học thuộc lòng 

hoặc tuân thủ theo lệnh của thầy là chính. Do đó, số lượng người học trong một lớp 

chiếm lĩnh, nắm vững được tri thức không đáng là bao. Với sự bùng nổ thông tin, con 

người càng phải học tập nhiều môn khoa học hơn. Vai trò của người thầy chỉ làm 

nhiệm vụ hướng dẫn người học tự đi tìm và lĩnh hội tri thức. Lối dạy học mà giảng 

giải nhiều, trong khi quĩ thời gian có hạn cần phải giải quyết tốt để đảm bảo quá trình 

dạy-học tích cực. Nếu xem quãng đường từ điểm khởi phát tới đầu ra của quá trình 

học tập như là tích của vận tốc học và thời gian, thì tất yếu người dạy và người học 

phải sử dụng một số phương tiện khác để hỗ trợ, nhằm tăng vận tốc học, mà một trong 

số đó là ứng dụng CNTT để hỗ trợ vào quá trình dạy và học. Thông qua ứng dụng 

CNTT chúng ta có thể tăng tốc độ học rút ngắn thời gian dạy, có nhiều thời gian hơn 

cho việc làm rõ cơ sở toán, ý nghĩa thực tiễn, rèn luyện kĩ năng ... Nhờ đó mà có thể 

đảm bảo được mục tiêu dạy-học môn Toán ở trường phổ thông. 

Theo lí luận về giáo dục, quá trình dạy-học gồm 3 yếu tố cơ bản, đó là: tài liệu 

dạy-học, hoạt động dạy-học, đánh giá kết quả dạy-học. Như vậy, việc ứng dụng 
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CNTT vào quá trình dạy-học chủ yếu là ứng dụng vào trong 3 yếu tố nói trên, tức là 

ứng dụng vào khâu biên soạn tài liệu, khâu tổ chức tiến trình bài học (trình bày bài 

giảng và tiếp nhận bài giảng), đánh giá kết quả dạy-học (thi và kiểm tra). Việc đó, đòi 

hỏi giáo viên (GV) cần làm chủ được các nội dung, kĩ thuật, kĩ năng, như: 

- Am hiểu về CNTT: Nhập dữ liệu (Font chữ: Font Unicode); lưu trữ và cài đặt các 

phần mềm tiện ích, các phần mềm Toán, các phần mềm ứng dụng cho giảng Toán  

THPT có sẵn,… 

- Ứng dụng CNTT vào thiết kế, biên soạn và thực hiện tiến trình bài học góp phần đổi 

mới PPDH 

 

                 Phần tiếp theo tài liệu gồm các nội dung: 

    Phần 1. Công nghệ thông tin và xu hƣớng ứng dụng trong đổi mới PPDH và 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trƣờng THPT 

- Đôi nét về CNTT  và Truyền thông (ICT) 

- Xu thế ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT 

- Xu thế ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán ở trường THPT 

Phần 2. Hƣớng dẫn khai thác thông tin và sử dụng một số phần mềm góp phần 

đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trƣờng THPT 

- Sử dụng phần mềm Maple góp phần đổi mới PPDH môn Toán ở trường THPT 

- Sử dụng phần mềm POWERPOINT góp phần đổi mới PPDH môn Toán ở trường 

THPT (Nhúng, chèn các file kết xuất từ các phần mềm Toán học để tạo bài giảng)  

- Sử dụng Internet, Website, Blog  trong dạy học 

Phần 3. Ứng dụng CNTT góp phần đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập môn Toán ở trƣờng THPT 

- Dạy học môn Toán ở trường THPT với sự hỗ trợ của CNTT góp phần đổi mới PPDH 

- Minh họa về ứng dụng CNTT góp phần đổi mới PPDH dạy học môn Toán ở trường 

THPT (các bài: Phép tịnh tiến; Hai mặt phẳng vuông góc; Hàm phân thức hữu tỉ, bậc 

nhất/bậc nhất;…) 
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Phần 1: Công nghệ thông tin và xu hướng ứng dụng 

trong dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

môn Toán ở trường THPT 

 

 

I. ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG 
 

      Máy vi tính với các phần mềm phong phú đã trở thành một công cụ đa năng ứng dụng 

trong mọi lĩnh vực của nghiên cứu, sản xuất và đời sống. Tuy nhiên nếu như công dụng của 

máy là tính là có thể đo đếm được thì sự ra đời của mạng máy tính toàn cầu (Internet) đem lại 

những hiệu quả vô cùng lớn, không thể đo đếm được. Chính vì vậy, ngày nay chúng ta 

thường nghe nói đến thuật ngữ CNTT&Truyền thông (ICT) thay vì CNTT (IT). 

 

     Một máy tính nối mạng không chỉ giúp chúng ta đọc báo điện tử, gửi email mà nó là kênh 

kết nối chúng ta với cả thế giới. Chúng ta có thể tiếp cận toàn bộ tri thức nhân loại, có thể làm 

quen giao tiếp với nhau hoặc tham gia những tổ chức ở cách xa nửa vòng trái đất. Mạng máy 

tính toàn cầu thực sự đã tạo ra một thế giới mới, trong đó cũng có gần như các hoạt động của 

thế giới thực: thương mại điện tử (ecommerce), giáo dục điện tử (e-learning), trò chơi trực 

tuyến (game online), các diễn đàn (forum), các mạng xã hội (social network), các công dân 

điện tử (blogger),... 

 

     Thông qua các diễn đàn và mạng xã hội, tất cả mọi người có thể trao đổi, chia sẻ với nhau 

các tài nguyên số, cũng như các kinh nghiệm trong công việc, trong đời sống thường ngày. 

Chẳng hạn, mọi người có thể chia sẻ cho nhau các đoạn phim hoặc các bài hát, có thể chia sẽ 

các bài viết về những kiến thức khoa học, xã hội, những suy nghĩ của bản thân về một vấn đề 

nào đó,... Trong lĩnh vực giáo dục, các bậc phụ huynh trên cả nước có thể chia sẻ kinh 

nghiệm về cách chăm sóc con cái; GV có thể chia sẻ các tư liệu ảnh, phim, các bài giảng và 

giáo án với nhau, để xây dựng một " kho tài nguyên " khổng lồ phục vụ cho việc giảng dạy 

của mỗi người. Học sinh (HS) cũng có thể thông qua các mạng xã hội để trao đổi những kiến 

thức về học tập và thi cử. 

 

 

II. XU HƢỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY 

HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

      Ngày nay  CNTT xâm nhập rất mạnh mẽ vào trường phổ thông. Với sự phát triển 

mạnh mẽ của Internet và Multimedia, xu hướng dạy học có  hỗ trợ của máy tính đang 

được rất nhiều người quan tâm.  Hiện nay, trên thế giới người ta phân biệt rõ ràng 2 hình 

thức ứng dụng CNTT trong dạy và học, đó là Computer Base Training, gọi tắt là CBT (dạy 

dựa vào máy tính), và e-learning (học dựa vào máy tính).  

        Trong đó: 

- CBT là hình thức GV sử dụng máy vi tính trên lớp, kèm theo các trang thiết bị như máy 

chiếu (hoặc màn hình cỡ lớn) và các thiết bị multimedia để hỗ trợ truyền tải kiến thức đến 

HS, kết hợp với phát huy những thế mạnh của các phần mềm máy tính như hình ảnh, âm 

thanh sinh động, các tư liệu phim, ảnh, sự tương tác người và máy. 
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- E-learning là hình thức HS sử dụng máy tính để tự học các bài giảng mà GV đã soạn sẵn, 

hoặc xem các đoạn phim về các tiết dạy của GV, hoặc có thể trao đổi trực tuyến với GV 

thông qua mạng Internet. Điểm khác cơ bản của hình thức E-learning là lấy người học làm 

trung tâm, người học sẽ tự làm chủ quá trình học tập của mình, người dạy chỉ đóng vai trò hỗ 

trợ việc học tập cho người học. 

     Như vậy, có thể thấy CBT và e-learning là hai hình thức ứng dụng CNTT vào dạy và học 

khác nhau về mặt bản chất: 

+ Một bên là hình thức hỗ trợ cho GV, lấy người dạy làm trung tâm và cơ bản vẫn dựa trên 

mô hình lớp học cũ ( CBT ) 

+ Một bên là hình thức học hoàn toàn mới, lấy người học làm trung tâm, trong khi người dạy 

chỉ là người hỗ trợ ( E-learning ) 

     Dưới đây, chúng ta xem xét những ứng dụng của CNTT vào hai hoạt động cơ bản 

của quá trình dạy học. 

  

    2.1. Ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên 

2.1.1 Phát triển và hoàn thiện tài liệu dạy học  

     Trong môi trường học tập mang tính chất cá thể hoá cao, HS theo đuổi những câu 

hỏi khác nhau, tốc độ làm việc khác nhau, sử dụng tài liệu khác nhau, tham gia vào 

các loại hoạt động khác nhau, và làm việc trong các nhóm học tập thì người thầy cần 

thiết (và có thể) dựa vào CNTT để phát triển và hoàn thiện tài liệu nhằm đáp ứng tốt 

hơn các nhu cầu phân hóa HS. Dưới đây sẽ mô tả hai cách thức khác nhau mà GV có 

thể sử dụng CNTT để soạn tài liệu hướng dẫn cho HS. 

 

Phát triển tài liệu hướng dẫn dựa trên cơ sở CNTT  

    CNTT cho phép GV sáng tạo tài liệu cho mình, có thể được xem là vô cùng hấp 

dẫn. Ngày nay có rất nhiều phần mềm mà GV dễ dàng sử dụng để tạo tài liệu giảng 

dạy như POWER POINT,  AUTHORWARE, Lecture Maker,...  nhất là INTERNET 

với ngôn ngữ siêu văn bản HTML, GV càng dễ dàng lập được các tài liệu có cả hình 

ảnh, âm thanh sống động.  

 
Mô phỏng   

     Có thể ứng dụng CNTT mô phỏng một số hiện tượng thực tế mà nếu làm thí 

nghiệm sẽ quá tốn kém hoặc nguy hiểm, ví dụ mô hình mặt tròn xoay. Hơn nữa máy 

tính còn điều khiển được quá trình nhanh hoặc chậm theo ý muốn để HS có thể quan 

sát được.      

    Thực tế cho thấy, những phần mềm cho dù đã được thử nghiệm cẩn thận và có thể 

phù hợp với một nhóm HS này nhưng lại không phù hợp với những HS khác.  GV cần 

có khả năng tiếp nhận tài liệu hướng dẫn theo hướng phù hợp với nhu cầu của từng 

HS cụ thể. Tuy nhiên, có rất ít GV có kĩ năng lập trình, thành thử rất cần có được sự 

trợ giúp về kĩ thuật nhằm mở rộng và mô phỏng phần mềm hỗ trợ dạy-học. Mặc dù về 
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góc độ kĩ thuật thì việc này hoàn toàn mang tính thực thi, nhưng trên thực tế ít có phần 

mềm mang tính thương mại nào lại xây dựng sẵn loại năng lực này. 

 

2.1.2 Đánh giá kết quả học tập của học sinh 

    Đánh giá là một khâu quan trọng của quá trình dạy học và cần phải thực hiện một 

cách thường xuyên. CNTT có thể hỗ trợ việc đánh giá học tập của  HS không chỉ về 

kết quả mà còn đề xuất được các hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, CNTT giúp cho GV có 

thể: Theo dõi được luồng suy nghĩ của HS;  Thu thập được thông tin phản hồi tức thì 

từ các loại đối tượng HS; Lưu giữ và truy cập được công việc của  HS kèm với nhận 

xét kịp thời; Đặt ra được những mục tiêu cho từng cá nhân và đề xuất các hướng dẫn 

cần thiết. 

 

Tạo lập được diễn biến quá trình học tập của  HS 

  CNTT có một vai trò đắc lực trong việc phân định luồng suy nghĩ và học tập của HS: 

- Phản ánh cách thức  HS học tập qua thông tin phản hồi. 

- Ghi chép lại các quá trình suy nghĩ và sách lược giải quyết vấn đề của  HS trước 

một vấn đề hay nhiệm vụ nào đó. 

- Đánh giá khả năng xử lý vấn đề của HS. 

   Thí dụ, ở Mỹ có phần mềm gọi là  siêu thẻ,  nó có khả năng tạo ra tệp dẫn dắt chứa 

tất cả các hoạt động của mỗi  HS trong lớp. Tệp này có thể được cài đặt vào ngay 

trong máy tính cùng với các sản phẩm nhìn-viết của HS.  GV có thể kiểm tra tệp đó 

nhằm phát hiện được cách tiến hành công việc  mà mỗi  HS đang thực hiện. Bởi vậy, 

các công nghệ có chức năng mạnh hơn cho ta khả năng nắm bắt được “luồng” suy 

nghĩ của mỗi  HS khi các em xử lý vấn đề. 

   Bổ sung cho khả năng phân tích quá trình làm việc của  HS như nói ở trên, nhờ quan 

sát qua màn hình máy tính  GV có thể tiến hành đánh giá liên tục và không chính thức 

trong lúc  HS đang làm việc. Khi đi kiểm tra phòng máy hay trong lớp học,  GV có thể 

dừng lại, quan sát, và can thiệp ngay trong lúc  HS đang làm bài tập viết hay một công 

việc nào đó. Qua đó, GV nhận biết được nhiều hơn cách thức mà các HS đang học 

nhờ quan sát được toàn bộ lớp khi  HS đang làm việc tại bàn máy tính.  

   Công nghệ Multimedia cho ta dạng phương tiện tương tự để ghi chép và truy cập 

quá trình học tập của HS. Ví dụ như các GV trường Skyline Elementary - ở 

California, đã sử dụng thiết bị video như là một công cụ để quan sát và phân tích các 

chiến lược mà  HS theo đuổi khi tham gia vào hoạt động xử lý vấn đề. Dù máy quay 

video không có những khả năng chuẩn đoán và tổng hợp như ở các hệ thống máy vi 
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tính, nhưng chúng vẫn cho ta một nguồn dữ liệu dồi dào phục vụ công việc kiểm tra 

các quá trình học tập của HS thể hiện trên thao tác. 

 

Cung cấp khung cảnh đánh giá thực  

   Các phòng học có các máy quay video gắn tại bàn bổ sung cho thiết bị video toàn 

phòng như là một công cụ để quan sát sẽ cung cấp cho chúng ta khung cảnh đánh giá 

rất hiện thực.  Cùng tham gia với các thiết bị video đó có thêm dạng công cụ giấy bút 

và các câu hỏi dạng mở để giúp GV nắm được một cách tóm lược vấn đề của HS. Sự 

hướng dẫn của GV giúp tạo ra các vấn đề có tính chất tương tự để sử dụng trong lớp 

hay gợi mở để thảo luận tại lớp tuỳ thuộc vào ưu nhược điểm của các phương pháp xử 

lý vấn đề đã được mô tả trên thiết bị video. 

 

Thông tin phản hồi ngay từ phía  HS 

     Một vấn đề tồn tại trong quá trình đối thoại ở lớp là sự khập khiễng giữa mức độ 

trình bày với mức hiểu biết của rất nhiều HS. Vì khi mô tả các khái niệm và quy trình,  

GV phải phụ thuộc vào thông tin phản hồi từ phía HS xem có vấn đề gì không. Thực 

tiễn cho thấy có một số HS hiểu tốt nội dung bài học lại thường miễn cưỡng tham gia 

vào các cuộc tranh luận trên lớp. Những  HS không hiểu gì thì thường im lặng, và  GV 

lại tiếp tục giải thích điều mà một số HS lại chẳng cho đó là khó hiểu. CNTT có thể 

giúp cải thiện được vấn đề này bằng việc cung cấp một thiết bị hướng dẫn cho ta 

thông tin phản hồi tức thì từ tất cả các  HS có mặt trong lớp. Tại Trường Saturn ở 

Minneapolis, GV sử dụng một mạng vi tính có tên là Discourse System để phục vụ 

việc hướng dẫn đa chiều cho các nhóm nhỏ.  Tất cả các máy tính trong lớp đều được 

nối mạng với máy của GV, nhờ vậy GV hay một HS có thể trình bày thông tin cho cả 

lớp và sau đó yêu cầu lời đáp lại của mỗi HS. Mỗi thông tin phản hồi của HS hiện 

hình ở một cửa sổ dữ liệu nhỏ trên màn hình của người trình bày. Bằng việc sử dụng 

hệ thống Discourse System, GV có thể thu được thông tin phản hồi đều đặn từ tất cả 

các  HS cùng một lúc, chứ không phải gọi từng HS một. Dựa trên cơ sở thông tin phản 

hồi từ phía HS mà GV có thể điều chỉnh nội dung dạy học của mình và có thể phát 

hiện ra  HS nào đang gặp khó khăn trong học tập. 

 

Lưu trữ và truy cập vào công việc của  HS và có nhận xét tại chỗ  

   Cho đến nay chưa có phương tiện nào cho ta được một hệ thống hoàn chỉnh để nhập, 

lưu trữ, truy cập, phân tích và trình diễn số liệu thực hiện hoạt động như CNTT.  GV 

đang thiếu một sự hỗ trợ khi cố tạo lập một cơ sở dữ liệu mang tính hệ thống về tốc độ 

tiến bộ của trẻ em trong một khoảng thời gian đủ dài. Lấy ví dụ ở lĩnh vực viết chẳng 
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hạn, các khả năng về suy nghĩ, ngôn từ, và sắp xếp ý tưởng mang tính đa dạng được 

thường xuyên thực hiện tại lớp, nhưng những nhận xét có được này thường bị thất 

thoát khỏi hệ thống mỗi khi  HS đem chúng về nhà.  GV không có cách nào để lưu trữ 

các nhận xét mang tính tiến bộ theo thời gian về nội dung công việc của HS, hay để dễ 

dàng tổng hợp về điểm số, về các sở trường hay vấn đề về khả năng viết để điều chỉnh 

việc giảng dạy. 

    Một sản phẩm hiện đang được Midian Kurland phát triển tại Trung tâm phát triển 

giáo dục Hoa Kỳ  giúp  GV tăng cường đáng kể được khả năng lưu trữ, truy cập và 

xác định kết quả công việc của HS. Công cụ có tên là TextBrowser này cho phép truy 

cập đến bài tập, nhận xét bài làm của HS, ra thông tin phản hồi, ghi chép và giám sát  

HS theo kiểu truyền thống của GV, nhưng lại có được ưu việt của công nghệ nâng cao 

lên rất nhiều lần về mức độ và tính linh hoạt; nhờ đó  GV có thể hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đã trao cho mình.  Mặc dù TextBrowser lúc đầu được phát triển như một hệ thống 

đánh giá kỹ năng viết bài, nhưng về sau công cụ này có thể được vận dụng để đánh giá 

mọi lĩnh vực mang tính nội dung.  

 

2.1.3 Quản lý có hướng dẫn học tập của  HS  

     Công tác giảng dạy kéo theo lượng công việc khổng lồ về quản lý các mục tiêu hỗ 

trợ dạy-học và hồ sơ thực hành của HS, đặc biệt là khi nội dung hướng dẫn đã được 

soạn thảo riêng cho cá nhân. Một trong các “ngăn chứa” lớn nhất của các hệ thống 

chuyên về học tập là để chứa phần mềm nhằm tự động hoá quy trình này. Mục tiêu 

học tập của mỗi HS, đơn vị học phần dự định và đã hoàn thành, công việc đánh giá 

cuối mỗi tiểu mục đều được ghi lại. Rất nhiều hệ thống có khả năng làm ra các báo 

cáo tình hình học tập cả cho cá nhân  HS và cho tập thể lớp. Những điểm đặc trưng về 

“quản lý có hướng dẫn” như vậy sẽ không thể làm được nếu thiếu vắng một hệ thống 

chuyên về học tập được thiết kế để bố trí hướng dẫn đúng chỗ, đúng lúc. 

 

2.1.4 Mở rộng kiến thức của  GV 

    Các hệ thống viễn thông đang giúp GV cởi bỏ sự biệt lập truyền thống để tăng 

cường giao tiếp với đồng nghiệp và chuyên gia khác. Những quan hệ qua lại này có 

thể giúp GV mở rộng tầm nhìn về các môi trường dạy và học hiệu quả, hiểu cách thức 

mà CNTT sẽ hỗ trợ, tìm hiểu về các chiến lược hướng dẫn có hiệu quả, chia xẻ thông 

tin về HS, và đón nhận sự hỗ trợ động viên để học hỏi. Phương tiện viễn thông cho 

phép GV sống trong môi trường thông tin thường xuyên với những con người phía 

bên ngoài lớp học mà vẫn không gây ảnh hưởng gì tới lớp cả.  GV không bị quấy rầy 

bởi các cú điện thoại, mà thay vào đó lời nhắn sẽ được lưu lại cho tới khi  GV có điều 
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kiện sẵn sàng đón nghe nó. Việc tham gia vào mạng viễn thông có thể giúp GV khai 

triển các chiến lược hướng dẫn mới có tác dụng thúc đẩy việc học-hỏi. 

     Ngoài việc tạo ra mối liên kết giữa các đồng nghiệp, CNTT có thể tạo mối tiếp cận 

với các chuyên gia về chủ đề mà GV đó đang tiến hành giảng dạy. Kể cả GV có được 

cơ sở chuẩn bị kỹ càng nhất cũng không thể biết hết được mọi thứ thuộc một lĩnh vực 

nào đó, những thành tựu mới thuộc lĩnh vực đó. Bằng công nghệ, khả năng tiếp cận 

với những chuyên gia về chủ đề đó được tăng lên nhiều, giúp  GV có cơ hội củng cố 

kiến thức của mình về lĩnh vực nội dung mà họ đang giảng dạy. 

 

2.1.5 Chia xẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp 

     Một trong những lý do hạn chế hiệu quả trong công việc của GV là tình trạng hiếm 

cơ hội trao đổi với đồng nghiệp khi gặp các vấn đề trọng tâm trong chương trình hoặc 

PPDH. Cơ hội để GV có thể hợp tác với GV khác là nhờ mạng cục bộ và Internet. Họ 

cũng học hỏi được từ những người khác nhờ đọc các bài mô tả về những sự việc đã 

xảy ra ở những lớp khác. Nhờ có sự chia xẻ thông tin về sự việc xảy ra ở lớp của họ 

mà các GV có thể tiếp thu được một vài ý tưởng hay trong đó.  Một khi GV đã có 

được sự hợp tác và cộng tác với các bạn đồng nghiệp của mình thì tự nhiên họ sẽ có 

điều kiện tạo ra một môi trường như vậy cho  HS của mình. 

 

2.1.6 Trao đổi thông tin với phụ huynh 

     Dịch vụ Voice Link (Ý kiến qua điện thoại) được Tổ hợp viễn thông miền nam 

nước Anh cung cấp cho hơn 20 thị trấn vùng Connecticut, đã giúp cho GV có thể 

thông báo với phụ huynh về bài tập về nhà, phiếu học tập và các chuyến đi thực tế. 

Rất đơn giản đó là hệ thống điện thoại tại phòng học có thể giải phóng GV khỏi vấn 

đề đi lại và tạo kênh thường trực nối GV với phụ huynh. 

     Voice Mail (Ý kiến qua thư) để cập nhật phụ huynh về nội dung giáo trình giảng 

trên lớp và về bài tập tại nhà và Voice Bulletin Boards (Ý kiến qua phiếu) đánh dấu 

các hoạt động của nhà trường có thể giúp HS, phụ huynh và GV có thông tin về các 

hoạt động đang diễn ra tại trường học.  

     Sử dụng điện thoại hiện có, một số cộng đồng đã thiết lập được các chương trình 

“Đường dây nóng bài tập ở nhà” hoặc “Gọi cho thầy giáo”. Tuy vậy, những chương 

trình loại này mới chỉ bắt đầu khai phá các cách thức mà qua đó công nghệ có thể giúp 

phụ huynh tham gia được nhiều hơn vào việc học tập của con em mình. Phụ huynh có 

thể sử dụng thông tin này làm điểm khởi đầu để lôi cuốn con em họ vào những hoạt 

động có liên quan, để thảo luận thường xuyên về tiến bộ và nhu cầu học tập của HS. 
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2.1.7 Tích hợp  CNTT  vào lớp học  

    Tích hợp CNTT vào lớp học là một biện pháp làm tăng hiệu quả sử dụng công nghệ 

trong dạy và học. Cuộc cách mạng về công nghệ máy tính và công nghệ truyền thông 

đã đem lại hiệu quả cao hơn cho việc đổi mới PPDH học so với các công nghệ trước.  

CNTT và truyền thông cho phép người học kết nối với nhiều thông tin hơn, với nhiều 

người hơn và việc dạy học được cá biệt hoá cao hơn.  Nếu CNTT được kết hợp với 

các thiết bị dạy học khác sẽ nâng cao hiệu quả của công nghệ lên rất nhiều. 

  

     Thí dụ đầu tiên nói về tích hợp công nghệ là các phòng thí nghiệm có trang bị máy 

vi tính - MBLs (Microcomputer-Based Laboratories). Các phòng MBLs bao gồm một 

chương trình thiết kế trên máy vi tính PC để vẽ đồ thị các số liệu với một bộ các thiết 

bị đánh giá ngoại vi (ví dụ: thiết bị đo cảm ứng, máy đo nhiệt độ) có tác dụng để thu 

thập số liệu. Phòng MBL là một giấc mơ trước đây của các GV dạy môn khoa học, 

theo họ đó là một công cụ linh hoạt có thể đưa tốc độ tính toán theo kịp sức mạnh, ánh 

sáng, áp lực, nhiệt độ, nhịp tim, tốc độ v.v... Điều quan trọng không kém là công cụ 

này cho phép HS có quyền lựa chọn những cái mà máy tính đã làm. Việc sử dụng 

MBLs trong nhà trường cho GV và HS thấy rằng những công việc đo đếm thực sự và 

chính xác đã khích lệ HS, đặc biệt là những em say mê nghiên cứu khoa học. Tuy 

nhiên, thử nghiệm cũng cho thấy GV cần phải tạo ra môi trường sao cho việc học tập 

có hiệu quả. Trong khuôn khổ dự án PDL, hai phòng thí nghiệm kiểu này đã được 

trang bị cho trường CĐSP Hà Nội và trường THCS Việt Nam – Angiêri.  

     Một thí dụ khác về tích hợp công nghệ là World-Wide-Web. Web trở thành nơi hội 

tụ của các kỹ thuật tiên tiến nhất trong hai thập kỷ gần đây của khoa học tính toán và 

khoa học máy tính truyền thông. Tất cả các kỹ thuật này đã được ứng dụng trong Web 

với tốc độ mau lẹ. Nhiều công nghệ riêng biệt và tiên tiến đã được tích hợp vào trong 

hệ thống tổng thể: cấu trúc hướng đối tượng của các ứng dụng môi trường và cơ sở dữ 

liệu, các phương pháp bảo mật cao của liên lạc và tài liệu, kỹ thuật nghe nhìn 3 chiều, 

ngữ nghĩa đặc tả và kỹ thuật tìm kiếm.  

      Một xu thế tích hợp công nghệ được quan tâm là việc xây dựng môi trường học 

tập cộng tác với thời gian và  không gian thực.  HS tự tìm tòi khám phá kiến thức và 

học tập theo tiến độ và khả năng riêng của mình.   

       Ngoài ra, đưa công nghệ tích hợp vào bài giảng còn được thực hiện bằng việc lựa 

chọn phần mềm thích hợp, soạn giáo án có sử dụng công nghệ hỗ trợ  dạy học, tổ chức 

cho  HS hoạt động trong môi trường học tập do công nghệ tạo ra.  

       Vấn đề này có thể tiếp cận trên ba hướng: 
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Hướng thứ 1:  GV có thể đi tìm một ứng dụng công nghệ nào đó đang có sẵn để ứng 

dụng vào bài giảng hiện tại. Trong chương trình giảng dạy có sẵn những “khoảng 

trống” để tiếp đón phần mềm ứng dụng này.  

Hướng thứ 2:  GV có một chương trình giảng dạy hoàn chỉnh và tổng thể. Xuất phát 

từ nguồn lực hiện có, GV lựa chọn và bố trí theo trình tự những gì muốn sử dụng.  

Hướng thứ 3:  GV xây dựng một đơn vị chương trình giảng dạy theo một đề tài hay 

một chủ đề, có sử dụng một loạt các ứng dụng công nghệ khác nhau.  

        Bất kể là cách thức sử dụng công nghệ ra sao (đơn chương trình, đa chương 

trình) hay ứng dụng công nghệ sử dụng cao hay thấp (chế bản văn bản, CD-ROM), thì 

việc hoà nhập công nghệ nào cũng buộc GV phải tái suy nghĩ, tái chuyển đổi và tái bố 

cục chương trình giảng dạy của mình. Mọi sử dụng công nghệ đều bắt buộc  GV phải 

nêu được các câu hỏi như: Công nghệ mang lại điều gì cho HS trong quá trình lĩnh 

hội tri thức? HS sẽ hợp tác với nhau ra sao trong học tập? Mối quan hệ giữa công 

nghệ với các tài liệu hướng dẫn khác?  HS phải cần những kiến thức, quy  trình và kỹ 

năng gì để có thể sử dụng công nghệ? Kiến thức gì về nội dung hay nguyên lý giảng 

dạy  hoặc về công nghệ mà tôi cần phải có để có thể củng cố cách học tập trong  HS 

của tôi? Trả lời cho các câu hỏi như trên đòi hỏi GV tự bồi dưỡng để có thể ứng dụng 

CNTT khi dạy học trên lớp. 

 

2.2 Ứng dụng CNTT trong học tập của học sinh 

       CNTT cũng hỗ trợ cho hoạt động học tập của HS, góp phần làm tăng hiệu quả 

giáo dục. Trước hết hãy so sánh CNTT với các phương tiện dạy học truyền thống.  

 

2.2.1 So sánh  CNTT  với các phương tiện truyền thống 

    Khi CNTT được áp dụng vào trường học thì đương nhiên có yêu cầu muốn so sánh 

tính năng hiệu quả của nó với các phương tiện hiện có. Những nghiên cứu ban đầu so 

sánh CNTT với đài phát thanh, TV, và trên cơ sở bài giảng ở lớp và sách giáo khoa.  

Hầu hết đều phát hiện rằng CNTT hơn hoặc là tương đồng hoặc là ưu việt hơn phương 

tiện truyền thống nếu xét về phương diện tác động tới việc học tập của HS. 

 

Hướng dẫn  HS học tập có hỗ trợ của  CNTT   

   Các cuộc nghiên cứu được tiến hành ở Hoa Kỳ ở cấp độ trường tiểu học (Niemiec & 

Walberg 1985), và trường trung học (Weinstein & Walberg 1986), cho thấy thế mạnh 

đáng kể của hướng dẫn  HS học tập có sự hỗ trợ của công nghệ (phần mềm CAI). Lợi 

thế của học tập có công nghệ hỗ trợ tỏ ra lớn hơn hẳn đối với  HS yếu hoặc kém chức 

năng. 
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Đĩa hình video và  công nghệ đa phương tiện  

  Lợi thế của đĩa hình video so với bài giảng đã được ghi nhận.  Nelson, Watson & 

Busch (1989) ở Hoa Kỳ đã tiến hành 47 nghiên cứu khi so sánh hướng dẫn qua đĩa 

hình video có điều kiển bằng máy vi tính (IVD) với học tập kiểu truyền thống. Bosco 

(1986) đã xem xét 8 nghiên cứu IVD tiến hành ở trường học cho thấy những lợi thế 

của việc thuyết trình bằng băng hình video. 

 

Học từ xa  

    Việc học tập từ xa nói chung được tiến hành trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, ở 

vào tình huống không có điều kiện hoặc tốn kém hơn. Với những ưu thế của mình, 

CNTT đã bù được sự thiếu GV cũng như môi trường học tập. Ở Hoa Kỳ, khi đánh giá 

một dự án vô tuyến truyền hình tương tác hai chiều tại Jowa cho thấy rằng  HS thuộc 

các lớp theo học bằng TV thực hiện việc học tập tương đương với  HS trong các nhóm 

khác của lớp cũng do GV trực tiếp giảng dạy. Tương tự, một loạt nghiên cứu do ITV 

tiến hành ở vùng nông thôn Minnesota đã cho thấy không có những khác biệt đáng kể 

về thành tích khi so sánh  HS này với các  HS khác của các lớp học kiểu truyền thống. 

 

2.2.2 CNTT  tạo ra môi trường học tập lý tưởng 

   Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật người ta có thể tạo ra môi trường học tập, ở 

đó HS hoạt động, tìm tòi khám phá tiếp thu kiến thức mới, HS được phát triển tối đa 

khả năng cá nhân trong hoạt động tập thể.  

     Một nghiên cứu về môi trường học tập trong bối cảnh có sử dụng CNTT được tiến 

hành bởi các nhà nghiên cứu học của Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario (OISE), tại 

đó họ khai triển một hệ thống mạng siêu năng có tên là Môi trường học tập quốc tế 

trên máy vi tính (CSILE). Hệ thống CSILE này sử dụng một cơ sở dữ liệu trung tâm 

và cung cấp cho  HS khả năng viết, mô tả, đọc, và nhận xét các thông tin trên mạng.     

Mạng này hiện đang được dùng cho các lớp của các trường bổ túc khi nghiên cứu các 

môn học về khoa học, lịch sử, và xã hội. Hệ thống này được thiết kế trên cơ sở hợp tác 

làm việc, cho phép  HS tiếp cận được với công việc của HS khác và tự mình có lời 

chú giải, cho lời bình luận, thêm thông tin và các kiểu loại giúp đỡ khác.  

     Hiện nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về xây dựng môi trường học tập cho HS và có 

thể đưa ra nhận định rằng phương pháp này  mang lại một sự chuyển đổi trong các lớp 

học. Đó là một chuyển biến từ các hoạt động theo điều khiển của GV sang trạng thái 

học tập lấy HS làm trung tâm, trong đó xu hướng hợp tác cùng học ngày càng gia 

tăng.  HS thường được mô tả là hoạt động nhiều hơn và hăng say học tập hơn. Về GV, 

tính chất giáo huấn ít đi và ngày càng thêm tính huấn luyện.  



 15 

           Một trong những môi trường học tập tiêu biểu có ứng dụng CNTT là lớp học 

thông minh (Smart classroms). Mô hình của Lớp học thông minh đầu tiên ra đời năm 

1983 tại trường Blackstock Junior High School, Hoa Kỳ. Đó là lớp học có những đặc 

trưng như: 

-  Có môi trường học tập giàu công nghệ (technology-rich enviroment). 

- Tích hợp công nghệ vào chương trình dạy học (technology integrated into 

curriculum). 

-  Khuyến khích GV và HS thực hiện PPDH mới  

     Lớp học thông minh có những đặc tính tiêu biểu như sau: 

Thứ nhất nhấn mạnh đến vai trò trung tâm và sự nhiệt tình của những người đứng đầu 

nhà trường, của gia đình và HS trong việc ứng dụng CNTT vào học tập. Môi trường 

học tập ở các Lớp học thông minh này tập trung vào vấn đề: CNTT có thể hỗ trợ cho 

nhu cầu và khả năng của cá nhân như thế nào chứ không phải về tính năng kỹ thuật 

của bản thân công nghệ.  

Thứ hai là vấn đề đánh giá HS. Hiện nay thành tích của nhà trường và HS được đánh 

giá dựa trên điểm số của bài kiểm tra. Cách chắc chắn nhất để nâng cao điểm số bài 

thi là kiểu dạy để thi, kiểm tra và cách dạy học truyền thống rất phù hợp với cách đánh 

giá kiểu này. Người ta thấy không cần thiết phải đưa CNTT vào hỗ trợ dạy-học. Như 

một hệ quả tất yếu của đưa công nghệ vào dạy học đó là phải đổi mới cách đánh giá 

nhà trường và HS. Việc xếp loại  HS phải thông qua kiến thức toàn diện và kỹ năng 

giải quyết vấn đề hơn là điểm thi của  HS tại kỳ thi có tính chất “đánh đố”. Các bài 

kiểm tra dùng cho các kỳ đánh giá cần bao quát toàn bộ nội dung kiến thức và bao 

trùm nhiều chủ đề. Kỹ năng cơ bản phải được chú trọng. Cần chú trọng nhiều hơn khả 

năng suy luận sáng tạo riêng của mỗi người và những kỹ năng giải quyết vấn đề của 

HS.  

Thứ ba là vấn đề cấu trúc lại trường học để tạo được môi trường học tập có sự hỗ trợ 

cao của công nghệ và lấy  HS làm trung tâm. Trường và lớp học cần được thiết kế lại 

cho thích hợp với học tập theo nhóm cũng như các kịch bản sư phạm. Cần thay đổi 

chương trình dạy học và thời khoá biểu. Các mối quan hệ giữa GV với nhau, giữa  GV 

và ban giám hiệu, giữa nhà trường với phụ huynh HS cũng cần được đổi mới cho phù 

hợp với hoàn cảnh mới. 

Thứ tư là phải được đầu tư thích đáng, đủ thiết bị, nhất là thiết bị CNTT. Theo tài liệu 

của các lớp học hoàn hảo, tính trung bình cần 1 máy tính/5 HS. Ngân sách cho một 

Lớp học thông minh tốn kém gấp 3 lần lớp học thông thường (theo số liệu của Uỷ ban 

quốc gia về công nghệ và Giáo dục Hoa Kỳ, 1996).   
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     Ở nước ta trong vài năm gần đây vấn đề ứng dụng CNTT vào đổi mới PPDH đã 

được nghiên cứu và thử nghiệm, trong đó có một số mô hình được đánh giá là thành 

công. Chẳng hạn, mô hình  Teaching and Learning with Computer của Công ty 

IBM và Teach to the Future của Công ty Intel.   

 

III. XU HƢỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY 

HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THPT 
 

       Có thể nói việc ứng dụng máy tính vào dạy học môn Toán khá sớm. Sau khi đa 

phương tiện ra đời CNTT lại có thêm điều kiện thuận lợi thâm nhập tốt hơn trong dạy 

học môn Toán và hầu hết các môn học ở trường phổ thông. Một trong những lợi thế 

để CNTT được áp dụng sớm và  mạnh mẽ trong môn Toán là vì môn học này tiềm ẩn 

rất nhiều thuật toán, có thể giải quyết bằng lập trình.  

 
3.1  Vai trò của máy tính trong dạy học môn Toán 

      Máy tính với các phần mềm ứng dụng đã tạo được vai trò trợ giúp đặc biệt việc 

dạy học môn Toán mà các phương tiện dạy học truyền thống không có được.   

  

3.1.1  Đảm bảo tính cá thể hoá cao trong dạy và học môn Toán 

      Ngày nay việc máy tính kết hợp với kỹ thuật đa phương tiện, người ta có điều kiện 

rất tốt để thực hiện nguyên tắc cá thể hoá trong dạy học. Máy tính có khả năng tạo lập 

mức độ kiến thức cần trình bày một cách phù hợp với trình độ học tập của từng HS. 

HS học với sự trợ giúp của máy tính có thể theo tiến độ riêng. HS có cơ hội thoả mãn 

các nhu cầu, sở thích, phát triển thiên hướng, tiến hành học theo tiến độ riêng của 

mình.  

 

3.1.2 Tính ưu việt của máy tính trong dạy và học môn toán được thể hiện ở:  

- Chú trọng đến tư duy thuật toán và kĩ năng giải quyết vấn đề hơn là học nhiều vấn 

đề  rời rạc.  

- Các kĩ năng cơ bản không học riêng lẻ mà gắn với giải quyết các vấn đề của thế 

giới thực, nghĩa là phải có sự tổng hợp một số kĩ năng. 

- HS không phải nhập tâm quá nhiều, nguồn thông tin đến với HS vào thời điểm khi 

chúng trở nên có ích để giải quyết các vấn đề cụ thể. 

- Số vấn đề cần học trong chương trình toán có trợ giúp của máy tính ít hơn so với 

chương trình cũ, nhưng các vấn đề thường đi sâu hơn. 
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- HS đóng vai trò chủ động hơn so với phương pháp học cũ ở đó HS chỉ thụ động 

tiếp nhận thông tin do GV cung cấp. 

 

3.1.3 Hệ thống dạy học dựa trên máy tính (Computer-Based Tutorial Systems) 

   Trong số những ứng dụng sớm nhất có ý nghĩa của máy tính đối với giáo dục nói 

chung và dạy học môn Toán nói riêng là tạo ra các hệ thống dạy học dựa trên máy 

tính. Một trong những hệ thống như thế ra đời năm 1960 có tên gọi là Computer-

Assisted Instruction (CAI).  Hệ thống bao gồm nhiều khối nhỏ có cấu trúc về một đơn 

vị kiến thức nào đó, có các câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của HS.  Câu hỏi có cấu trúc 

đơn giản, ở dạng nhiều lựa chọn hoặc “đúng/sai”. Hệ thống có thông báo cho HS về 

độ chính xác của mỗi câu trả lời. Nhược điểm của những hệ thống này là HS sẽ tiêu 

phí nhiều thì giờ mỗi khi gặp câu hỏi  khó hoặc lặp đi lặp lại việc tránh các vấn đề đã 

nắm vững rồi. Những hệ CAI “thông minh” sau này có thể lường trước được các tình 

huống HS làm được và không làm được. Mỗi khi HS gặp câu hỏi khó, máy tính coi 

rằng anh ta hoặc cô ta đã “nợ 1 điểm” và hệ thống có những hướng dẫn cần thiết để 

bài toán tiếp tục được.  

  Nhìn chung, các hệ CAI có cấu trúc dạng “thực hành và ôn tập” các kĩ năng riêng 

biệt, tập trung vào những phạm vi nội dung riêng biệt hơn là tích hợp các kỹ năng 

nhằm giải quyết các bài toán phức hợp.  

  Những năm gần đây, các hệ thống cải tiến của CAI, có tên là Integrated Learning 

System (ILSs), ra đời. Hệ thống này tích hợp các chức năng: phần cứng có thể làm 

việc trong mạng, phần mềm hệ thống, nội dung dạy-học, chương trình quản lý ... 

    

3.1.4  Đổi mới về căn bản nội dung và phương pháp dạy học môn Toán 

    Ta biết rằng dạy học kiểu truyền thống về cơ bản là quá trình “truyền tải” thông tin, 

tri thức từ người thầy sang học trò, người thầy đóng vai trò chủ động còn học trò thì bị 

động,... Quan điểm đổi mới về giáo dục cho rằng việc học tập xảy ra trong quá trình, 

tại đó HS đóng vai trò hoạt động tích cực để nhận thức khái niệm. Đổi mới PPDH 

nhấn mạnh đến các hoạt động học tập, tăng cường hoạt động nhóm.  

     Do có nhiều tính năng ưu việt, CNTT có thể tạo ra được những thay đổi về nội 

dung và PPDH môn Toán, như: 

- Tạo ra môi trường học tập đặc biệt, mô phỏng các hiện tượng, các quá trình, các hệ 

thống tự nhiên hoặc nhân tạo. Một thí dụ sớm nhất về điều này là môi trường học 

tập “vi thế giới” của phần mềm toán học LOGO.   

- Truy nhập thông tin và tìm kiếm thông tin qua mạng. Trên Internet có nhiều Web-

sites các vấn đề đang được quan tâm về toán. 
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- Nhiều phần mềm có khả năng đặc biệt: xử lý được trên các biểu tượng, vẽ đồ thị, 

giải phương trình ... Các phần mềm thuộc loại này như MATHEMATIC, MAPLE, 

GSP, VIOLET,… 

- Khả năng lưu trữ, xử lý, lập báo cáo kết quả các cuộc điều tra; thí dụ các phần 

mềm như SPSS, AMOS, QUEST ... 

- Khả năng hiển thị, soạn thảo tài liệu để trình bày một chuyên đề trong nhóm học 

tập, lớp. Minh hoạ về tính năng này là các phần mềm như POWERPOINT, 

WORD,… 

- Có các phần mềm tạo ra môi trường thuộc lĩnh vực giải toán, là môi trường mở có 

khả năng giải quyết được một số dạng toán, sự giao tiếp giữa người và máy rất 

thuận tiện. Thí dụ về lĩnh vực này là MAPLE, CABRI-GEOMETRE... 

- Máy tính có thể thiết lập môi trường nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho các nhóm học 

tập hợp tác. 

- Trang tính số (Spreadsheet) có rất nhiều ứng dụng trong toán thống kê, lập biểu 

bảng báo cáo. 

- Ngôn ngữ siêu văn bản có khả năng giao tiếp cao kết hợp với các ứng dụng đa 

phương tiện, được kết nối mạng tạo điều kiện trao đổi thuận tiện giữa GV, phụ 

huynh, các chuyên gia. Ngoài ra người ta còn tổ chức dạy học từ xa, hội nghị “ảo” 

và nhiều ứng dụng khác. 

 

3.1.5 Máy tính còn là công cụ có hiệu lực trong giảng dạy toán của GV: 

- Giám sát, hướng dẫn, theo dõi quá trình học của HS 

- Lưu trữ kết quả học tập 

- Chuẩn bị tư liệu, soạn bài giảng trên lớp 

- Trao đổi với HS, phụ huynh HS và các nhà quản lý 

- Trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và tư liệu với đồng nghiệp 

- Làm việc với chuyên gia về các lĩnh vực thuộc chuyên môn sâu 

- Truy nhập dữ liệu từ xa và tìm kiếm thông tin trên Internet 

- Mở rộng kiến thức và khả năng nghiệp vụ 

3.2. Tình hình ứng dụng máy tính vào giảng dạy Toán ở nƣớc ta 

3.2.1 Về phần mềm dạy học    

     Việc ứng dụng máy tính vào giảng dạy toán ở nước ta có từ khá sớm. Các phần 

mềm chủ yếu được nhập từ nước ngoài, cũng có một số được tự viết . 

      Nhiều chuyên gia tin học vốn từ toán chuyển sang, đã lập trình giải một số bài 

toán ở phổ thông. Ngôn ngữ được sử dụng là BASIC, PASCAL, C ... Nói chung các 

phần mềm này chỉ giải quyết được một số vấn đề riêng lẻ. Thời gian gần đây nhờ có 
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đa phương tiện, phong trào làm phần mềm toán phát triển mạnh hơn. Một số cơ sở 

nghiên cứu và có cả công ty tư nhân đã đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Cho đến 

nay vấn đề làm phần mềm hoàn toàn mang tính tự phát. Chúng ta chưa có một cơ 

quan phụ trách để hoạch định ra chiến lược phát triển công nghệ phần mềm trong giáo 

dục. Vấn đề phối hợp giữa các cơ quan và cá nhân quan tâm đến công nghệ phần mềm 

cũng chưa được tổ chức chặt chẽ.  

     Các phần mềm do nước ngoài viết có từ rất nhiều nguồn đang được sử dụng khá 

nhiều và phong phú về chủng loại. Nhờ có Internet chúng ta có thể truy cập các trang 

Web để sưu tầm và bổ sung vào ngân hàng các phần mềm. Nhiều cơ sở đã có hàng 

nghìn phần mềm các loại. Tuy nhiên các phần mềm do nước ngoài viết thường không 

phù hợp với chương trình và sách giáo khoa phổ thông của chúng ta.  

 

3.2.2 Tình hình ứng dụng máy tính vào giảng dạy toán ở nước ta 

     Thực tế hiện nay ở trường phổ thông GV còn ít ứng dụng máy tính vào giảng dạy 

môn toán, bởi nhiều lí do, trong đó có thể thấy nguyên nhân cơ bản như: 

-  Chúng ta còn thiếu một chủ trương chung. Nhà trường cần phải tuyên truyền cho  

GV về những ích lợi của ứng dụng  CNTT vào giảng dạy toán cũng như các biện pháp 

để thực hiện. Nếu như  GV có được cái nhìn rõ nét về cách thức mà công nghệ có thể 

nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập thì họ sẽ hào hứng tìm hiểu các vấn đề mới 

của CNTT. Mặt khác, nếu không đặt ra yêu cầu có tính chất pháp lệnh thì họ cảm thấy 

cứ giảng dạy toán theo kiểu cũ như bao nhiêu năm nay, không cần đổi mới.  

- Chưa có sự hỗ trợ kịp thời về chuyên môn. Thông thường thì máy tính ít được ứng 

dụng bởi vì phần mềm hiện có không phù hợp với các mục tiêu chương trình giảng 

dạy của GV. Vấn đề này có thể khắc phục trên hai hướng: 

   Thứ nhất, thông qua việc khuyến khích sự phát triển tài liệu phần mềm tương thích 

với các mục tiêu giảng dạy.  

   Thứ hai, sử dụng các phần mềm hiện có, khai thác các khía cạnh phù hợp của phần 

mềm, tổ chức huấn luyện GV từ khâu soạn giao án cho đến sử dụng phần mềm.  

- Cách thi cử như hiện nay chưa khuyến khích ứng dụng máy tính vào dạy học.  Thành 

tích của nhà trường được phản ánh dựa trên cơ sở điểm số của bài thi hoặc kiểm tra 

của HS. Cách chắc chắn nhất để nâng cao điểm thi là phương pháp dạy để đi thi 

(luyện thi). Do đó,  thời gian dành để sử dụng công nghệ hỗ trợ cho các mục đích học 

tập khác sẽ trở nên hiếm hoi và là “việc làm không cần thiết” nếu cứ áp dụng kiểu 

đánh giá như hiện nay.  
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Phần 2. Hướng dẫn khai thác thông tin và sử dụng 

một số phần mềm góp phần đổi mới PPDH và kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT 

 

I. SỬ DỤNG PHẦN MỀM Maple HỖ TRỢ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP 

DẠY HỌC và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN 

TOÁN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

 

 
 

1. 1 Giới thiệu  
        Phần mềm Maple xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 bởi nhóm Tính toán Hình 

thức tại Đại học Waterloo, Ontario, Canada. Từ năm 1988, nó đã được phát triển và 

thương mại hóa bởi Waterloo Maple Inc, một công ty Canada cũng có trụ sở tại 

Waterloo, Ontario. Phiên bản hiện tại là Maple 12 được phát hành vào tháng 5 năm 

2008.  

        Người dùng có thể nhập biểu thức toán học theo các ký hiệu toán học truyền 

thống, có thể dễ dàng tạo ra những giao diện tùy chọn. Maple hỗ trợ cho việc tính toán 

trên các số, tính toán hình thức, cũng như hiển thị. Trong Maple, nhiều phép tính số 

học được thực hiện dựa trên chương trình con NAG, cho phép độ chính xác lớn. 
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       Maple cũng có một ngôn ngữ lập trình cấp cao đầy đủ, cũng có giao diện cho 

những ngôn ngữ khác (như C, Fortran, Java, MatLab, và Visual Basic, Excel). 

       Ngôn ngữ lập trình Maple là một ngôn ngữ kiểu động, phần lớn chức năng toán 

học của Maple được viết bằng ngôn ngữ Maple và được thông dịch bởi nhân Maple, 

được viết bằng ngôn ngữ C, chạy trên tất cả các hệ điều hành chính. Cũng giống như 

các hệ thống đại số máy tính, các biểu thức hình thức được lưu trữ trong bộ nhớ theo 

đồ thị không chu trình có hướng (DAG). Ngôn ngữ cho phép các biến có phạm vi nhất 

định (lexical scoping). Ngôn ngữ có hình thức lập trình hàm, nhưng cũng có hỗ trợ 

đầy đủ cho lập trình truyền thống, theo kiểu mệnh lệnh. 

 

1.2  Sử dụng Maple hỗ trợ trong quá trình dạy học truyền thống 

 

1.2.1 Gói lệnh Student hỗ trợ cho việc dạy và học toán 

• Từ Maple 8, gói lệnh Student (được phát triển từ gói lệnh student trước đó) hỗ trợ 

cho việc dạy và học toán ở đại học và phổ thông. Khai thác khả năng của gói lệnh này 

sẽ cho GV rất nhiều công cụ hỗ trợ đổi mới PPDH. Về cơ bản, gói lệnh này đã đề cập 

tất cả các nội dung toán học ở phổ thông, cung cấp nhiều lệnh và thủ tục cho các phép 

tính toán và thuật giải trong chương trình giảng dạy, cung cấp nhiều công cụ tương tác 

dưới dạng Maplet và hỗ trợ việc làm từng bước các phép toán cơ bản của vi tích phân. 

• Gói lệnh Student có 3 gói lệnh con là Calculus1, LinearAlgebra và Precalculus.  

Để nạp từng gói lệnh, làm như sau: 

> with(Student[Precalculus]): 

• Gói lệnh con Calculus1 là gói lệnh quan trọng nhất của Student. Nó chứa các công 

cụ hỗ trợ từ hướng dẫn thực hiện các phép tính vi tích phân cho đến khảo sát và vẽ đồ 

thị hàm; từ việc minh họa vẽ tiếp tuyến đường cong cho đến việc tính diện tích, thể 

tích mặt tròn xoay,v.v... 

 

Ví dụ: Khảo sát hình học và thể tích của vật thể tròn xoay. 

Ta có thể vào các câu lệnh sau 

> with(Student[Calculus1]): 

> VolumeOfRevolution(cos(x) + 3, sin(x) + 2, x=0..4*Pi); 

20 π2 

> VolumeOfRevolution(cos(x) + 3, sin(x) + 2,x=0..4*Pi,output=integral); 

d ⌠⌡ .. 

0 

4 π 

π ( cos(x )2 + 6 cos(x ) + 5 − sin(x )2 − 4 sin(x ) ) x 

> VolumeOfRevolution(cos(x) + 3, sin(x) + 2, x=0..4*Pi,output=plot): 

Lệnh cuối cùng tính thể tích của mặt tròn xoay xác định bởi hàm trên, kèm theo với 

hình vẽ. 

 

• Sử dụng các Tutor trong các gói của Student và các hỗ trợ tính toán từng bước. 

Ví dụ: Tích tích phân 

Ta có thể vào câu lệnh sau 

> with(Student[Calculus1]):IntTutor() 
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Sau khi nhấn Enter, một cửa sổ Maplet hiện ra, cho phép ta nhập hàm và các khoảng 

cần tính tích phân (xác định). Maple này có thể giúp đưa ra các biến đổi từng bước 

cho bài toán tính phân và tính ra kết quả cuối cùng. 

 

1.2.2 Sử dụng Maple như một phương tiện minh họa các khái niệm toán học và đối 

tượng hình học 

 

Ví dụ: Minh họa hình ảnh tự nhiên của các đường conic như giao tuyến của một mặt 

nón và mặt phẳng cắt nó. 

Ta có thể vào các câu lệnh sau 

> with(plots): 

>animate(plot3d,[y/3-10,x=- 

20..t,y=20..t,color=red,style=PATCHNOGRID],t=18..17,axes=fr 

amed,background=plot3d([z*cos(t),z*sin(t),z],z=-20..0,t=-Pi..Pi)); 

Kích chuột trên hình vẽ, ta có thể xem từ nhiều góc độ khác nhau. Bằng cách thay đổi 

phương trình thích hợp của mặt phẳng ta có thiết diện là đường hyperbol hay parabol. 

 

1.2.3 Sử dụng Maple để hình thành các khái niệm toán học 

Ví dụ: Khái niệm tích phân xác định và ý nghĩa hình học của nó. 

Ta có thể vào các câu lệnh sau 

> with(plots):with(student): 

> f:=x->x-2*sin(x); 

f := x → x − 2 sin(x ) 

>display(seq(middlebox(f(x),x=-2..2,SoHinh),SoHinh=6..80),insequence=true); 

Khi ta kích chuột trên hình vẽ, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện thanh điều khiển hình 

vẽ. Kích chuột trên thanh điều khiển, số hình chữ nhật của tổng Riemann sẽ tăng từ 6 

lên 80 và dần dần phủ kín phần mặt giới hạn bởi đường cong. 

 

1.2.4  Sử dụng Maple để dự đoán các kết quả toán học 

Ví dụ: dãy hội tụ và không hội tụ 

Ta có thể vào các câu lệnh sau 

> pointplot([seq([n,sin(n)/(n+1)],n=1..150)],color=blue); 

>pointplot([seq([n,abs(sin(n)+1/n)^(sqrt(n))],n=1..1000)],color=blue); 

 

1.2.5 Maple hỗ trợ  GV  trong các hoạt động giảng dạy khác 

    Maple có nhiều ứng dụng cho hoạt động giảng dạy của GV toán, chẳng hạn: 

a) Dùng Maple để tìm và soạn hệ thống bài tập, đề thi theo ý muốn. 

b) Kiểm tra các kết quả của các bài toán tính toán để dự đoán các chứng minh (ví dụ 

về các bài toán giải phương trình, phân tích hoặc rút gọn đa thức, phân thức...) 

c) Soạn giáo án, vẽ các đồ thị chính xác phục vụ giảng dạy hoặc sinh hoạt chuyên 

môn; viết các báo cáo khoa học. 

d) Công cụ hỗ trợ trong bồi dưỡng HS giỏi hoặc hoạt động tập dượt nghiên cứu khoa 

học. 

e) Là nguồn dữ liệu phong phú để lựa chọn các kịch bản lên lớp. 

f) Maple là một nguồn mở, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các lệnh và chương 

trình cho riêng mình bằng các modun lệnh có sẵn và ráp nối bằng các lệnh đơn giản. 



 23 

II. SỬ DỤNG PHẦN MỀM Power Point HỖ TRỢ ĐỔI MỚI PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN 

TOÁN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Nhúng, chèn các file kết xuất từ các phần mềm toán học trong Power Point) 

  

        Powerpoint với rất nhiều ưu điểm và tính năng mạnh mẽ, linh hoạt đã trở thành 

phần mềm trình chiếu được GV sử dụng nhiều trong giảng dạy môn Toán. Là phần 

mềm trình diễn, do đó Powerpoint phải cần đến các phần mềm hỗ trợ khác, như Cabri, 

Geometer Sketchpad, Geogebra...để có thể chèn, nhúng các dữ liệu. 

   Trong phần này chúng ta sẽ lần lượt tiếp cận về cách nhúng, chèn vào bài giảng các 

dữ liệu được xây dựng từ các phần mềm Cabri II Plus, Cabri 3D, Geometer Sketchpad 

và Geogebra. 

 

2.1 Nhúng (Tích hợp) Cabri II Plus trong Powerpoint 

    Để có thể nhúng Cabri II Plus trong Powerpoint, ta cần thực hiện các bước sau: 

  Trước hết ta cần tải  phần mềm Cabri II Plus Plugin, từ Website chính thức có địa 

chỉ www.cabri.com. Sau khi tải, ta tiến hành cài đặt phần mềm này, chỉ cần nhấp 

chuột và thực hiện đúng chỉ dẫn. 

  Công việc của ta liên quan đến các slide Powerpoint và các tệp dạng *.fig của Cabri. 

Trước hết ta tạo một thư mục và để tệp *.ppt và tệp *.fig vào cùng thư mục vừa tạo, 

việc này giúp chúng ta khi chèn sẽ dễ dàng tìm được các tệp Cabri cần thiết.  

 

 
 

  Thực hiện lệnh Insert => Object trong Powerpoint  xuất hiện cửa sổ chọn đối 

tượng nhúng có dạng như sau: 

       

http://www.cabri.com/
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  Chọn đối tượng nhúng là Cabri II Plus rồi nhấn OK. Trong slide của Powerpoint 

lúc này xuất hiện đối tượng nhúng kiểu Cabri II Plus như hình dưới đây: 

 
  Nháy chuột phải lên đối tượng, trong slide xuất hiện menu chọn, di chuôt đến 

dòng Cabri II Plus Object, chọn Import rồi nhấn chuột 

 
 

  Sau khi nhấn chuột lên lệnh Insert sẽ xuất hiện cửa sổ để tìm tệp *.fig cần chèn 
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Khi cửa sổ này xuất hiện ta tìm thư mục chứa tệp *.fig cần chèn. Sau khi tìm thấy 

ta nhấn nút Open, khi đó trong slide của Powerpoint sẽ xuất hiện hình ảnh của tệp 

*.fig chính xác như khi tệp này nằm trong cửa sổ làm việc của Cabri II Plus. 

 

 
 

  Phần mềm Cabri II Plus Plugin là phần mềm hỗ trợ, cho phép ta đã tích hợp được 

Cabri II Plus trong Powerpoint. Điều này có nghĩa rằng tệp *.fig nhúng vào trong 

Powerpoint sẽ làm việc hệt như trên cửa sổ của Cabri II Plus. 

 

2.2 Nhúng (tích hợp) Cabri 3D trong Powerpoint 

 

    Để có thể nhúng Cabri 3D trong Powerpoint, trước hết cần tải  phần mềm Cabri 

3D Plus Plug-in từ Website chính thức có địa chỉ www.cabri.com. Sau khi tải, ta 

tiến hành cài đặt, chỉ cần nhấp chuột và thực hiện đúng chỉ dẫn. 

     Công việc của ta liên quan đến các slide Powerpoint và các tệp dạng *.cg3 của 

Cabri. Trước hết ta tạo một thư mục và để tệp *.ppt và tệp *.cg3 vào cùng thư mục 

vừa tạo, việc này cho phép chèn dễ dàng các tệp Cabri cần thiết tìm được.  

 

 

 

http://www.cabri.com/
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  Thực hiện lệnh Insert => Object trong Powerpoint  xuất hiện cửa sổ chon đối 

tượng nhúng có dạng như sau: 

 

 
 

  Chọn đối tượng nhúng là Cabri 3D rồi nhấn OK. Trong slide của Powerpoint lúc 

này xuất hiện đối tượng nhúng kiểu Cabri 3D như hình dưới đây: 

 

 
 

  Nháy chuột phải lên đối tượng, trong slide xuất hiện menu chọn, di chuôt đến 

dòng Cabri 3ActiveDoc Object, chon Import rồi nhấn chuột 
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  Sau khi nhấn chuột lên lệnh Insert sẽ xuất hiện cửa sổ để tìm tệp *.fig cần chèn 

 

 
 

 

Khi cửa số này xuất hiện chúng ta tìm thư mục chứa tệp *.cg3 cần chèn. Sau khi 

tìm thấy ta nhấn nút Open, khi đó trong slide của Powerpoint sẽ xuất hiện hình 

ảnh của tệp *.cg3 chính xác như khi tệp này nằm trong cửa sổ làm việc của Cabri 

3D. 
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  Phần mềm Cabri 3D Plugin là phần mềm hỗ trợ, cho phép ta đã tích hợp được 

Cabri 3D trong Powerpoint. Điều này có nghĩa rằng tệp *.cg3 nhúng vào trong 

Powerpoint sẽ làm việc hệt như trên cửa sổ của Cabri 3D. 

 

2.3 Chèn Web browser vào slide của Powerpoint bằng Control “Microsoft Web 

Browser” 

      Phần lớn các phần mềm dùng để tạo các bài giảng Toán học như Geometer 

Sketchpad, Maple, Geogebra… đều có chức năng kết xuất tệp thành các tệp HTML 

(HTM). Như vậy các bài giảng có thể đưa lên website một cách hết sức dễ dàng, 

nhanh chóng. Các tệp được tạo ra bởi các phần mềm toán học này tất nhiên cũng có 

thể chèn vào Powerpoint, một công cụ trình diễn mạnh mẽ. Để chèn các trang 

HTML (HTM) chứa nội dung bài giảng vào slide của Powerpoint bằng đối tượng 

Web browser đã tích hợp sẵn vào của Microsoft trong Powerpoint chúng ta thực hiện 

theo các bước sau: 

   Trước hết phải cài đặt Plugin OfficeOne: PowerPoint Web Browser Assistant 

(PPWBA11.exe). Chúng ta lên Internet vào Google Search để tìm kiếm Plugin này, 

sau khi tải tệp này về, nhấy đúp vào tệp để tiến hành cài đặt 

 

 

http://officeone.mvps.org/ppwba/ppwba.html
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   Làm theo hướng dẫn trong quá trình thực hiện cài đặt Plugin, thực chất việc cài đặt 

này không phức tạp. Sau khi cài đặt xong chúng ta tiếp tục thực hiện các bước sau 

   Khởi tạo Microsoft PowerPoint, vào menu Tools => Add-In 

 

 
 

 
 

Nếu khi vào đến cửa sổ “Add-In” liệt kê các Plugin, nếu ta chưa nhìn thấy Plugin 

PPWBA thì cần tiếp tục tiến hành như sau để Add Plugin vào. Nhấn nút “Add New” 

đi tiếp theo đường dẫn C => Program Files => OfficeOne => PowerPoint Web 

Browser Assistant => Chọn PPWBA.ppa nhấn OK 

 

 
 

   Hoặc đơn giản hơn, sau khi chúng ta nhấn nút Add New cửa sổ Add-In của 

Powerpoint hiện ra 
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   Khi đó, ta chỉ cần nhấp chuột vào tệp PowerPoint Web Browser Assistant. Như 

vậy quá trình cài đặt Plugin PPWBA kết thúc, lúc này ta nhìn thấy cửa sổ Add-In của 

Powerpoint có hình như sau 

 

 
 

  Ta Check vào ô vuông nhỏ để chọn Plugin. Công việc chuẩn bị đã hoàn tất, tiếp 

theo chúng ta thực hiện từng bước chèn HTML (HTM) theo trình tự sau: 
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  Sau khi ta chọn Wiev => Toolbars => Control Toolbox trên cửa sổ Powerpoint 

xuất hiện Menu Control Toolbox. Trên Control Toolbox chọn More Controls. 

Khi đó, ta tiếp tục nhìn thấy một cửa sổ khác, trong cửa sổ này có rất nhiều Control 

tuy nhiên chúng ta đang quan tâm đến việc chèn HTML (HTM) trong Powerpoint 

nên chúng ta sẽ duyệt các Controls và chọn Microsoft Web Browser 

 

 
 

 Lúc này con chuột biến đổi thanh hình đấu +, chúng ta vẽ một hình chữ nhật trên 

slide (Đối tượng Web Browser) đây sẽ là nơi hiển thị tệp HTML (HTM) 

 

 
 

  Tiếp tục nháy đúp vào đối tượng Web Browser, xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual 

Basic 

 

 



 32 

  Lúc này phải viết các dòng lệnh vào giữa 2 dòng này để báo cho Powerpoint biết là 

ta sẽ chèn tệp nào vào Web Browser nêu trên. Ví dụ: 

 

 
 

  Một điều ta có thể dễ dàng thấy là việc chèn bằng công cụ này hơi phức tạp, nó đòi 

hỏi phải biết ít nhiều về Macro hoặc Visual Basic for Application (VBA). Hơn nữa 

(theo kinh nghiệm của chúng tôi), các tệp HTML(HTM) được chèn bằng phương 

pháp này thường chạy chậm. Đôi khi ta phải quay đi quay lại các slide khi trình 

chiếu thì chúng mới hiển thị được.  

  Để khắc phục nhược điểm trên sau đây ta tiếp tục tìm hiểu thêm cách chèn Web 

Browser bằng Add-in  

 

2.4 Chèn Slide chứa Web Browser vào Powerpoint bằng Add-in “LiveWeb” 

 

  Để chèn Add-in “LiveWeb” vào Powerpoint, trước hết ta phải download từ Internet 

phần mềm LiveWeb. Lên Internet vào Google Search và gõ LiveWeb Google sẽ cho ta 

biết download phần mềm dưới dạng setup có tên “lwsetup.exe”ở đâu. Nhớ rằng phần 

mềm này hoàn toàn miễn phí. 

  Sau khi lấy được tệp này về, ta tắt Powerpoint nếu đang chạy phần mềm này, nháy 

đúp vào tệp và thực hiện theo chỉ dẫn của phần mềm. 

 

 
   

    Trong thực tế phần mềm Add-in này rất dễ cài đặt, chỉ cần nhấp chuột và thực hiện 

theo chỉ dẫn là chúng ta đã cài đặt xong. 

   Bây giờ cho chạy Powerpoint và kiểm tra xem Add-in LiveWeb đã được chèn vào 

Powerpoint chưa 

 



 33 

 
Chọn Tools => Add-In 

 
  Chúng ta nhận thấy Add-in LiveWeb đã được chèn vào Powerpoint và được chọn 

(Dấu chọn). Nhấn nút Close để chuẩn bị thực hiện các bước chèn HTML (HTM) vào 

Powerpoint 

  Chọn Insert => Web Pages. Thực chất ở đây ta chèn một slide có chứa Web 

Browser vào Powerpoint cho nên chúng ta hiểu tại sao lại là chèn một Web pages vào 

Powerpoint 
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  Sau khi chọn chèn Web pages ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Add-in này 

 

 
 

  Có thể check vào ô vuông nhỏ hoặc không check, khi phần mềm hỏi lần sau bạn có 

cần hiển thị bước (hình này) nữa không? 

 

 
  Ta gõ địa chỉ tệp HTML (HTM), địa chỉ của tệp có thể là địa chỉ thư mục trên 

Windows hoặc địa chỉ một Website trên Internet. Sau khi gõ xong nhấn Add, địa chỉ 

vừa gõ sẽ chuyển xuống ô dưới. Nhấn “Next” 
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  Chọn ô Check thứ nhất để luôn được làm mới Webpage. Nhấn “Next” 

 
 

  Cần quy định Web page sẽ chiếm bao nhiêu % diện tích slide, thường ta chọn 90% vì 

như vậy sẽ đẹp và có tính mỹ thuật hơn. Tại ô thứ hai ta chọn “Center of Slide” để đặt 

đối tượng Web Browaer vào chính giữa slide.  

 
  Có thể chọn chạy slide ngay sau khi chèn web page vào Powerpoint hoặc không 

chọn để tiếp tục chèn các web pages khác. 

 

 
 

  Chúng ta nhận thấy rằng chèn Web Pages bằng Add-in LiveWeb sẽ dễ dàng hơn rất 

nhiều so với việc phải viết Macro trong Microsoft Web Browser. 
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2.5  Kết xuất tệp của các phần mềm toán học thành tệp HTML 

   Các phần mềm toán học đều cho phép kết xuất các tệp của mình ra nhiều dạng tệp 

khác nhau trong đó có dạng HTML. Điều này hết sức thú vị, vì với dạng HTML có 

thể đưa các bài giảng mà chúng ta đã dày công xây dựng lên các trang Web, lên Blog 

cá nhân và chia sẽ với các bạn đồng nghiệp trên Internet. Trong phần này chúng tôi 

giới thiệu phương pháp kết xuất ra tệp HTML của một số phần mềm toán học 

 

Cabri II Plus và Cabri 3D 

   Trước kia, việc kết xuất các tệp của Cabri ra dạng HTML là một việc làm tương đối 

phức tạp. Tuy nhiên từ khi Cabri xuất bản các Plugin: Cabri II Plus Plugin và Cabri 

3D Plugin thì không chỉ việc nhúng các tệp của hai phần mềm trên trong PowerPoint 

trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn mà việc kết xuất ra các tệp HTML cũng vô cùng đơn 

giản. 

    Chọn File => Export 

 

 
 

   Giữ nguyên tên tệp hoặc đổi tên têp tùy ý sau đó ghi vào thư mục momg muốn 

 

 
 

  Với Cabri II Plus chúng ta cũng thực hiện tương tự như vây, cụ thể là: Chọn File => 

Export (HTML, PNG, TI…). Sau đó ghi lại vào thư vậy tùy ý. 
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Geogebra 

       Với phần mềm hình học động Geogebra, việc kết xuất ra tệp dạng HTML không 

phức tạp. Chúng ta sẽ thực hiện điều đó qua các bước sau: 

   Hồ sơ => Xuất => WorkSheet dạng webpage (HTML) 

 

 
 

    Trong Vùng làm việc của cửa sổ xuất, trước hết chúng ta điền các thông số cần thiết 

vào Tag “Tổng quan” sau đó chuyển sang Tag “Nâng cao” 
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Trong Tag này chúng ta điền tiếp các thông số, sau đó nhấn nút “xuất” và ghi lại tệp 

 

 
 

   Trong thư mục chứa tệp *.HTML và *.ggb cần phải có thêm các tệp khác để hỗ trợ 

việc hiển thị bài giảng trong Applet vừa kết xuất. Các tệp đó gồm: geogebra.jar, 

geogebra_properties.jar, geogebra_main.jar. 

    Như vậy sau khi kết xuất được các tệp của phần mềm toán học ra tệp HTML chúng 

ta đồng thời cũng có thể chèn các tệp này lên Powerpoint bằng một trong các phương 

pháp đã trình bày ở trên: Sử dụng đối tượng Microsoft Web Browser  hoặc LiveWeb. 

 

     Phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp các ví dụ cụ thể khi chèn các tệp kết 

xuất từ Geometer Sketchpad, Maple và Geogebra. 
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III. SỬ DỤNG INTERNET, WEBSITE, BLOG TRONG ĐỔI MỚI PPDH và 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN MÔN TOÁN Ở 

TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

3.1. Sử dụng Internet trong dạy học 

3.1.1 Sử dụng Internet trong việc tìm kiếm các thông tin trực tuyến 

     Internet chính là một thư viện không lồ, là nơi lưu chứa tri thức của toàn nhân loại 

với hàng tỷ tư liệu và các bài viết của mọi lĩnh vực và luôn được cập nhật từng ngày, 

từng giờ. Để việc ứng dụng CNTT trong dạy học được tốt đòi hỏi GV phải biết khai 

thác nguồn tài nguyên phong phú trên Internet.  

    Có 2 cách để khai thác các thông tin phục vụ cho việc giảng dạy: 

a) Truy cập các thư viện tài nguyên trực tuyến, chẳng hạn 

- Wikipedia.org (trang tiếng Việt là vi.wikipedia.org) là hệ thống bách khoa toàn thư 

khổng lồ, do hàng chục triệu tình nguyện viên trên thế giới đóng góp xây dựng. Có thể 

tìm ở đây từ các kiến thức khoa học phổ thông đến các nghiên cứu khoa học chuyên 

ngành, tìm hiểu về tiểu sử những người nổi tiếng cho đến những vấn đề thời sự được 

cập nhật hàng ngày v.v... 

- Youtube.com là trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới, ở đây ta có thể dễ dàng 

tìm được những tư liệu phim phù hợp với mục đích dạy học. Ở Việt Nam cũng có 

trang chia sẻ video riêng ở địa chỉ Clip.vn 

- Thƣ viện tƣ liệu giáo dục ( http://tulieu.violet.vn ) là trang web chia sẻ các tư liệu 

phim, ảnh, flash phục vụ cho giáo dục và đào tạo của người Việt Nam. 

- Thƣ viện bài giảng điện tử ( http://baigiang.violet.vn ) là trang web cho phép GV 

chia sẻ các bài giảng và giáo án của mình, đồng thời tham khảo các bài giảng và giáo 

án của rất nhiều GV khác trong cả nước. 

- Thƣ viện giáo trình điện tử ( http://ebook.edu.net.vn.) là trang web tập hợp các 

giáo trình bậc đại học và chuyên ngành từ các dự án của Bộ GD&ĐT với các trường 

Đại học lớn trên cả nước như Đại học Bách Khoa HN, ĐH Sư phạm HN, Đại học Cần 

Thơ ... 

 

 
 

       Thư viện tư liệu giáo dục và Thư viện bài giảng điện tử là các hệ thống mở, 

không những giúp GV có thể download các tư liệu dạy học và các bài giảng mẫu mà 

còn cho phép họ có thể đưa các tư liệu và bài giảng của mình lên để chia sẻ với mọi 

người. Việc sử dụng các hệ thống mở như trên hiện nay đang là xu hướng tất yếu của 
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ngành CNTT, với những ưu điểm vượt trội là: Hoàn toàn miễn phí; Có hệ thống dữ 

liệu khổng lồ vì là do cộng đồng cùng xây dựng; Luôn được cập nhật thường xuyên, 

từng ngày, từng giờ; Các tư liệu cũng như bài giảng có chất lượng cao vì được chọn 

lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. 

 

b) Sử dụng các dịch vụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Baamboo, Monava...  

( http://google.com.vn, http://yahoo.com.vn, http://baamboo.com , http://monava.com) 

 

3.1.2 Trao đổi chuyên môn, chia sẻ tài nguyên trên các mạng xã hội 

      Khi kết nối mạng Internet, GV không chỉ có thể tìm thấy ngay những kiến thức, 

nhưng tài nguyên mình cần mà còn có thể chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau. Hình 

thức trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau đơn giản nhất là phổ biến nhất hiện nay là 

thông qua các diễn đàn (forum) trên mạng. 

     Diễn đàn lớn nhất Việt Nam về giáo dục là trang diễn đàn Mạng giáo dục của Bộ 

GD&ĐT (http://diendan.edu.net.vn) trong đó trao đổi về mọi vấn đề liên quan đến 

giáo dục như giảng dạy, quản lý giáo dục, các cuộc vận động, các chính sách mới của 

Bộ GD&ĐT. Ngoài ra còn có Diễn đàn GV trong hệ thống thư viện trực tuyến của 

Violet (http://diendan.violet.vn), ...và còn rất nhiều blog giáo dục khác. 

     Một hình thức trao đổi, chia sẻ thông tin khác nữa trên Internet là tham gia các 

mạng xã hội. Ở các mạng này, mỗi người có thể xây dựng các blog (có thể coi đó là 

những trang web cá nhân) cho mình. Với các blog được tạo, GV có thể: lưu trữ các tư 

liệu, bài giảng, tài liệu tham khảo môn học; chia sẻ các kinh nghiệm trong dạy học và 

trong cuộc sống, bạn bè đồng nghiệp có thể vào xem các blog của nhau và gửi lên ý 

kiến của mình; tổ chức việc dạy học thông qua blog; tổ chức các diễn đàn về một số 

chủ đề giáo dục; ngoài ra blog cũng là nơi GV khắp nơi trong cả nước có thể giao lưu, 

kết nghĩa với nhau... 

     Trong thực tế tuy còn có nhiều điểm chưa tốt, chưa kiểm soát được đối với các 

blog, nhưng tùy theo từng mục đích sử dụng các blog có thể phát huy tính tích cực rất 

cao. Đặc biệt, nếu GV biết tận dụng những chức năng của blog thì hoàn toàn có thể sử 

dụng nó để làm tốt hơn công việc giảng dạy của mình. Hiện tại, đã có hàng ngàn GV 

tạo trang web cá nhân được thừa kế bản quyền từ thư viện Violet.vn. Ngoài ra, các địa 

chỉ mạng xã hội khác để tạo blog được dùng nhiều nhất ở Việt Nam có thể kể đến là: 

http://360.yahoo.com, http://my.opera.com, http://vn.360plus.yahoo.com ...Việc tạo 

blog hiện nay, thủ tục rất đơn giản, rất dễ thực hiện đối với mọi người. 

 

3.2 Sử dụng blog trong dạy học, tạo website miễn phí và dễ dàng với Google Sites 
     Một trong các công cụ ICT được các 

nhà giáo dục khuyến khích sử dụng trong 

việc giảng dạy ngày nay là blog. Đây là 

một hình thức trang web được tổ chức theo 

trật tự thời gian hoặc theo chủ đề, và thông 

thường người dùng chỉ cần vào đăng ký để 

sở hữu một trang web như vậy.  Không lập 

trình, không chi phí, không bảo dưỡng kỹ 

thuật. Không cần phải lo lắng về kỹ thuật 

tạo web, không cần phải lo lắng về các vấn 

http://monava.com/
http://www.giaovien.net/bai-viet/bai-viet-ve-ict/tao-website-mien-phi-va-de-dang-voi-google-sites.html
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đề server, tất cả những gì chúng ta cần quan tâm là: Nội dung của blog là gì? Blog sẽ 

có giao diện như thế nào? Cần thêm bớt các tính năng gì cho blog? 

     Có nhiều cách để sử dụng blog trong giảng dạy và học tập, ta có thể tham khảo 6 

gợi ý dưới đây để việc dùng blog trở nên hiệu quả hơn. 

 

3.2.1 Blog nơi chứa tài nguyên và bài giảng 

     Chúng ta có thể tạo ra và sử dụng blog làm nơi chứa các tài liệu, hình ảnh, bài 

giảng, thí nghiệm ảo,... được sưu tầm và tích lũy trong quá trình giảng dạy của mình. 

Sau đó chọn lọc, sắp xếp các tài liệu này và đưa lên blog theo các chủ đề, định dạng 

khác nhau. Lúc này blog sẽ trở thành một nơi lưu trữ để Thầy Cô và các em HS có thể 

truy cập và tải về sử dụng. 

     Nếu muốn hạn chế đối tượng truy cập vào blog và tải file về, chúng ta có thể đặt 

password truy cập và cung cấp password này cho các em HS ta đang dạy. 

     Tại Việt Nam, trang web Violet.vn phát triển cộng đồng GV của mình theo hướng 

này. 

 

3.2.2 Blog nơi tạo ra các cuộc thảo luận trực tuyến 
     Thông thường, GV chỉ nghĩ tới việc đến lớp và dạy các kiến thức đã định sẵn trong 

giáo án. Nếu trong quá trình giảng dạy, xuất hiện một vấn đề cần thảo luận thì GV 

cũng thường giới hạn thời gian các cuộc họp. Vậy, tại sao ta không dùng blog để mở 

rộng không gian và thời gian cho các cuộc thảo luận? HS hay GV vẫn có thể tiếp tục 

suy nghĩ về chủ đề hoặc vấn đề đang gây tranh cãi trong lớp và tiếp tục bày tỏ ý kiến 

hay suy nghĩ của mình ở blog của GV hoặc của lớp. 

     Các blog chính là một công cụ tuyệt vời để GV tạo ra các cuộc thảo luận trực tuyến 

và khuyến khích HS của mình tham gia thảo luận. 

     Ngoài ra, người xem blog cũng có thể đăng ký nhận thông báo qua email mỗi khi 

có một lời bình mới ở chủ đề mà họ quan tâm. 

     Đây chính là một cách "đơn giản hóa" hình thức diễn đàn (forum). Thay vì phải 

chật vật với việc tạo ra một forum thật sự, chúng ta chỉ đơn giản tạo ra một chủ đề cần 

thảo luận và để các em HS cùng tham gia nêu ý kiến. 

 

3.2.3 Blog nơi tạo ra các ấn phẩm của lớp 
     Các tờ báo tường đủ màu sắc, với các chủ đề về trường lớp, thầy cô, bè bạn có lẽ 

không quá xa lạ với những ai từng đi học. Biết bao nhiêu "tài năng hội họa, thơ ca" 

của các lớp đã cùng đóng góp sức lực, niềm say mê, sự hứng khởi khi tạo ra các tờ 

báo tường đó. Và giờ đây, CNTT và truyền thông (ICT) tiếp tục trao vào tay GV và 

HS một công cụ mới: blog. 

     HS có thể cùng cộng tác để tạo ra một "tờ báo trực tuyến" dành cho lớp, cho 

trường. Trên tờ báo trực tuyến này, có thể giới thiệu những cách học tốt, khen ngợi 

các thành viên có tiến bộ, viết về một kỷ niệm đáng nhớ trong lớp, ... Trong quá trình 

cùng cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau, các em sẽ học cách làm việc và chia sẻ với người 

khác. 

 

3.2.4 Blog dùng như một bảng tin 

      GV có thể hạn chế tiêu thụ giấy và sức lực của mình trong việc lặp đi lặp lại mỗi 

khi có các thông báo, lưu ý gửi đến các em HS. Đơn giản là hãy thử post một tin tức 
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lên blog của lớp, thế là đủ! GV cũng có thể sử dụng blog để bày tỏ các ý kiến của 

mình, chia sẻ kinh nghiệm học và dạy, bày tỏ mối quan tâm đến một vấn đề nào đó, ... 

     Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thông báo phải rõ ràng, chi tiết về nội dung, sự việc, 

địa điểm, thời gian diễn ra và thành phần tham gia. 

    Bên cạnh hình thức đưa thông báo lên blog, GV cũng có thể sử dụng các hình thức 

khác như email, bảng tin gửi qua email (newsletter), hệ thống email chung (mailing 

list), ...để đưa thông tin đến HS và phụ huynh HS. 

     Nếu ta chưa quen và có thể còn e ngại hình thức chuyển thông tin qua con đường 

điện tử, cách đơn giản nhất là hãy thử nghiệm với lớp của mình hoặc với một nhóm 

nhỏ, và rút ra kinh nghiệm. 

 

3.2.5 Blog nơi tích hợp multimedia 
    Với blog, thông tin không chỉ đến từ kênh chữ, mà ta còn có thể sử dụng các hình 

ảnh, đoạn phim, bài trình bày để dẫn dắt và giới thiệu một nội dung cụ thể. 

    Việc nhúng video clip, hình ảnh vào blog là hết sức dễ dàng, ta không cần có hiểu 

biết về code, về lập trình. Thao tác thông thường chỉ là copy đường dẫn của file 

multimedia từ các website dạng chia sẻ và paste vào blog. 

 

3.2.6 Blog nơi nhận thong tin phản hồi 
     Blog có thể là một phương tiện tốt để GV nhận các phản hồi của HS và phụ huynh 

HS về các vấn đề giảng dạy, các câu hỏi liên quan đến đời sống học đường, các thắc 

mắc về cách xếp loại trong lớp. 

    Quá trình tiếp thu và xử lý phản hồi sẽ giúp ích cho việc dạy và học, vì nó giúp giải 

tỏa nhiều thắc mắc cản đường việc học của HS. 

    Nếu GV càng sẵn sàng trao đổi và trả lời với các thắc mắc của HS và các phụ 

huynh HS thì càng nhận được sự quý mến và tin cậy của họ, đồng thời nâng cao hình 

ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp và Ban giám hiệu. 

    Những gợi ý bên trên sẽ giúp GV định hướng được việc xây dựng và phát triển blog 

của mình, làm cho blog trở thành một công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình giảng 

dạy và phát triển nghề nghiệp. 

 

 3.3 Tạo website miễn phí và dễ dàng với Google Sites  

 

     Việc thiết kế một trang web là một công việc mà mọi người dùng Internet hiện nay 

đều muốn thực hiện. Tuy nhiên, không phải người nào cũng có điều kiện trải qua các 

khóa học lập trình web nên công việc ấy tưởng chừng "vô vọng" đối với những thầy 

(cô) không chuyên. Nhưng hiện nay có thể nói việc thiết kế website là một việc làm 

khá dễ dàng đối với mọi người vì đã có Google cung cấp một dịch vụ miễn phí. 

Google Sites sẽ giúp cho sinh viên, các tập thể và thậm chí là trẻ em nhanh chóng tạo 

lập một trang web riêng cho mình với những hình ảnh, bài viết khá phong phú. Bây 

giờ, ta có thể bắt tay vào việc thiết kế web với Google Sites 

 

3.3.1 Đăng kí trang Web 

     Đầu tiên, ta cần nhập thanh Address: http://sites.google.com. Kế đến, ta cần nhập 

vào địa chỉ email và mật khẩu, nếu chưa có địa chỉ email của google thì hãy đăng kí 

tại http://mail.google.com (quá trình đăng kí đơn giản và miễn phí), rồi nhấn nút 

http://www.giaovien.net/bai-viet/bai-viet-ve-ict/tao-website-mien-phi-va-de-dang-voi-google-sites.html
http://sites.google.com/
http://mail.google.com/
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Create site ở cửa sổ kế tiếp. Trong cửa sổ Create new site, ta cần điền đầy đủ các 

thông tin: tên trang web (Site name), mô tả ngắn về trang web (Site description); trang 

web chỉ dành cho người trưởng thành (Mature content); chọn giao diện cho web (Site 

theme), có thể nhấn More themes để tìm thấy các giao diện khác; nhập mã số hiển thị 

(Please type the code shown), cuối cùng nhấn nút Create site để bước vào việc thiết kế 

trang chủ 

 
 

3.3.2 Thiết kế Web 
     Sau khi đăng kí tài khoản xong, ta sẽ bước vào giao diện thiết kế, khi đó sẽ thấy 

các công cụ cho việc xây dựng trang web. 

 

*Bƣớc 1: Ở trang đầu tiên, ta nhấn nút Edit page để thiết kế trang chủ. Công cụ này 

có cửa sổ giống như Word nên rất thuận lợi khi dùng, gồm có các tính năng như Insert 

(chèn hình ảnh), link (liên kết) với các dịch vụ khác của Google: Google Document; 

Google Video;....và YouTube, Format (gõ chỉ số trên, dưới, canh lề,...), Table (chèn 

bảng), Layout (bố trí trang web thành 01 hoặc 02 cột). Đặc biệt, tính năng HTML sẽ 

giúp ta có hiểu biết về ngôn ngữ này có thể dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa, thêm bớt các 

hiệu ứng cho web mà Google Sites không cung cấp sẵn. 

 

 
 

Sau khi đã hoàn thành xong nội dung, ta cần nhấn nút Save để lưu lại. 

 

*Bƣớc 2: Kế tiếp, ta cần bổ sung thêm hình nền, logo, chỉnh sửa thanh Sidebar,... 

bằng tính năng Change appearance (Site settings>Change appearance). Trong cửa sổ 

hiện ra, ta sẽ thấy các thẻ chính của tính năng Appearance này như: Site Elements, 

Colors and Fonts, Themes 

+Với thẻ Site Elements: 

-Header: ta nhấn nút Change logo để thay đổi logo cho trang web của mình. Trong 

cửa sổ Configure site logo, ta chọn Custom logo và nhấn nút Browse để duyệt đến 

logo cần chèn trên máy hoặc có thể không chọn logo tại No logo. 
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-Sidebar: theo mặc định thì Google sites sẽ cung cấp hai thanh: Navigation (Các mục 

chính) và Recent site activity (những hoạt động gần đây nhất của web). Ngoài ra, ta có 

thể nhấn Add a sidebar item để có thể tăng thêm các thanh khác như: Text, My recent 

activity, Countdown. Nếu muốn chỉnh sửa một sidebar nào thì chỉ việc nhấn Edit, 

chẳng hạn như đối với mục Navigation  là có thể thêm vào các mục (liên kết đến các 

trang khác) bằng cách nhấn Add page to sidebar navigation, hoặc có thể xóa chúng 

(Delete). 

+ Với thẻ Colors and Fonts: Thẻ này sẽ giúp ta thay đổi màu, hình nền cho web, tiêu 

đề (Header), từng trang (Page), Sidebar. Đối với việc chèn hình nền cho đối tượng thì 

cần nhấn Browse để duyệt đến bức ảnh và cần chờ một khoảng thời gian để Upload 

lên máy chủ. 

+ Với thẻ Themes: Nếu cảm thấy không vừa lòng với giao diện web đã chọn ban đầu 

lúc đăng kí tài khoản thì có thể chọn lại tại đây (gồm có 24 themes). Mỗi thay đổi, ta 

cần nhấn Save changes để lưu lại trước khi quay trở ra trang web (Return to site). 

 

*Bƣớc 3: Sau khi đã thiết kế trang đầu tiên, ta cần phải tạo ra các trang thứ 2, 3,... Để 

thực hiện việc này, cần nhấn nút Create new page rồi chọn một trong 5 dạng: Web 

page, Dashboard, Announcements, File Cabinet, List, rồi đặt tên cho trang mới 

(Name) và chọn nơi đặt trang: đặt ở đầu trang (Put page at the top level), đặt bên dưới 

trang chủ (Put page under "tên trang chủ"). Cuối cùng nhấn Create page để tạo ra 

trang mới và mọi công việc thiết kế cũng sẽ sử dụng các tính năng nêu trên. 

 

 
 

*Bƣớc 4: Sau khi thiết kế hoàn chỉnh trang web thì ta có thể chia sẽ ngay cho bạn bè 

và mọi người,bằng cách nhấn Site settings> rồi chọn Share this site, sẽ được lựa chọn 

một trong ba dạng Owners (ta được xem, chia sẻ và chỉnh sửa thông tin, thậm chí xóa 

cả trang Web), Collaborators (được cộng tác, tức là có thể chỉnh sửa nội dung Web 

nhưng không thể thay đổi các thông tin quản trị khác), Viewers (chỉ được xem). Sau 

đó, hãy nhập vào địa chỉ email vào ô bên dưới, rồi nhấn Invite these people và nhấn 

send ở cửa sổ kế tiếp. Chú ý, đừng quên đánh dấu kiểm vào mục Anyone in the world 
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may view this site (make it public) để mọi người trên thế giới có thể vào Website của 

ta. 

 

3.3.3 Một số lưu ý 
- Dễ dàng xem dung lượng sử dụng mà Google Sites cung cấp cho web của ta (tối đa 

là 100MB) tại thẻ Site settings> chọn Other stuff và xem tại bảng Site stogare. 

 

 
 

-Có thể kết hợp Google Sites với các dịch vụ khác của Google: Document, Calendar, 

Picasa Web, Presentation, Video...vào trang web. 

-Khi thấy không hài lòng với trang web do mình thiết kế thì có thể xóa vĩnh viễn nó 

(không thể phục hồi được). Để xóa cần vào mục Other Stuff rồi nhấn Delete this Site 

(cạnh dòng chữ cảnh báo màu đỏ ở cuối trang). Lưu ý, mục này có thể bị các kẻ xấu 

lợi dụng để xóa trang web của ta, nên lúc chia sẻ website cần quan tâm dạng Owners, 

chỉ gửi cho những người bạn thân hay tốt nhất là không chọn dạng này. 

-Quý thầy (cô) có thể tham khảo một trang web do người viết bài này tạo, tại địa chỉ: 

http://sites.google.com/site/  

 

 

http://sites.google.com/site/
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Phần 3. Ứng dụng CNTT góp phần đổi mới PPDH và 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở 

trường THPT 

I. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MỚI PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC và ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN 

Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

1. Đổi mới giáo dục và đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra ở trƣờng phổ thông 

 

      Chúng ta đang đổi mới giáo dục, bao gồm đổi mới chương trình, SGK, PPDH, 

phương tiện, thiết bị dạy học và đổi mới kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, 

trong đó trọng tâm là đổi mới PPDH.  Hướng 

đổi mới PPDH ở trường THPT hiện nay là làm 

cho HS học tập tích cực, chủ động, chống lại 

thói quen học tập thụ động, mà cốt lõi là:  tổ 

chức cho HS được học tập trong hoạt động và 

bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và 

sáng tạo. Đổi mới PPDH ở trường THPT phải 

đổi mới phương pháp dạy của GV và đổi mới 

phương pháp học của HS. Đổi mới phương pháp 

dạy, chuyển từ GV là trung tâm sang GV là 

người tổ chức, thiết kế, hướng dẫn sao cho HS 

phát triển được tư duy, biết cách học, hiểu được kiến thức một cách bản chất, HS được 

nghĩ nhiều hơn, nói nhiều hơn và làm nhiều hơn. Đổi mới phương pháp học, chuyển từ 

việc học thụ động sang HS là trung tâm, là người  thực hiện các hoạt động nhằm phát 

hiện, khám phá, chiếm lĩnh tri thức; chủ động, tích cực, sáng tạo, phát triển được tư 

duy; biết cách học, tiến đến biết tự học.  

                          
       

    Về đổi mới PPDH môn Toán ở trường phổ thông đã được đề cập khá kĩ trong tài 

liệu tập huấn GV thực hiện chương trình và SGK mới (các lớp 10, 11 và 12, ở phần 

III. Đổi mới PPDH môn Toán ở trường THPT). Để đổi mới PPDH môn Toán ở trường 

HS là trung tâm 
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phổ thông chúng ta phải đề cập đến các khâu như: chuẩn bị kế hoạch bài học; thiết kế 

bài học theo định hướng đổi mới; đổi mới cách thức tiến hành bài học trên lớp; tăng 

cường sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học góp phần đổi mới PPDH.   

 

      Hai nội dung cơ bản liên quan đến việc ứng dụng CNTT đổi mới PPDH, đó là 

 

a) Thiết kế bài học theo định hướng đổi mới, bao gồm các vấn đề như: xác định 

mục tiêu; dự kiến và thiết kế các hoạt động học tập; lựa chọn PPDH thích hợp; 

đổi mới đánh giá kết quả học tập 

  

      GV và HS cần biết được mỗi nội dung dạy học tiềm ẩn những hoạt động (hay HĐ 

thành phần) nào, qua mỗi HĐ HS đạt được kết quả gì. Tức là giúp cho việc học tập 

của HS trở thành quá trình phát minh lại tri thức mà nhân loại đã có trong khuôn khổ 

thời lượng bài học. Để có thể đạt được, trước hết GV cần đóng vai trò người học để 

hình dung các bước, các khâu, các hoạt động cần thực hiện để chiếm lĩnh được tri thức 

một cách chủ động sáng tạo. Hơn nữa GV hiểu được đối tượng, có được cấp độ tư duy 

phù hợp với người học để có thể hiểu quá trình chuyển hóa tri thức nhân loại thành 

của mình. Sau đó, với vai trò người dạy, thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập, 

chuyển hóa sư phạm sao cho qua các hoạt động ấy HS đạt được mục tiêu bài học. 

 

b) Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học hỗ trợ đổi mới PPDH. Để làm tốt khâu 

này GV cần nắm được, các loại PT-TBDH, ưu nhược điểm của chúng; mục 

đích, nguyên tắc sử dụng. Về hiệu quả của việc sử dụng PT-TBDH như bảng 

sau 

 
Lêi nãi PP kém hiệu quả 
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2. Ứng dụng CNTT đổi mới PPDH  và KTĐG 

 

          Trước hết có thể hiểu PPDH ở trường phổ thông 

là cách thức mà GV sử dụng trong hoạt động dạy để 

tác động đến hoạt động học của HS nhằm đạt được 

mục tiêu bài học. Khi đó, GV có thể dùng lời nói, âm 

thanh, hình ảnh, chữ viết,... để giúp người học biến nội 

dung dạy học thành tri thức của mình.  

     Ứng dụng CNTT trong dạy học có thể theo hướng Computer Base Training (dạy 

dựa vào máy tính) hay e-learning (học dựa vào máy tính). 

      Theo hướng Computer Base Training, ta có thể coi CNTT như một phương tiện hỗ 

trợ GV trong dạy học, hỗ trợ cách thức tương tác và  giao lưu của GV và HS,  nhằm 

góp phần giúp người học tích cực, chủ động phát hiện, khám phá, tiến tới chiếm lĩnh 

được tri thức, học tập một cách hiệu quả và sáng tạo. Theo hướng này, để ứng dụng 

CNTT đổi mới PPDH GV cần đầu tư nghiên cứu xem trong tiến trình bài học, nội 

dung nào, phần nào cần có sự hỗ trợ của CNTT và với sự hỗ trợ đó việc nhận thức 

được tích cực nhất.  

      Theo hướng e-learning, lấy người học làm trung tâm, người dạy chỉ là người hỗ 

trợ. Khi đó, để ứng dụng CNTT đổi mới PPDH, GV cần chủ động lựa chọn phần mềm 

thích hợp, soạn giáo án có sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học, tổ chức cho HS hoạt động 

trong môi trường học tập giàu công nghệ. Với thiết kế như thế, GV tạo tình huống, tạo 

môi trường học tập để HS hoạt động, chủ động chiếm lĩnh tri thức, HS tự tìm tòi khám 

phá kiến thức và học tập theo tiến độ và khả năng riêng của mình. Theo hướng này ta 

có thể có lớp học thông minh, bảng thông minh,… 

 

3. Biện pháp để có thể ứng dụng CNTT đổi mới PPDH và KTĐG KQ HT 

 

     Để có thể ứng dụng CNTT đổi mới PPDH, KT ĐG một cách hiệu quả ta phải: 

a) Biết sử dụng máy tính và một vài phần mềm hỗ trợ thiết kế bài học (GV có thể 

tham khảo nội dung phần 2 ở trên). Hiểu được thế mạnh của phần mềm mà mình 

biết dùng đối với việc dạy học bộ môn 

b) Thiết kế và sử dụng được TBDH (chú ý mục đích, nguyên tắc sử dụng TBDH), tạo 

hứng thú học tập cho HS 

c) Am hiểu về PPDH (nhất là các PPDH trực quan, phương pháp trình diễn, hợp 

tác nhóm nhỏ, phát hiện và giải quyết vấn đề…) để lựa chọn phương pháp thích 

hợp. Hiểu được các tình huống điển hình trong PPDH bộ môn (dạy học khái niệm 

mới, dạy học bài tập,…) để có thể áp dụng và phát huy được hiệu quả của TBDH  

d) Thiết kế được bài học theo tinh thần đổi mới (như phần trên vừa điểm lại) 

          Tùy theo đối tượng HS, nội dung dạy học, thời lượng, thói quen, điều kiện địa 

phương,… mà lựa chọn cách ứng dụng CNTT dạy học theo Computer Base Training 

hay e-learning. 

      Dựa vào thiết kế bài học và kinh nghiệm của mình GV lựa chọn hoạt động (hoặc 

hoạt động thành phần, hoặc nội dung, hoặc phần,..) cần có sự trợ giúp của CNTT và 

sự trợ giúp này đúng lúc, đúng đối tượng và đủ thời gian, thực sự hiệu quả, đạt được 

mục tiêu đặt ra.  
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     Sau đây là một số tình huống mà CNTT phát huy hiệu quả và được một số GV áp 

dụng thành công. 

+ Với bài: “Bảng phân bố tần số - tần suất” ở lớp 10, việc đếm số lần xuất hiện giá trị 

nào đó trong bảng thống kê số liệu cho trước có thể là khó khăn với nhiều HS. Khi đó, 

GV có thể sử dụng thế mạnh của CNTT để trợ giúp. Chẳng hạn, sử dụng hiệu ứng 

amination của power point như dưới đây 

Bài 1: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

I.ÔN TẬP:



 Có bao nhiêu giá trị                      

khác nhau?

 Mỗi giá trị xuất hiện 

bao nhiêu lần?

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45

25 45 30 30 30 40 30 25 45 45

35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35

2.Tần số:

Xi 25 30 35 40 45

ni

Có 5 giá trị khác nhau: Xi

Với i=1,2,3,4,5

Hãy quan sát bảng số liệu:

25 25

25 25

4

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45

25 45 30 30 30 40 30 25 45 45

35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35

7

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45

25 45 30 30 30 40 30 25 45 45

35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35

9

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45

25 45 30 30 30 40 30 25 45 45

35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35

6

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45

25 45 30 30 30 40 30 25 45 45
35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35

5

Giá trị X1=25 xuất hiện 

4 lần, ta gọi n1=4 là 

tần số của giá trị X1

Bảng 1

 
 

+ Theo nội dung đổi mới PPDH ta cần đổi mới đánh 

giá kết quả học tập của HS trong toàn bộ quá trình dạy 

học. Nếu thực hiện đổi mới đánh giá và ở phần củng cố 

toàn bài, thông qua ví dụ, mà GV cho HS làm bài 

TNKQ trong thời gian 90 giây chẳng hạn thì có thể sử 

dụng CNTT trợ giúp, thiết kế đồng hồ đếm ngược 

(chẳng hạn như hình bên), giúp HS biết thời gian còn 

lại là bao nhiêu để chủ động làm bài. 

 

+ Với nội dung: Mặt tròn xoay trong hình học không 

gian lớp 12, nhiều HS trí tưởng tượng không gian chưa 

cao khó có thể hình dung ngay được. Do đó, để giúp 

đối tượng này vượt qua khó khăn cần có sự trợ giúp về 

TBDH, nhằm giúp họ hiểu được kiến thức này. Khi đó, 

GV có thể sử dụng CNTT, chẳng hạn SGP, để mô 

phỏng. Ví dụ: Khi dạy về mặt nón, hình nón, ta có thể 

sử dụng SGP trợ giúp, như hình bên. 

 

+ Với chủ đề: Một số phép biến đổi đồ thị ở lớp 12, nhiều HS khó có thể hình dung 

phần nào giữ nguyên, phần nào bỏ đi, phần 

nào phải lấy đối xứng, đối xứng qua trục nào, 

sau khi lấy đối xứng thì nhánh đó biến đi 

đâu,… Khi đó, GV có thể sử dụng CNTT, để 

minh họa, hỗ trợ nhận thức. Ví dụ: Giúp HS 

cách suy ra đồ thị )(xfy   từ đồ thị y = f(x) 

ta có thể sử dụng CNTT, chẳng hạn GSP, trợ 

giúp như hình bên. 

ĐỒNG HỒ

Thời gian

1514131211109876543210

x

y

T45: bµi tËp «n ch¬ng ii

-xK = -0.36

xK+1

xK-1
 = -2.10

xK = 0.36

B = 0.00Phan 2-->

Phan 1-->

1

-1
-1

O
1
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+ Với chủ đề Phép biến hình thì  khái niệm, tính chất phép biến hình nhìn chung là 

không dễ với nhiều HS. Khi học nhiều em chưa tưởng tượng được các điểm, các hình 

sẽ biến đổi như thế nào. Do đó khó có thể hiểu được tính chất của phép biến hình 

được học, và tất nhiên khó có thể sử dụng tính chất đó khi giải bài tập. Khi đó, GV có 

thể sử dụng CNTT, để mô phỏng. Ví dụ: sử dụng GSP mô phỏng ảnh của một điểm, 

một hình qua phép đối xứng trục, phép quay như hình sau. 

d

Pheùp Ñoái xöùng truïc

Duong tron

Hien tam giac

M Chay  tren DT

Doi xung

O'
M'

A'

M'

C'

B'

A

B

C

O

d

M

M

                 
 

+ Với bài toán dựng thiết diện, nhiều HS khó 

hình dung về giao tuyến và thiết diện cần 

dựng. Khi đó, GV có thể sử dụng CNTT, để 

mô phỏng, trợ giúp nhận thức. Ví dụ: Cho 

hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình 

hành. Mặt phẳng P đi qua trung điểm M của 

cạnh AB và song song với hai đường thẳng 

BD và SA. Tìm thiết diện do mặt phẳng P cắt 

hình chóp. Sau khi phân tích để đi đến cách 

dựng, ta có thể mô phỏng thiết diện như hình 

dưới đây. 

+ Trong hình học, bài toán tìm tập hợp điểm 

(hay bài toán quỹ tích) thường là bài toán 

không dễ với nhiều HS, đặc biệt là khâu dự 

đoán quỹ tích. Trong nhiều trường hợp, việc 

dự đoán được quỹ tích có thể gợi ý cách tìm 

quỹ tích ấy. Khi đó, GV có thể ứng dụng 

CNTT trợ giúp HS. Ví dụ, với bài toán: Cho 

đường tròn tâm F2 bán kính R (R > 0) và 

điểm F1 nằm trong hình tròn đó và không 

trùng với F2 (0 < F1F2 < R). Điểm N di động 

trên đường tròn (F2), d là đường trung trực 

của F1N, d cắt F2N tại điểm M. Tìm tập hợp 

điểm M. GV có thể sử dụng CNTT, chẳng 

hạn SGP, hỗ trợ HS cách dự đoán tập hợp 

điểm M như hình bên. Khi đó HS có thể nhận 

thấy, dự đoán được tập hợp điểm M là elip có hai tiêu điểm tương ứng là F1 , F2. Từ đó 

định hướng chứng minh tổng MF1 + MF2 không đổi. 

….. 
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e) Thực hiện bài học theo tinh thần đổi mới, với tiến trình: Tiếp cận vấn đề nhận 

thức; Phát hiện vấn đề nhận thức; Chiếm lĩnh tri thức, trình bày kết quả; Củng cố, 

khắc sâu kiến thức mới. Đổi mới tiến trình bài học, GV nên là đạo diễn còn HS là 

diễn viên, sao cho HS tích cực nhận thức. 

f) Phát hiện và sử lí kịp thời thông tin phản hồi qua diễn biến bài học. 

 

4. Chú ý:  

 Ta có thể ứng dụng CNTT đổi mới PPDH và KT-ĐG KQHT của HS với 

toàn bài học, cũng có thể chỉ ứng dụng với một phần của bài học,…miễn sao với 

sự hỗ trợ của CNTT việc nhận thức của HS được  tích cực, kiến thức thu được 

một cách bản chất, đạt được mục tiêu bài học. 

 Trong một số trường hợp do thế mạnh của CNTT, như tính trực quan, dễ 

hình dung,… mà nhiều HS  ngộ nhận kết quả, cho rằng không cần hoặc không 

có nhu cầu giải toán nữa. Từ đó, cần chú ý mặt trái của nó, không lạm dụng, 

hình thức. 

 Khi đã hiểu và ứng dụng được CNTT đổi mới PPDH một bài nào đó, 

một nội dung nào đó,… thì vẫn có thể đổi mới được PPDH bài đó, nội dung đó 

trong điều kiện không có CNTT. Tăng cường thiết bị tự tạo trong dạy học. 

 Có thể phát huy thế mạnh của CNTT trong dạy học, tuy nhiên việc 

chuẩn bị bài học có ứng dụng CNTT tốn không ít thời gian. Do đó nên tăng 

cường khả năng hợp tác trong việc ứng dụng CNTT đổi mới PPDH và đổi mới 

KT ĐG KQHT của HS. Có thể GV toán thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi 

mới, dự kiến nội dung, hay phần, cần có sự hỗ trợ của CNTT, nhưng khả năng 

chưa cho phép có thể nhờ GV tin học hoặc chuyên gia tin học thiết kế hộ công 

cụ trợ giúp.  

 

 

 

II. MINH HỌA ỨNG DỤNG CNTT ĐỔI MỚI PPDH và KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THPT 

2.1 Bài 1: Phép tịnh tiến 

A. Mục tiêu bài học: 

Về kiến thức: 

- Biết định nghĩa "Phép Tịnh Tiến " 

- Hiểu được tính chất của "Phép Tịnh Tiến " 

Về kỹ năng: 

- Vẽ được ảnh của một điểm, đường thẳng, đường tròn, tam giác, vectơ qua một 

phép tịnh tiến cho trước. 

Về tƣ duy và thái độ: tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. 

                                   Phát triển tư duy logic, tư duy hàm. 
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B. Chuẩn bị: 

 - Phần mềm Cabri – Gerometry II Plus. 

   - Phiếu học tập 

C. Về PPDH 

- Cơ bản là gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, đan xen hoạt động nhóm;  

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

D. Tiến trình bài học  

GV ứng dụng CNTT qua các hoạt động dạy học cơ bản sau 

(PowerPoint) Bài 2: Phép Tịnh tiến  

1. Định nghĩa phép tịnh tiến  

 

(Cabri) Vẽ vectơ a , điểm M, vẽ vectơ 'MM a  bằng các phép dựng hình 

cơ bản 

 

GV: M’ được gọi là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ a . 

(PowerPoint) Hiện nội dung Định nghĩa và ví dụ 2 trong SGK trang 4. 

(Cabri) Dựng thêm điểm N và ảnh N’. 

So sánh MN và M’N’. Dùng Drag mouse thay đổi M,  N.  HS 

quan sát.  
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GV:  Dự kiến điều gì? Chứng minh được không ? 

(PowerPoint) 2. Định lý: Phép tịnh tiến là một phép dời hình. 

Chứng minh? 

(Cabri) Cách 1: Dùng phương pháp tọa độ. 

Hiện tọa độ và dự kiến biểu thức. 

 

(PowerPoint) Hiện nội dung hoạt động 1. 

Học sinh chứng minh công thức tọa độ của “Phép Tịnh Tiến”. 

( , )u a b  

So sánh '( ', ') & ( , )M x y M x y  

' ( ) '
u

M T M MM u    

Mà ' ( ' ; ' ) & ( ; )MM x x y y u a b     

Nên
' '

'
' '

x x a x x a
MM u

y y b y y b

    
   

    
 

Học sinh chứng minh M’N’ = MN. 
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Giả sử qua phép tịnh tiến,
1 1( , )M x y có ảnh là

2 2'( , )M x y và 

3 3( , )N x y có ảnh là
4 4'( , )N x y  

Ta có: 

 2 2

3 1 3 1( ) ( )MN x x y y     

 2 2

4 2 4 2' ' ( ) ( )M N x x y y     

 Mà 
4 32 1

2 1 4 3

x x ax x a

y y b y y b

   
 

    
 

Thế vào ta có: 

   
2 2

3 1 3 1

2 2

3 1 3 1

' ' ( ) ( ) ( ) ( )

' ' ( ) ( )

M N x a x a y b y b

M N x x y y MN

       

     

 

Cách chứng minh khác? ( dùng đẳng thức vectơ ) 

(PowerPoint) Hệ quả: phép tịnh tiến biến đường thẳng … 

(Cabri) Dựng ảnh của đường thẳng, tam giác, đường tròn qua phép tịnh 

tiến.  

HS thao tác trực tiếp theo định nghĩa 

HS phát biểu nêu các bước dựng 

 

Tạo và sử dụng macro hỗ trợ để vẽ nhanh 
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Khi 0a  thì điều gì xảy ra. ( Dùng drag mouse thay đổi dần vectơ 

a về vectơ 0 ) 

 

 

(PowerPoint) Phép biến đổi đồng nhất. Ví dụ, trang 5 SGK. 

(PowerPoint) 3. Áp dụng: 

Bài toán 1: (Trình chiếu đề bài) 

(Cabri) Cho vẽ hình. 
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Cho vẽ nhiều điểm A khác nhau trên đường tròn, và hiện vết của 

các điểm H tương ứng.  

Vẽ thêm A1, H1, A2, H2 (dùng Macro) 

(Quan sát nhận biết phép tịnh tiến) 

 

Vẽ vectơ AH , hãy cho biết vectơ này có đặc điểm gì khi A di 

chuyển? (So sánh với AB ) 

AH có phương và mođun không đổi. 

 

. GV: Hãy quan sát sự di chuyển tương ứng của H và A 
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 Nhu cầu chính: AH bằng vectơ hằng 

GV: Tìm vectơ hằng cùng phương với AH  

 

OI  

Đo độ dài 2 vectơ và chứng minh 2AH OI .  Tìm vectơ 2OI . 

 

Chứng minh 'AH B C   
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Kết luận:  

 

 

Củng cố Phiếu học tập 

Nêu mục tiêu bài học 

Hướng dẫn học bài và bài tập về nhà 

 

 

       Ghi chú: Trên đây chúng tôi trình bày sơ lược bố cục về bài dạy PHÉP TỊNH 

TIẾN có ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới PPDH.  Bài được chuẩn bị gồm một giáo án,  

là kịch bản chung thể hiện các ý đồ sư phạm và các biện pháp thực hiện ý đồ đó và 

một tập tin power point,  hỗ trợ cho việc trình chiếu các nội dung bài dạy. Các hình vẽ 

Cabri đơn giản hoặc muốn HS cùng theo dõi được các bước hình thành của nó thì sẽ 

được vẽ trực tiếp trong giờ lên lớp. Một số hình vẽ Cabri khác,  do tính phức tạp hoặc 

do muốn tiết kiệm thời gian thì cũng sẽ được vẽ sẵn. 
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2.2 Bài 2: Hàm số hữu tỉ (bậc nhất /bậc nhất) 

      Nội dung và các hoạt động cơ bản của bài được thiết kế nhờ GSP như hình sau và 

sẽ được thực hành trên máy tính khi dạy học.  

 

 

  

      Về cơ bản, toàn bộ nội dung dạy học được hiển thị trên màn hình của GSP (và 

được trình chiếu nếu được kết nối với projector khi dạy học).  

     Với thiết kế như trên, thông qua hướng dẫn GV có thể dùng để dạy, hoặc HS dùng 

để học, ôn tập. Khi dạy, GV có thể đưa ra các lệnh, HS suy nghĩ và được sự hỗ trợ của 

SGP để phát hiện, khám phá, chiếm lĩnh tri thức. Nếu HS được copy bài học về và 

biết sử dụng cũng có thể tự ôn, tự học. 

     Có thể coi đây là một công cụ hỗ trợ GV khi dạy nội dung này, tất nhiên đó chưa 

phải là giáo án. GV cần căn cứ đối tượng HS của mình để soạn bài và khi tiến hành 

bài học trên lớp cần thêm các câu hỏi dẫn dắt, tạo tình huống,… sao cho phát huy 

được hiệu quả của công cụ.  

     Với sự hỗ trợ này thì: 

- GV tốn rất ít thời gian để thao tác trên chương trình đã chuẩn bị. 

- Giao diện bài dạy  được trình bày gọn, đẹp. Điều kiển các hiệu ứng vẽ hình hay 

nội dung chỉ thao tác trên các nút bấm (mỗi nút đều có sự thống nhất về màu 

sắc,có ghi nội dung vắn tắt). 
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2.3 Bài 3: Hai mặt phẳng vuông góc (lớp 11 nâng cao) 

        Với ý tưởng tương tự như đã nói ở Bài 2 ở trên, bài này cũng được thiết kế có 

ứng dụng GSP hỗ trợ đổi mới PPDH. 

         Nội dung và các hoạt động cơ bản của bài được thiết kế nhờ GSP như hình sau 

và sẽ được thực hành trên máy tính khi dạy học. 

R

QP

Phöông phaùp Khi hai (P) vaø (Q) caét

nhau theo giao tuyeán .ñeå tính goùc

giöõa chuùng:

B1) Tìm (R) vuoâng goùc vôùi  ,

B2) Tìm giao tuyeán p vaø q cuûa (R) laàn

löôït vôùi (P) vaø (Q).

B3)Goùc giöõa hai maët phaúng (P) vaø (Q)

baèng goùc giöõa hai ñöôøng thaúng p vaø q.

Traû lôøi?1  

Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì hai ñöôøng thaúng laàn

löôït vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñoù seõ song song

hay truøng nhau,vì vaäy goùc giöõa hai maët phaúng (P)

vaø (Q) baèng 0.

?1  Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì

goùc giöõa chuùng  baèng bao nhieâu?

Caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai maët phaúng



b a

qp

Xoay

Hide PPhap

Hide TL-?1

Hide ?1

Hide Tieu de

Hide Delta

Hide a,b

Hide p,q

Tro lai  tu dau

Ve a,b

Ve p,qVe (R)

Hide (R)

Ve (P),(Q)

Hide (Q)

Hide (P)

V

 

       Với những HS trí tưởng tượng không gian không cao, ta có thể xoay hình, giúp 

HS nhìn ở góc độ khác nhau. Chẳng hạn: 

Nhìn hình của bài từ ở góc độ từ trên xuống: 

R
QP

Phöông phaùp Khi hai (P) vaø (Q) caét

nhau theo giao tuyeán .ñeå tính goùc

giöõa chuùng:

B1) Tìm (R) vuoâng goùc vôùi  ,

B2) Tìm giao tuyeán p vaø q cuûa (R) laàn

löôït vôùi (P) vaø (Q).

B3)Goùc giöõa hai maët phaúng (P) vaø (Q)

baèng goùc giöõa hai ñöôøng thaúng p vaø q.

Traû lôøi?1  

Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì hai ñöôøng thaúng laàn

löôït vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñoù seõ song song

hay truøng nhau,vì vaäy goùc giöõa hai maët phaúng (P)

vaø (Q) baèng 0.

?1  Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì

goùc giöõa chuùng  baèng bao nhieâu?

Caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai maët phaúng



b
a

qp

Xoay

Hide PPhap

Hide TL-?1

Hide ?1

Hide Tieu de

Hide Delta

Hide a,b

Hide p,q

Tro lai  tu dau

Ve a,b

Ve p,qVe (R)

Hide (R)

Ve (P),(Q)

Hide (Q)

Hide (P)

V
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Nhìn hình của bài từ ở góc độ từ phía sau: 

R

Q
P

Phöông phaùp Khi hai (P) vaø (Q) caét

nhau theo giao tuyeán .ñeå tính goùc

giöõa chuùng:

B1) Tìm (R) vuoâng goùc vôùi  ,

B2) Tìm giao tuyeán p vaø q cuûa (R) laàn

löôït vôùi (P) vaø (Q).

B3)Goùc giöõa hai maët phaúng (P) vaø (Q)

baèng goùc giöõa hai ñöôøng thaúng p vaø q.

Traû lôøi?1  

Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì hai ñöôøng thaúng laàn

löôït vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñoù seõ song song

hay truøng nhau,vì vaäy goùc giöõa hai maët phaúng (P)

vaø (Q) baèng 0.

?1  Khi (P)//(Q) hay (P)(Q) thì

goùc giöõa chuùng  baèng bao nhieâu?

Caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai maët phaúng



b
a

q

p

Xoay

Hide PPhap

Hide TL-?1

Hide ?1

Hide Tieu de

Hide Delta

Hide a,b

Hide p,q

Tro lai  tu dau

Ve a,b

Ve p,qVe (R)

Hide (R)

Ve (P),(Q)

Hide (Q)

Hide (P)

V

 

Ghi chú: 

-Hình được thiết kế đúng tỷ lệ hình của bài toán hay hình cho trước. 

-Nếu các điểm, đường thẳng, mặt phẳng thay đổi thì có nút để điều khiển sự thay 

đổi đó. 

-Thiết kế sao cho thông qua hình vẽ HS có thể nhận thấy như là các em đang 

quan sát một hình thật trong cuộc sống đời thường. 

 

HD. a) Ta coù töù giaùc ABCD laø hình

vuoâng coù caïnh baèng a vaø SO  (ABCD).

Do ñoù :

SO
2
 = SA

2
 - OA

2
 = a

2
 - 

a 2

2
 

2

 = 

a
2

2

   SO = 

a 2

2

 .

b) Ta coù SBC laø tam giaùc ñeàu caïnh a neân

BM  SC, töông töï DM  SC

      SC  (BDM)

Do ñoù (SAC)  (BDM).

Baøi 10/114

a
a

a
a

Xoay

Hide HDb

Hide HDa
Hide v

Hide v

Hide v

Hide v

Hide a

Tro lai  tu dau Ve MB,MD

Hide M

Ve SA,SB,SC,SD

Hide  S

Ve SH

Hide H

Ve AC,BD

Hide A,B,C,D

Ve ABCD

M

S

B

C

A

D

H

=

v
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Nhìn hình của bài từ ở góc độ từ trên xuống: 

 

HD. a) Ta coù töù giaùc ABCD laø hình

vuoâng coù caïnh baèng a vaø SO  (ABCD).

Do ñoù :

SO
2
 = SA

2
 - OA

2
 = a

2
 - 

a 2

2
 

2

 = 

a
2

2

   SO = 

a 2

2

 .

b) Ta coù SBC laø tam giaùc ñeàu caïnh a neân

BM  SC, töông töï DM  SC

      SC  (BDM)

Do ñoù (SAC)  (BDM).

Baøi 10/114

a

aa

a

Xoay

Hide HDb

Hide HDa
Hide v

Hide v

Hide v

Hide v

Hide a

Tro lai  tu dau Ve MB,MD

Hide M

Ve SA,SB,SC,SD

Hide  S

Ve SH

Hide H

Ve AC,BD

Hide A,B,C,D

Ve ABCD

M

S

B

C

A

D

H

=

v

 

 

Nhìn hình của bài từ phía trƣớc: 

 

HD. a) Ta coù töù giaùc ABCD laø hình

vuoâng coù caïnh baèng a vaø SO  (ABCD).

Do ñoù :

SO
2
 = SA

2
 - OA

2
 = a

2
 - 

a 2

2
 

2

 = 

a
2

2

   SO = 

a 2

2

 .

b) Ta coù SBC laø tam giaùc ñeàu caïnh a neân

BM  SC, töông töï DM  SC

      SC  (BDM)

Do ñoù (SAC)  (BDM).

Baøi 10/114

a

a

a a

Xoay

Hide HDb

Hide HDa
Hide v

Hide v

Hide v

Hide v

Hide a

Tro lai  tu dau Ve MB,MD

Hide M

Ve SA,SB,SC,SD

Hide  S

Ve SH

Hide H

Ve AC,BD

Hide A,B,C,D

Ve ABCD

M

S

B
C

A

D
H

=

v
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