LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc đối với TS. Hoàng Ngọc Anh - người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo trong khoa Toán Lý - Tin, phòng Sau Đại học trường Đại học Tây Bắc đã tận tình dạy bảo,
truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu, phương pháp nghiên cứu khoa
học, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Ban Giám hiệu
và các bạn bè đồng nghiệp ở tổ Toán trường THPT Phù Yên, tỉnh Sơn La đã
tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành công trình nghiên cứu của mình.
Xin cảm ơn bạn bè và gia đình đã động viên tôi trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người thực hiện đề tài

Phạm Quý Dương

i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN
Viết đầy đủ

Viết tắt
BPT

Bất phương trình

BT

Bài tập

CH

Câu hỏi

CNTT & TT

Công nghệ thông tin và truyền thông

DH

Dạy học

DHPH

Dạy học phân hóa

GS

Giáo sư

GS.TSKH

Giáo sư. Tiến sĩ khoa học

GV

Giáo viên

HĐ

Hoạt động

H?

Câu hỏi

HS

Học sinh

NXB

Nhà xuất bản

PGS.TS

Phó giáo sư. Tiến sĩ

PHT

Phiếu học tập

PPDH

Phương pháp dạy học

PT

Phương trình

SGK

Sách giáo khoa

SL

Số lượng

TS

Tiến sĩ

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

TNKQ

Trắc nghiệm khách quan

TB

Trung bình

ii

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .......................................... 9
1.1. Lí luận về dạy học phân hóa .................................................................. 9
1.1.1. Khái niệm về dạy học phân hóa ...................................................... 9
1.1.2. Những tư tưởng chủ đạo dạy học phân hóa .................................. 10
1.1.3. Dạy học phân hóa nội tại............................................................... 11
1.1.4. Dạy học phân hoá về tổ chức ........................................................ 13
1.1.5. Ưu, nhược điểm của dạy học phân hoá ......................................... 15
1.1.6. Mối quan hệ giữa dạy học phân hóa và các phương pháp dạy học
................................................................................................................. 16
1.1.7. Câu hỏi và bài tập phân hóa .......................................................... 17
1.2. Thực trạng dạy học phân hóa trong nhà trường THPT tỉnh Sơn La .... 18
1.2.1. Nhận xét chung về thực trạng giáo dục hiện nay ở các trường
THPT tỉnh Sơn La ................................................................................... 18
1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm trong thực hiện dạy học phân hóa ở
trường THPT tỉnh Sơn La ....................................................................... 22
Chương 2: DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN CHO HỌC SINH LỚP 10
THPT TỈNH SƠN LA ................................................................................... 29
2.1. Mục tiêu và một số định hướng của việc áp dụng dạy học phân hóa vào
dạy học chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai một ẩn” (Đại số
10)……........................................................................................................ 29
2.2. Mạch kiến thức chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai một
ẩn” (Đại số 10) ............................................................................................ 30
2.2.1. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn ...................................... 31
2.2.2. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai 31
2.2.3. Dấu tam thức bậc hai..................................................................... 31
2.2.4. Bất phương trình bậc hai ............................................................... 32
2.2.5. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai ............. 33
2.3. Một số biện pháp dạy học phân hóa chủ đề phương trình, bất phương
trình bậc hai một ẩn ..................................................................................... 33
2.3.1. Biện pháp 1: Giáo viên cần hiểu rõ năng lực học tập và nhu cầu,
hứng thú học tập của học sinh ................................................................. 33
2.3.2. Biện pháp 2: Giáo viên cần xây dựng môi trường dạy học phân
hóa ........................................................................................................... 36

iii

2.3.3. Biện pháp 3: Giáo viên cần quán triệt quan điểm phân hóa trong
hoạt động dạy học ................................................................................... 40
2.3.4. Biện pháp 4: Giáo viên cần ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông (CNTT & TT) để dạy học phân hóa .................................. 70
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................... 75
3.1. Mục đích thực nghiệm ......................................................................... 75
3.2. Nội dung thực nghiệm...................................................................... 75
3.3. Tổ chức thực nghiệm........................................................................ 76
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm ................................................................. 76
3.3.2. Thời gian thực nghiệm .................................................................. 77
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm ............................................................ 77
3.4. Kết quả thực nghiệm ............................................................................ 78
3.4.1. Phân tích định tính ........................................................................ 78
3.4.2. Phân tích định lượng ..................................................................... 79
KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 86
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 88

iv

MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Luật giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 đã
đề ra mục tiêu của Giáo dục phổ thông như sau: Mục tiêu của Giáo dục phổ
thông là giúp học sinh (HS) phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất,
thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động
và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây
dựng tư cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc
đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
(Điều 27: Mục tiêu Giáo dục phổ thông, trang 75)
Để thực hiện mục tiêu trên, Luật giáo dục đã quy định rõ: “Phương
pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng
tạo của HS, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, từng môn học, bồi dưỡng
năng lực tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động
đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú trong học tập cho HS”.
(Luật giáo dục, Chương 2 – mục 2, điều 28)
Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa VII đã khẳng định: “Cuộc cách mạng về phương pháp
giảng dạy phải hướng vào người học, rèn luyện và phát triển khả năng suy
nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề một cách năng động, độc lập, sáng tạo ngay
trong quá trình học tập ở nhà trường phổ thông. Áp dụng những phương pháp
giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy sáng tạo, năng lực
giải quyết vấn đề”.
Ngày 04/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số
29-NQ/TW) với nội dung: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
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đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây là sự kiện bước
ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục
phổ thông nói riêng. Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Quốc hội ra Nghị quyết số
88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Ngày 27 tháng 3 năm 2015 Thủ thướng Chính phủ ra Quyết định số 404/QĐTTg về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục
phổ thông.
Thực hiện các mục đích trên, ngành giáo dục đã và đang tiến hành đổi
mới sách giáo khoa ở tất cả các cấp học phổ thông, bố trí lại khung chương
trình, giảm tải lượng kiến thức không cần thiết, đưa SGK mới vào trường phổ
thông. Đi đôi với việc đổi mới SGK, đổi mới chương trình là đổi mới phương
pháp dạy học (PPDH). Nhưng đổi mới PPDH như thế nào để dạy học (DH)
đạt hiệu quả? Đây là một vấn đề hết sức cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục ở
nước ta. Hiện nay việc đổi mới PPDH đã và đang được tiến hành ở tất cả các
cấp trong ngành giáo dục theo các quan điểm: “Tích cực hóa hoạt động học
tập”, “Hoạt động hóa người học”, “Lấy người học làm trung tâm”, “Giáo dục
định hướng kết quả đầu ra và phát triển năng lực người học”… Những quan
điểm trên đều bao hàm các yếu tố tích cực, có tác dụng thúc đẩy đổi mới
PPDH nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo. Nhưng đổi mới PPDH lại
chưa được tiến hành với phần đông giáo viên (GV) đang trực tiếp giảng dạy
trên lớp hiện nay, đặc biệt là với GV ở những khu vực miền núi, cụ thể là GV
ở Sơn La. Một số ít GV đã thực hiện áp dụng phương pháp mới nhưng chưa
có hiệu quả, chưa tích cực hóa và khơi dậy được năng lực học tập của tất cả
các đối tượng HS trong lớp đại trà. Hầu hết các GV mới chỉ quan tâm đến đối
tượng HS có lực học trung bình (TB) và trong quá DH, GV chỉ cố gắng làm
cho HS nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình, của SGK là đủ.
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Còn những đối tượng HS khá giỏi có năng lực tư duy sáng tạo hay với những
HS có lực học yếu kém thì GV chưa thực sự quan tâm sát sao và để ý bồi
dưỡng triệt để cho các em ngay trong những giờ học. Điều này là một tồn tại
cần khắc phục, bởi vì do chưa quan tâm tới những đối tượng HS này mà dẫn
tới không khuyến khích phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của từng cá
nhân HS, đồng thời cũng không bồi dưỡng lấp “lỗ hổng” kiến thức cho HS
yếu kém. Từ đó làm cho những đối tượng HS này chán học dẫn đến kết quả
DH không cao.
Từ trước đến nay, việc đổi mới PPDH chưa thực sự được chú trọng, các
PPDH truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, giảng giải, vấn đáp… còn
nhiều mặt hạn chế, chưa được GV quan tâm khắc phục. Hầu hết mọi GV mới
chỉ dừng lại ở mức độ trang bị những kiến thức cơ bản cho HS trong lớp đại
trà, mà chưa thực sự quan tâm phát hiện trong lớp đại trà đó những HS có
năng khiếu về toán để có biện pháp bồi dưỡng cho các em, giúp các em có thể
phát triển hết năng lực toán học của mình, chính vì thế đã làm cho những HS
khá giỏi thường có tư tưởng nhàm chán, coi thường môn học. Vì sao lại như
vậy? Bởi lẽ hầu như mọi GV đều có tư tưởng sợ đưa ra kiến thức nặng,
“cháy” giáo án, không đủ thời gian cho bài giảng của mình…ngại đầu tư
nhiều thời gian nghiên cứu bài soạn. Ngược lại, một số GV chỉ quan tâm chú
ý đến đối tượng HS khá giỏi song chưa thực sự quan tâm đến sự tiếp nhận
kiến thức của đối tượng HS trung bình và yếu kém trong lớp, làm cho những
HS này không hiểu bài và dẫn đến tư tưởng sợ học, GV không quan tâm bồi
dưỡng lấp “ lỗ hổng” kiến thức cho các em ngay trong những giờ học chính
khóa.
Đối với Sơn La, một trong những tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt khó
khăn. Diện tích tự nhiên 14.055 km2, chiếm 4,27% diện tích cả nước, có 250
km đường biên giới với nước CHDCND Lào, có 12 anh em dân tộc sinh sống
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mà chủ yếu là dân tộc ít người. Sơn La là một tỉnh với nền kinh tế còn nghèo
nàn, lạc hậu, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Chính vì thế mà công tác
Giáo dục và Đào tạo của tỉnh cũng gặp không ít trở ngại, trình độ học vấn của
nhân dân ở một số vùng trong tỉnh còn quá thấp, thông tin đại chúng được cập
nhật một cách chậm chạp. Đội ngũ nhà giáo không đồng bộ, vừa thiếu vừa
yếu, một bộ phận nhỏ giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo, một số thiếu năng lực
giảng dạy và tinh thần trách nhiệm. HS đến trường bao gồm nhiều đối tượng
(chủ yếu là con em dân tộc), sự nhận thức của các em còn nhiều hạn chế do
thiếu thốn về cơ sở vật chất và thông tin phục vụ cho học tập. Thực trạng DH
các môn học ở trường trung học phổ thông (THPT) tỉnh Sơn La nói chung và
môn toán nói riêng trong những năm qua đã cho thấy, hiện nay hầu hết các
trường THPT của tỉnh đã và đang thực hiện đổi mới PPDH trong từng môn
học, từng tiết học…Nhà trường, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý, GV và
HS cố gắng và bước đầu đã tìm cách thay đổi cả về nhận thức, cả về cải tiến
cách dạy, cách học; thay đổi cả về cách soạn giáo án; cách kiểm tra đánh
giá…Tuy nhiên, việc đổi mới PPDH đó chưa thực sự có hiệu quả đối với mọi
đối tượng HS, một mặt bởi lối DH truyền thống đã tồn tại trong nhà trường
nhiều năm, do đó không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều, nhận thức
của HS còn bị hạn chế. Mặt khác, các trường chưa có sự thống nhất trong chỉ
đạo thực hiện, chưa có các biện pháp phù hợp với từng đối tượng và điều kiện
cụ thể của từng địa phương. Các trường THPT của tỉnh Sơn La đều là các
trường đại trà, các lớp thống nhất trong nhà trường đều gồm ba đối tượng HS:
Khá giỏi, trung bình và yếu kém. Hiện tượng có không ít HS học kém môn
Toán ở trường phổ thông hiện nay là do nhiều nguyên nhân: về cách dạy của
thầy, cách học của trò; do hoàn cảnh kinh tế gia đình, điều kiện vật chất, sự
tác động của môi trường xã hội, sự phát triển tâm sinh lý của HS… Chứ
không phải do việc DH toán đòi hỏi ở HS một năng khiếu đặc biệt, một trí
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thông minh khác thường; cũng không phải do chương trình, kiến thức của
SGK nặng mà do đội ngũ GV giảng dạy chưa thực sự chú ý đến đặc điểm (cả
về tâm lý và trình độ nhận thức) của từng đối tượng HS trong việc đổi mới
PPDH bộ môn.
Bản thân tôi qua nhiều năm DH toán ở trường THPT Phù Yên, huyện
Phù Yên, tỉnh Sơn La đã nhận ra rằng: Trong một tập thể lớp học (diện đại
trà) có sự khác biệt cá nhân của HS về nhận thức, sự khác biệt này thể hiện ở
mức độ nhận thức, ở tốc độ nhận thức và tốc độ vận dụng, ở hứng thú nhận
thức và được phân ra thành ba nhóm đối tượng HS khác nhau trong cùng một
tập thể lớp: yếu kém, trung bình và khá giỏi. Nếu trong quá trình giảng dạy,
người thầy không nắm bắt được sự khác biệt của cá nhân HS về nhận thức thì
vô hình chung người thầy đã không phân hóa được nội dung thông tin kiến
thức cần truyền tải tới từng đối tượng HS. Từ đó lượng kiến thức mà GV đưa
ra sẽ không phù hợp với các em, dẫn đến HS sẽ xu hướng chán nản học tập và
đương nhiên hiệu quả DH sẽ không cao. Bởi vì với điều kiện nhà trường phổ
thông (diện đại trà) hiện nay mà chúng ta yêu cầu cao đồng loạt như nhau thì
đối với những HS yếu kém sẽ là quá tải, mà đã quá tải thì các em sẽ chẳng
lĩnh hội được bao nhiêu; còn nếu yêu cầu thấp cho mọi HS đều theo được thì
lại không có một đội ngũ HS có chất lượng tốt để đào tạo những cán bộ có đủ
năng lực, trình độ gánh vác những nhiệm vụ cần thiết trong xã hội Việt Nam
đang ngày càng phát triển. Chính vì vậy, sự hiểu biết của GV về từng HS
trong một lớp học thống nhất là một điều kiện thiết yếu để đảm bảo hiệu quả
dạy học phân hóa (DHPH). Người thầy giáo cần phát hiện và căn cứ vào
những khác biệt về tốc độ, về mức độ và hứng thú đối với hoạt động học tập
giữa các HS, từ đó GV có thể tổ chức và tiến hành các hoạt động DH đáp ứng
tốt nhất yêu cầu của từng cá nhân HS. Khi người thầy đã hiểu rõ về nhận thức
của từng đối tượng HS thì bản thân thầy giáo cũng sẽ định hướng được mình
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cần phải dạy như thế nào? Dạy những gì? Và dạy vấn đề đó cho ai? Vậy câu
hỏi đặt ra là cần phải thực hiện DH thế nào để trong một giờ dạy luôn đảm
bảo: bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đối tượng HS khá giỏi, trang bị kiến
thức cơ bản cho HS trung bình và bồi dưỡng lấp “lỗ hổng” kiến thức cho HS
yếu kém? Hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi này bởi lẽ, chúng ta có thể áp dụng
được trong một tiết học toán cho tất cả các đối tượng HS đều được làm việc
bằng hệ thống những câu hỏi, hệ thống bài tập (BT) thích hợp, bằng biện pháp
phân hóa nội tại hợp lý phù hợp với thực trạng nhận thức của mọi HS trong
lớp. Cần lấy trình độ phát triển chung của HS trong lớp làm nền tảng, bổ sung
một số nội dung và biện pháp phân hóa để giúp HS khá giỏi đạt được những
yêu cầu nâng cao trên cơ sở đã đạt được những yêu cầu cơ bản. Sử dụng
những biện pháp phân hóa đưa diện HS yếu kém lên trình độ chung. Áp dụng
linh hoạt các PPDH không truyền thống như DH phát hiện và giải quyết vấn
đề, DH chương trình hóa…đặc biệt là DH phân hóa ngay trong giờ học sẽ
giúp các đối tượng HS phát huy được hết khả năng nhận thức của mình, tiếp
thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo tùy theo mức độ nhận thức của
từng đối tượng HS, làm cho mọi HS trong lớp đều có ý chí vươn lên trong học
tập, không gây cảm giác sợ học đối với HS yếu và tư tưởng coi thường môn
học đối với những học sinh khá giỏi. Đạt được như vậy mới thực sự là đổi
mới PPDH, góp phần xây dựng đào tạo con người mới: chủ động, sáng tạo
phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay.
Chúng tôi dự định vận dụng quan điểm DHPH để DH môn toán ở một
lĩnh vực cụ thể là DH chủ đề “Phương trình và bất phương trình bậc hai” cho
HS lớp 10 THPT tỉnh Sơn La. Vì lớp 10 là lớp đầu cấp THPT, chương trình
môn toán nói chung, Đại số nói riêng ở lớp 10 là cơ sở cho cho nội dung Đại
số và giải tích ở các lớp trên. Đối với chương trình Đại số ở trường THPT,
chủ đề “Phương trình và bất phương trình bậc hai” cùng với các bài toán khảo
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sát hàm số được coi là những vấn đề cơ bản nhất, xuyên suốt và được vận
dụng hầu hết trong các nội dung toán học ở bậc phổ thông. Bản thân tôi, qua
nhiều năm giảng dạy đã quan tâm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm về DH
chủ đề “Phương trình và bất phương trình bậc hai”.
Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Dạy học phân hóa chủ
đề Phương trình và bất phương trình bậc hai một ẩn cho học sinh lớp 10
THPT tỉnh Sơn La”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học phân hoá, xây dựng
và sử dụng các biện pháp dạy học phân hóa vào chủ đề Phương trình và bất
phương trình bậc hai một ẩn (Đại số 10) cho học sinh THPT tỉnh Sơn La một
cách phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm góp
phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở trường THPT.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là quá trình dạy học Phương trình và bất phương
trình bậc hai một ẩn với phương pháp dạy học phân hóa.
Phạm vi nghiên cứu là chủ đề Phương trình và bất phương trình bậc hai
một ẩn cho học sinh lớp 10 THPT ở tỉnh Sơn La.
IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu lí luận và thực tiễn dạy học phân hoá; các hình thức dạy học
phân hóa.
- Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học phân hoá với các phương pháp
dạy học khác và sự cần thiết phải dạy học phân hóa.
- Áp dụng dạy học phân hoá vào chủ đề Phương trình và bất phương
trình bậc hai một ẩn cho học sinh lớp 10 THPT ở tỉnh Sơn La như thế nào?
Kết quả?
- Thử nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
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V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc và nghiên cứu các tài liệu viết về
lí luận dạy học bộ môn toán và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề
tài.
- Phương pháp điều tra, quan sát: Điều tra thực trạng dạy học phân hóa
bằng phiếu trắc nghiệm, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp và tham khảo ý kiến
thầy hướng dẫn.
- Thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT
Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhằm kiểm tra các kết quả nghiên cứu.
VI. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu xây dựng và sử dụng được các biện pháp dạy học phân hóa vào
chủ đề Phương trình và bất phương trình bậc hai một ẩn cho học sinh lớp 10
THPT tỉnh Sơn La thì vừa bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh khá
giỏi, vừa trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh trung bình, vừa bồi dưỡng
lấp chỗ hổng cho học sinh yếu kém. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả
dạy học môn Toán ở các trường THPT tỉnh Sơn La, đáp ứng được yêu cầu đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
VII. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Luận văn bao gồm: Lời cảm ơn, phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham
khảo, phụ lục và nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Dạy học phân hoá chủ đề Phương trình và bất phương trình
bậc hai một ẩn cho học sinh lớp 10 THPT tỉnh Sơn La
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Lí luận về dạy học phân hóa
1.1.1. Khái niệm về dạy học phân hóa
Trong lịch sử giáo dục, HS là một danh từ chung chỉ những người tiếp thụ
sự giáo dục của GV, không phân biệt người này với người khác. Lớp học là một
tập thể HS đồng nhất, chỉ gồm HS cùng một trình độ, cùng một độ tuổi… cùng
nhằm một mục tiêu chung. Ngày nay, phương pháp dạy học tập thể hoá đó đã bị
lung lay. Hiện nay, người ta quan tâm đến cá nhân người học và việc học trên bình
diện tổ chức (từ giai đoạn tiểu học đến đại học…) cũng như trên bình diện giáo
dục (lấy HS làm trung tâm, dạy học cá nhân hoá, dạy học phân hoá…). Để tăng
hiệu quả của việc dạy học, chúng ta có thể “chia” người học thành nhiều “bộ
phận” khác nhau để có cách dạy học phù hợp với từng “bộ phận” - đây chính là
dạy học phân hoá. Theo từ điển Tiếng Việt, phân hoá là chia ra thành nhiều bộ
phận khác hẳn nhau. Có nhiều tiêu chí để “chia” người học, chẳng hạn như chia
theo lứa tuổi, chia theo giới tính, chia theo dân tộc, chia theo địa bàn cư trú... Ở
đây, chúng tôi chỉ giới hạn trong việc chia theo năng lực và nhu cầu của người
học.
Theo GS.TSKH Nguyễn Bá Kim [5]: “Dạy học phân hóa xuất phát từ
sự biện chứng của thống nhất và phân hóa, từ yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt
các mục tiêu dạy học đối với tất cả mọi HS, đồng thời khuyến khích phát triển
tối đa và tối ưu những khả năng của cá nhân”.
Quá trình dạy học trong nhà trường hướng tới các đối tượng HS rất đa
dạng, với những khác biệt về năng lực, sở thích, nguyện vọng, ... Do đó, dạy học
theo một chương trình giống nhau với cách thức tổ chức dạy học như nhau cho
tất cả mọi đối tượng HS là không phù hợp với yêu cầu phát triển của từng người
học. Trong dạy học, cần phải xuất phát từ tình hình thực tế HS, dựa vào đặc
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điểm phát triển tâm lý, dựa vào mặt mạnh, mặt yếu của các em mà tìm cách dạy
thích hợp. Bởi vậy, dạy học phân hóa phải tính đến trình độ phát triển khác nhau,
đến đặc điểm tâm lý khác nhau của mỗi HS, làm cho mọi HS có thể phát triển
phù hợp với năng lực và nhu cầu của mình.
Như vậy, dạy học phân hóa là cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức,
tiến hành các hoạt động dạy học dựa trên những khác biệt của người học về
năng lực, nhu cầu, nhận thức, các điều kiện học tập nhằm tạo ra những kết
quả học tập và sự phát triển tốt nhất cho từng người học, đảm bảo công bằng
trong giáo dục, tức là đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho người
học.
1.1.2. Những tư tưởng chủ đạo dạy học phân hóa
Dạy học phân hóa xuất phát từ sự biện chứng của thống nhất và phân
hóa, từ yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt tất cả các mục đích dạy học, đồng thời
phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của từng cá nhân.
Việc kết hợp giữa giáo dục diện “đại trà” với giáo dục diện “mũi
nhọn”, giữa phổ cập và nâng cao trong dạy học toán ở các trường phổ thông
cần được tiến hành theo các tư tưởng chỉ đạo sau:
+) Lấy trình độ chung của HS trong lớp làm nền tảng: Người GV phải
lấy trình độ phát triển chung và điều kiện chung của HS trong lớp làm nền
tảng. Nội dung và phương pháp dạy học trước hết phải phù hợp với trình độ
và điều kiện chung này. Chúng ta cần mạnh dạn tinh giản nội dung, tước bỏ
những gì chưa thiết thực và chưa phù hợp để đi vào những yêu cầu thật cơ
bản.
+) Sử dụng những biện pháp phân hóa đưa diện HS yếu kém lên trình
độ chung: Người GV cần cố gắng làm sao để những HS yếu kém đạt được
những tiền đề cần thiết để có thể hòa vào học tập đồng loạt theo trình độ
chung.
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+) Bổ sung nội dung và biện pháp phân hóa để nâng cao trình độ cho
diện HS khá giỏi.
Dạy học phân hóa có thể được thực hiện theo hai hướng: Phân hóa nội
tại và phân hóa về tổ chức.
1.1.3. Dạy học phân hóa nội tại
Là sự tổ chức quá trình dạy học trong một tiết học, một lớp học có tính đến
các đặc điểm cá nhân của HS, là việc sử dụng những biện pháp phân hoá thích
hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một kế hoạch học tập, cùng một
chương trình và sách giáo khoa.
Trong các giờ học chính khoá, giáo viên có thể sử dụng một số biện
pháp phân hoá sau:
+) Đối xử cá biệt ngay trong những giờ dạy học đồng loạt dựa trên trình
độ phát triển chung. Cụ thể:
- Giao nhiệm vụ phù hợp với từng loại đối tượng HS: Đối với nhóm HS
khá giỏi, giáo viên giao cho các em những nhiệm vụ có tính tìm tòi, phát hiện,
nâng cao yêu cầu khi các em đã vượt qua được yêu cầu chung cho cả lớp. Đối với
nhóm HS yếu kém thì CH chỉ mang tính trực quan hoặc có tác dụng rèn một kĩ
năng nào đó, CH ít đòi hỏi tư duy, kèm theo những CH gợi ý hoặc CH nhỏ,
khuyến khích HS yếu kém khi các em tỏ ý muốn trả lời CH.
Ví dụ 1.1: Khi dạy bài “Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn” (Đại số
10), để HS tiếp cận kiến thức về giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn GV
có thể ra CH có yêu cầu thấp đối với HS yếu kém như: Nêu công thức nghiệm
của PT ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) đã được biết ở lớp 9? Và CH có yêu cầu cao
với HS khá giỏi như: Nêu cách giải và biện luận phương trình dạng: ax2 + bx
+ c = 0 chứa tham số?
- Ra BT có phân bậc hoặc ra thêm BT để đào sâu, nâng cao cho HS
khá, giỏi.
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Ví dụ 1.2: Sau khi học xong bài “Phương trình bậc nhất và bậc hai một
ẩn” (Đại số 10), GV có thể ra thêm BT cho HS như:
Cho phương trình: x2 – 4x + m – 1 = 0 (1), m là tham số.
a. Giải phương trình với m = 4; (dành cho HS yếu kém)
b. Giải và biện luận PT (1) theo tham số m; (dành cho HS trung bình)
c. Với giá trị nào của m thì (1) có hai nghiệm trái dấu;
(dành cho HS trung bình)
d. Tìm m để (1) có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức x12 + x22 = 10.
(dành cho HS khá giỏi)
- Phân hoá trong việc kiểm tra, đánh giá HS: Yêu cầu cao hơn đối với
HS khá giỏi, hạ thấp yêu cầu đối với HS yếu kém. Bên cạnh những BT
hướng vào yêu cầu cơ bản, cần có những CH và BT nâng cao, đào sâu, đòi
hỏi phải vận dụng kiến thức tổng hợp để phân loại HS.
+) Tổ chức những pha phân hóa ngay trên lớp
Trong quá trình dạy học, vào những thời điểm thích hợp GV có thể
thực hiện những pha phân hóa tạm thời, tổ chức cho HS hoạt động một cách
phân hóa. Trong những pha này GV giao cho HS những BT phân hóa, từ đó
điều khiển họ giải những BT này theo từng cặp, nhóm và tạo điều kiện giao
lưu gây tác động qua lại cho người học để khuyến khích sự giao lưu giữa các
HS như thảo luận trong lớp, học theo cặp và học theo nhóm, lấy chỗ mạnh
của HS này để điều chỉnh nhận thức HS khác. Trong các pha này có cả phân
hoá sự giúp đỡ của thầy: HS yếu kém được giúp đỡ nhiều hơn HS khá giỏi. Ví
dụ: với cùng một nhiệm vụ là giải BT, nhóm HS khá giỏi được yêu cầu tự
thảo luận tìm lời giải, còn nhóm HS yếu kém có thể được giáo viên gợi ý,
hướng dẫn.
+) Phân hoá BT về nhà: Phân hóa theo số lượng BT, theo nội dung BT,
theo yêu cầu về tính độc lập. Ngoài BT ra chung cho cả lớp, cần ra riêng BT
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cho HS yếu, kém và ra riêng BT cho HS khá giỏi. Đối với những HS khá giỏi
cần ra thêm những BT nâng cao, đòi hỏi tư duy sáng tạo. Còn đối với HS yếu
kém, BT có thể hạ thấp mức độ khó, chứa nhiều yếu tố dẫn dắt, chủ yếu là BT
mang tính rèn luyện kĩ năng. Ra riêng những BT nhằm đảm bảo trình độ xuất
phát cho những HS yếu kém để chuẩn bị cho bài học sau.
Ví dụ 1.3: Khi giao BT về nhà sau bài học “Hai đường thẳng vuông
góc” (Hình học 11), GV có thể ra thêm BT phân hoá về nhà cho HS như sau:
Bài 1 (dành cho HS yếu kém)
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh bằng nhau. Chứng
minh AC  B’D’.
Bài 2 (dành cho HS trung bình)
Cho tứ diện ABCD có AB  AC, AB  BD. P và Q lần lượt là trung
điểm của AB và CD. Chứng minh rằng PQ  AB.
Bài 3 (dành cho HS khá giỏi)
Cho tứ diện ABCD có AB  AC, AB  BD. P và Q lần lượt là chia
đoạn AB và CD theo cùng tỉ số k. Chứng minh rằng PQ  AB.
1.1.4. Dạy học phân hoá về tổ chức
Là hình thành những nhóm ngoại khoá, bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS
yếu kém,…
+) Hoạt động ngoại khóa:
Hoạt động ngoại khoá là những hoạt động giáo dục đa dạng nằm ngoài kế
hoạch và chương trình nội khoá, có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho dạy học nội
khoá: Gây hứng thú học tập bộ môn, bổ sung, mở rộng, đào sâu kiến thức, tạo
điều kiện gắn liền nhà trường với đời sống, lý luận đi đôi với thực tiễn, học đi đôi
với hành, rèn luyện cho HS cách thức làm việc tập thể, tạo điều kiện phát hiện và
bồi dưỡng năng khiếu. Các hình thức hoạt động ngoại khoá gồm có nói chuyện
ngoại khoá, tham quan, sinh hoạt câu lạc bộ, báo, tạp chí...
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+) Bồi dưỡng HS giỏi:
Trong quá trình học tập bộ môn, có những HS có trình độ kiến thức, kỹ
năng và tư duy vượt trội so với các HS khác, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ
môn học một cách dễ dàng. Đó là những HS giỏi bộ môn đó.
Việc bồi dưỡng HS giỏi một mặt được tiến hành trong những giờ dạy học
đồng loạt bằng những biện pháp phân hoá, mặt khác được thực hiện bằng cách bồi
dưỡng tách riêng diện này trên nguyên tắc tự nguyện.
Nội dung bồi dưỡng nhóm HS giỏi bao gồm:
- Nghe thuyết trình những tri thức bộ môn bổ sung cho nội khoá.
- Mở rộng, đào sâu, hệ thống hoá kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa.
- Giải những BT nâng cao.
- Học chuyên đề.
- Tham quan, thực hành và ứng dụng môn học.
- Làm nòng cốt cho những sinh hoạt ngoại khoá bộ môn.
+) Giúp đỡ HS yếu kém:
HS yếu kém về một bộ môn nào đó là những HS có kết quả học tập bộ môn
đó thường xuyên dưới trung bình. Việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng cần thiết
ở những HS này thường đòi hỏi nhiều công sức và thời gian so với các HS khác. Sự
yếu kém học tập bộ môn có nhiều biểu hiện nhưnng nhìn chung có ba điểm cơ bản:
- Nhiều lỗ hổng về kiến thức và kĩ năng.
- Tiếp thu chậm.
- Phương pháp học tập bộ môn chưa phù hợp.
Cũng như việc bồi dưỡng HS giỏi, việc giúp đỡ HS yếu kém một mặt cần
được thực hiện ngay trong những tiết dạy học đồng loạt, bằng những biện pháp
phân hoá thích hợp. Mặt khác, giáo viên cần có sự giúp đỡ riêng đối với nhóm
HS này thông qua hình thức học phụ đạo. Nội dung giúp đỡ HS yếu kém cần theo
hướng sau đây:
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- Lấp “lỗ hổng” về kiến thức và kĩ năng để đảm bảo trình độ xuất phát
cho những tiết lên lớp.
- Luyện tập vừa sức HS yếu kém (gia tăng số lượng BT cùng thể loại
và mức độ, sử dụng BT phân bậc mịn...).
- Bồi dưỡng phương pháp học tập bộ môn.
1.1.5. Ưu, nhược điểm của dạy học phân hoá
1.1.5.1. Ưu điểm của dạy học phân hoá
- Dạy học phân hoá phát huy tốt khả năng cá thể hoá hoạt động của
người học, đưa người học trở thành chủ thể của quá trình nhận thức, tiếp thu
kiến thức một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với năng lực nhận thức của
bản thân.
- Dạy học phân hoá cũng giúp cho GV có nhiều cơ hội tìm hiểu và nắm
được mức độ nhận thức của từng HS để từ đó có biện pháp dạy học phù hợp
với từng đối tượng.
- Dạy học phân hoá gây được hứng thú học tập cho mọi đối tượng HS,
xoá bỏ được mặc cảm tự ti của các HS yếu kém trong khi tham gia vào bài
học, kích thích được HS giỏi phát huy hết khả năng, sáng tạo trong học tập.
- Dạy học phân hoá tăng cường được khả năng giao lưu, hợp tác giữa
thầy với trò và giữa trò với trò, tạo điều kiện để HS được học tập, giao lưu,
hợp tác với nhau ở cùng một loại đối tượng hoặc được học tập, giao lưu, hợp
tác với nhau ở các loại đối tượng khác nhau.
1.1.5.2. Nhược điểm của dạy học phân hoá
- Dạy học phân hoá, đòi hỏi GV phải có kinh nghiệm, có trình độ chuyên
môn và nghiệp vụ vững vàng, phải phân hoá được đối tượng HS, phải soạn
giáo án một cách rất công phu (phải dự kiến được các hoạt động dạy học dựa
vào những hiểu biết về năng lực, nhu cầu và hứng thú nhận thức).
- Dạy học phân hoá đòi hỏi GV phải chủ động thời gian một cách hợp lí
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nhất. Nếu không quản lí, điều hành thời gian hợp lí và có chất lượng thì có thể
gây căng thẳng không cần thiết hoặc gây nhàm chán đối với cả thầy và trò,
thậm chí còn làm giảm chất lượng của hoạt động dạy và học so với các biện
pháp dạy học khác.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông có thể dẫn đến khả
năng phân hoá cao trong quá trình dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học. Tuy
nhiên, hiện nay đa số trường phổ thông còn thiếu phương tiện dạy học hiện
đại, hoặc nếu có thì phần lớn GV chưa sử dụng một cách thành thạo và có
hiệu quả.
1.1.6. Mối quan hệ giữa dạy học phân hóa và các phương pháp dạy học
Có rất nhiều phương pháp dạy học, mỗi PPDH đều có những chức năng
riêng, có những ưu, nhược điểm nhất định, không có một PPDH nào là vạn
năng đối với mọi môn học, mọi GV, mọi HS. Vì vậy, khi sử dụng các PPDH
cần có sự lựa chọn, phối hợp nhịp nhàng các PPDH với nhau sao cho phát
huy tối đa những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế của mỗi PPDH.
Chúng ta đang hướng tới các PPDH tích cực, nghĩa là vận dụng những
PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Dạy học
tích cực đòi hỏi cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường
liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, việc vận dụng các PPDH đạt hiệu
quả cao hay thấp còn tuỳ thuộc vào tài năng sư phạm và khả năng sáng tạo
của GV. Kết quả vận dụng sáng tạo các PPDH và phương tiện dạy học theo
hướng tích cực hoá hoạt động học tập của HS, người ta đã rút ra một phương
châm về dạy học rất hay như sau: “Chúng tôi nghe, chúng tôi sẽ quên. Chúng
tôi nhìn, chúng tôi sẽ nhớ. Chúng tôi làm, chúng tôi sẽ hiểu”. Có nghĩa là,
trong mỗi giờ học, nếu GV biết kết hợp vận dụng linh hoạt các phương pháp
vừa thuyết trình, sử dụng các học cụ trực quan và HS được thực hành ứng
dụng thì giờ học đó chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt.
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Chẳng hạn, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy
học phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, đặc biệt
là trong những tình huống dạy học các khái niệm, các tri thức mới. Nếu trong
hệ thống CH dẫn dắt chúng ta kết hợp phương pháp dạy học phân hóa sẽ giúp
các đối tượng HS cùng tham gia khám phá tri thức mới tùy theo nhận thức
của từng em. Hay chúng ta có thể kết hợp dạy học chương trình hóa và dạy
học phân hóa để củng cố kiến thức cho HS bằng cách đưa vào hệ thống CH,
BT phân hóa trong mỗi phiếu của chương trình theo mức độ từ dễ đến khó để
tất cả HS đều cùng tham gia để củng cố kiến thức, HS làm việc với nhịp độ
nhanh, chậm khác nhau sẽ tùy thuộc vào khả năng, trình độ của người đó.
Như vậy, trong dạy học phân hóa, GV có thể sử dụng kết hợp tất cả các
PPDH nhưng phải có sự vận dụng linh hoạt, biết phát huy tối đa những ưu
điểm, khắc phục những nhược điểm của mỗi PPDH để quá trình dạy học đạt
kết quả cao nhất.
1.1.7. Câu hỏi và bài tập phân hóa
CH và BT phân hoá được hiểu là những CH và BT có ý đồ để những
HS khác nhau có thể tiến hành những hoạt động khác nhau phù hợp với trình
độ phát triển khác nhau của họ.
Qua việc trả lời các CH và BT phân hoá, HS bộc lộ rõ năng lực, trình độ, sở
trường, điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức, kĩ năng của họ. Có thể phân hoá bằng
cách sử dụng những CH và BT phân bậc với mức độ khó dễ khác nhau hoặc phân
hoá về số lượng. Để kiến tạo một kiến thức, rèn luyện một kĩ năng nào đó, một số
HS này có thể cần nhiều BT cùng loại hơn một số HS khác. Vì thế cần ra đủ liều
lượng BT như vậy cho từng loại đối tượng. Những HS còn thừa thời gian, đặc biệt
là HS khá giỏi, sẽ nhận thêm những BT khác để đào sâu và nâng cao.
Mỗi CH và BT cụ thể được đạt ra ở thời điểm nào đó của quá trình dạy học
đều chứa đựng một cách tường minh hay tiềm ẩn những chức năng khác nhau.
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Những chức năng này đều hướng đến việc thực hiện các mục đích dạy học.
Trong dạy học môn toán, CH và BT mang các chức năng sau:
- Chức năng dạy học: CH và BT nhằm hình thành, củng cố cho HS những tri
thức, kĩ năng, kĩ xảo ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học. Nó có vai
trò là giá mang hoạt động của HS.
- Chức năng giáo dục: CH và BT có thể giúp cá thể hóa cách học một cách
tối ưu, tạo điều kiện cho HS tự học và rèn luyện phương pháp học, phương pháp
nghiên cứu khoa học bộ môn. Do đó, CH và BT nhằm hình thành cho HS thế giới
quan duy vật biện chứng, hứng thú học tập, phảm chất đạo đức của người lao
động mới, ý thức vạn dụng kiến thức toán học vào đời sống.
- Chức năng phát triển: CH và BT nhằm phát triển năng lực tư duy của HS,
góp phần rèn luyện các thao tác trí tuệ, hình thành những phẩm chất của tư duy
khoa học.
- Chức năng kiểm tra: CH và BT nhằm đánh giá năng lực của HS, mức độ
tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học, đánh giá khả năng độc lập học toán và
trình độ phát triển của HS.
- Trong quá trình dạy HS, các chức năng trên không bộc lộ một cách riêng
lẻ và tách rời nhau. Việc nhấn mạnh chức năng này hay chức năng khác phụ
thuộc vào việc khai thác CH và BT, vào năng lực sư phạm và nghệ thuật dạy học
của GV nhằm phục vụ có hiệu qủa theo yêu cầu của tiết dạy cho từng đối tượng
HS cụ thể. Chẳng hạn với đối tượng HS đại trà cần nhấn mạnh chức năng kiểm
tra, nhưng đối với đối tượng HS khá giỏi thì cần khai thác CH và BT để nhấn
mạnh chức năng phát triển.
1.2. Thực trạng dạy học phân hóa trong nhà trường THPT tỉnh Sơn La
1.2.1. Nhận xét chung về thực trạng giáo dục hiện nay ở các trường
THPT tỉnh Sơn La
Đối với Sơn La, một trong những tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt khó
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khăn. Diện tích tự nhiên 14.055 km2, chiếm 4,27% diện tích cả nước, đứng
thứ 3 trong số 64 tỉnh thành phố trong cả nước, có 250 km đường biên giới
với nước CHDCND Lào. Tỉnh Sơn La có 12 huyện và 1 thành phố, là tỉnh có
nhiều dân tộc thiểu số, có 12 dân tộc anh em mà chủ yếu là dân tộc ít người,
trong đó dân tộc Thái có dân số lớn nhất, chiếm gần 55% dân số toàn tỉnh.
Các dân tộc có dân số đông tiếp theo là dân tộc Kinh 18%, dân tộc Mông
12%, dân tộc Mường 8,4%, dân tộc Dao 1,82%, dân tộc Khơ Mú 1,89%...
Nhìn chung đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải
thiện đáng kể song Sơn La vẫn còn là một tỉnh với nền kinh tế nghèo nàn, lạc
hậu và còn nhiều khó khăn so với các tỉnh khác trên cả nước. Giao thông đi lại
vô cùng khó khăn do địa hình hiểm trở. Thông tin đại chúng đến được với
người dân của tỉnh vô cùng chậm chạp, trình độ nhận thức của người dân
trong tỉnh còn rất thấp, nhiều vùng trong tỉnh còn chưa có điện thắp sáng,
không có điện thoại… Chính vì vậy mà chất lượng giáo dục cũng đã bị ảnh
hưởng rất lớn bởi những khó khăn này. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
nói: Kinh tế có tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được, nền kinh tế không phát
triển thì giáo dục cũng không phát triển được, giáo dục không phát triển thì
không có đủ cán bộ giúp cho kinh tế phát triển, hai mặt đó liên quan mật thiết
với nhau.
Do điều kiện kinh tế của tỉnh còn nghèo, cho nên cơ sở vật chất và
trang thiết bị phục vụ cho nhà trường và cho quá trình giảng dạy chưa được
đầu tư cẩn thận, đầu tư còn thấp vì thế mà chưa đảm bảo cho giáo dục có đủ
điều kiện để đồng thời vừa mở rộng quy mô, vừa đảm bảo chất lượng. Cơ sở
vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập ở các trường trong tỉnh
còn thiếu thốn, không đồng bộ. Hiện tại nhiều trường ở trung tâm còn chưa có
thư viện, số lượng sách tham khảo, SGK quá ít không đáp ứng được yêu cầu
dạy và học. Những yêu cầu khác như phòng học đúng tiêu chuẩn, phòng thí
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nghiệm, thư viện, phòng vi tính, bàn ghế, chất lượng đội ngũ GV… đang là
những vấn đề bức xúc, đòi hỏi cần phải được giải quyết. Song không thể đáp
ứng được các yêu cầu trên trong một thời gian ngắn được.
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phần lớn đời sống kinh tế thấp, tỷ lệ
hộ đói nghèo cao, phong tục tập quán lạc hậu, hiểu biết về quyền lợi và nghĩa
vụ học tập còn hạn chế; hơn nữa HS bậc THPT lại là lực lượng lao động
chính trong các gia đình nên việc huy động HS đến trường gặp không ít khó
khăn, nhất là HS nữ.
Nguồn kinh phí cấp cho việc xây dựng trường, xây dựng cơ sở vật chất
trường học còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.
Về phía HS thì hiện nay số HS của tỉnh phần lớn là người dân tộc. Cụ
thể, tại trường THPT Phù Yên tỉnh Sơn La năm học 2015 – 2016 có tới trên
70% HS là người dân tộc. Vì vậy có thể nói: “Làm công tác giáo dục ở Sơn
La là làm giáo dục Dân tộc”.
Do điều kiện của nông thôn miền núi, đường xá đi lại rất khó khăn,
phương tiện còn ít, các xóm, xã, bản làng ở cách xa nhau, dân cư sống thưa
thớt, không tập trung. Vì vậy, sự giao lưu giữa các em rất hạn hẹp, chưa nói
đến sự giao lưu với thế giới bên ngoài vượt quá làng bản là điều rất hiếm hoi.
Chính vì thế, sự tưởng tượng và nhanh nhạy trong nhận thức của các em là vô
cùng hạn chế. HS miền núi ít có điều kiện vật chất (như các phương tiện nghe
nhìn, sách báo tham khảo, phòng học vi tính…) để hỗ trợ cho việc học hành.
Đây là điều thiệt thòi rất lớn đối với các em vì ngoài mấy cuốn SGK (có khi
SGK cũng không đủ) và bài giảng của thầy trên lớp ra, các em khó nhận thêm
được thông tin từ các nguồn khác.
Tỷ lệ HS bỏ học còn cao do chưa nhận thức đúng đắn về giáo dục. Bên
cạnh đó, đội ngũ nhà giáo không đồng bộ, vừa thiếu vừa thừa, có một bộ phận
nhỏ GV chưa đạt chuẩn đào tạo, một số thiếu năng lực giảng dạy và tinh thần
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trách nhiệm. Bên cạnh đó HS miền núi thường tỏ ra e ngại, không dám học
hỏi, hay giấu dốt, nhìn chung các em thường hay có tư tưởng không dám gần
gũi GV, không dám nói ra những điều mình còn thắc mắc cho GV và bạn bè
nghe, hay nói rõ hơn mối quan hệ gần gũi của GV và HS, giữa HS với HS
chưa được thiết lập trong nhà trường miền núi. Hiện nay bên cạnh một số ít
GV có tâm huyết với nghề nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng và nhạy
cảm trước những yêu cầu của xã hội, có nhiều giờ dạy tốt, vẫn còn một bộ
phận lớn GV vẫn dạy theo kiểu thuyết trình và có kết hợp đàm thoại, thực
chất vẫn DH theo lối thầy truyền đạt kiến thức còn trò tiếp nhận và ghi nhớ.
Nhiều khi đã xuất hiện kiểu dạy học nhồi nhét, dạy chay, dạy một cách hình
thức, xa rời thực tiễn. Với cách dạy như vậy đã làm cho học trò thụ động tiếp
thu bài giảng, hạn chế lớn đến nhận thức và tư duy sáng tạo của HS, không
phát huy được lòng say mê, không phát triển được tính tích cực chủ động
trong học tập. Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn [14] nhận định: “Việc DH hiện nay
không gắn lí luận với thực tiễn không làm cho HS nắm rõ bản chất các khái
niệm, bệnh hình thức rất rõ; do hình thức mà HS chóng quên, vận dụng khó
nhuần nhuyễn, rất hạn chế rèn óc thông minh và thế giới quan”. Nhìn chung,
các GV mới chỉ quan tâm làm sao dạy đúng, đủ kiến thức theo chương trình
quy định, làm sao cho các em nắm được những kiến thức cơ bản của chương
trình, SGK… chứ chưa thật sự đi sâu vào tìm hiểu nhận thức của từng HS.
Chính điều này đã làm hiệu quả DH giảm đi rất nhiều. Cụ thể, GV mới chỉ
quan tâm đến đối tượng HS có học lực trung bình, làm sao cho các em nắm
được những kiến thức cơ bản của SGK, còn những đối tượng HS giỏi có năng
lực tư duy sáng tạo và những HS yếu kém hầu như chưa được quan tâm sát
sao và bồi dưỡng triệt để cho các em ngay trong những giờ học, có nghĩa là
chưa khuyến khích phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của từng cá
nhân người học. Chính vì vậy mà bản thân GV cũng chưa thực sự trau dồi tri
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thức cho mình, chưa đầu tư sâu cho công tác soạn giảng… Phải thừa nhận
rằng trong tình hình hiện nay, PPDH ở các trường THPT ở tỉnh Sơn La còn có
những nhược điểm phổ biến:
- Thầy thuyết trình tràn lan;
- Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn, ít yếu tố tìm tòi phát hiện;
- Thầy áp đặt, trò thụ động;
- Thiên về dạy, yếu về học, thiếu hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo
của người học;
- Chưa kiểm soát được việc học cho mọi đối tượng HS.
Mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con người xây dựng xã hội công
nghiệp hóa, hiện đại hóa với thực trạng lạc hậu của PPDH ở miền núi Sơn La,
đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới PPDH trong nhà trường nói chung
và trường THPT ở tỉnh Sơn La nói riêng. Bởi vì, lối DH như trên không đáp
ứng được yêu cầu, mục tiêu đào tạo con người mới, đồng thời cũng rất lạc hậu
so với xu thế DH hiện nay trên thế giới. Cần tiến hành thay đổi lối DH đó, áp
dụng DH phân hóa đối tượng HS vào các trường THPT ở tỉnh Sơn La.
1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm trong thực hiện dạy học phân hóa ở
trường THPT tỉnh Sơn La
Bản thân chúng tôi là một GV toán được giảng dạy tại trường THPT Phù
Yên thuộc tỉnh Sơn La, qua trực tiếp giảng dạy cùng với việc quan sát, điều
tra (phiếu điều tra được trình bày trong phụ lục 1), trao đổi trực tiếp với đồng
nghiệp trong một số đợt tập huấn chuyên môn của tỉnh, trao đổi trực tiếp với
HS chúng tôi nhận thấy công tác giảng dạy môn toán nói chung và việc áp
dụng phương pháp dạy học phân hóa trong giảng dạy môn toán tại các trường
THPT tỉnh Sơn La có những ưu điểm và tồn tại một số nhược điểm như sau:
a. Ưu điểm
- DHPH là một quan điểm DH khá hiệu quả đối với các lớp học đại trà
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đặc biệt là đối với các trường THPT ở tỉnh Sơn La. Trong quá trình DH ở
trường phổ thông, để đảm bảo thực hiện tốt mục đích DH đối với tất cả các
đối tượng HS, khuyến khích phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của
từng cá nhân người học là yêu cầu vô cùng quan trọng mà DHPH đã đạt được.
DHPH dễ dàng thực hiện cho các lớp đại trà ở những trường THPT tỉnh Sơn
La. DHPH không nhất thiết đòi hỏi cần phải có các trang thiết bị hiện đại kèm
theo, phù hợp với thực trạng điều kiện vật chất còn thiếu thốn ở tỉnh Sơn La
hiện nay. Bên cạnh đó DHPH cũng không gây khó khăn, trở ngại cho GV
trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành giảng dạy: chỉ cần người GV đầu tư
nhiều hơn một chút cho quá trình soạn giảng, một chút quan tâm, một chút
tìm hiểu, một chút gần gũi của người GV đối với mọi HS trong lớp học là có
thể thực hiện phân hóa về khả năng của từng đối tượng HS trong lớp.
- DHPH thực hiện tốt tư tưởng “hướng vào người học” có nghĩa là làm
tốt công tác lấy hoạt động của người học làm trung tâm, người học vừa là mục
tiêu, vừa là động lực của quá trình DH.
- DHPH là con đường nâng cao hiệu quả của quá trình DH. Thật vậy,
trẻ em rất khác nhau về hứng thú, thiên hướng, tư chất, trình độ phát triển và
những đặc điểm do điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện tự nhiên đem lại.
Chủ nghĩa bình quân, cao bằng đồng loạt trong cách đối xử sư phạm với tất cả
HS trong lớp là một trong những nguyên nhân của hiện tượng chán học, lười
học và dẫn tới bỏ học, điều này cũng có nghĩa tương ứng với sự ảnh hưởng tới
hiệu quả đào tạo. Nếu thực hiện được phân hóa đối tượng HS trong DH chắc
chắn sẽ khắc phục được hiện tượng này. Bởi lẽ, phân hóa trong chọn lọc sẽ
tạo điều kiện cho HS phát triển tốt nhất về năng lực và thiên hướng, là yêu
cầu của đào tạo và phân công lao động xã hội.
- Phân hóa HS nhằm tạo điều kiện tối ưu cho việc phát triển năng lực
riêng của HS.
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- DHPH cũng thực hiện và phát huy tốt nguyên tắc cá biệt hóa trong
DH, có nghĩa là đã có sự chăm lo tích cực đến sự phát triển của tất cả HS
trong một lớp học đại trà kể cả loại giỏi lẫn loại yếu trong học tập. DHPH
phát huy tốt khả năng cá thể hóa hoạt động của người học, đưa người học trở
thành chủ đề của quá trình nhận thức, tiếp thu kiến thức một cách chủ động,
tích cực và sáng tạo phù hợp với năng lực nhận thức của bản thân. Bên cạnh
đó người GV có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và nắm được mức độ nhận thức của
từng cá thể người học để từ đó đề ra những biện pháp tác động, uốn nắn kịp
thời và có đánh giá một cách chính xác, khách quan.
- DHPH đảm bảo được sự thống nhất giữa tính vừa sức và yêu cầu phát
triển. Việc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức với yêu cầu phát triển có
thể được thực hiện dựa trên lý thuyết về vùng phát triển gần nhất của
Vưgôtxki. Thật vậy, DHPH giúp cho HS có thể chiếm lĩnh được tri thức, rèn
luyện kĩ năng, kĩ xảo phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của bản
thân. Bên cạnh đó, DHPH cũng không ngừng nâng cao yêu cầu để thúc đẩy sự
phát triển của HS. Vừa sức không phải là quá khó nhưng cũng không phải là
quá dễ. “Sức” HS trong quá trình học là trình độ, năng lực của họ, không phải
là bất biến mà thay đổi trong quá trình học tập, nói chung là theo chiều hướng
tăng lên nếu có sự quan tâm giúp đỡ của GV. Vì vậy sự vừa sức ở những thời
điểm khác nhau có nghĩa là sự không ngừng nâng cao yêu cầu. Như thế,
không ngừng nâng cao yêu cầu chính là đảm bảo sự vừa sức trong điều kiện
trình độ, năng lực của HS ngày một nâng cao trong quá trình học tập.
- DHPH đảm bảo chất lượng phổ cập, đồng thời cũng phát hiện và bồi
dưỡng năng khiếu về toán. Phân hóa tạo điều kiện thuận lợi cho DH đồng
loạt, DHPH tính tới trình độ phát triển khác nhau, tới đặc điểm tâm lí khác
nhau của HS, làm cho mọi HS có thể phát triển phù hợp với khả năng và hoàn
cảnh của mình, làm cho mọi HS đều đạt được yêu cầu cơ bản làm tiền đề cho
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những pha DH đồng loạt.
- DHPH cũng tạo niềm lạc quan học tập dựa trên lao động và thành quả
của bản thân người học. Bên cạnh đó, DHPH gây được hứng thú học tập cho
mọi đối tượng HS, xóa bỏ mặc cảm, tự tin của đối tượng HS có nhịp độ nhận
thức chậm cùng tham gia tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài học. Kích thích,
gây hứng thú học tập cho các đối tượng HS khá giỏi, phát huy tốt khả năng trí
tuệ của mình. Không tạo ra cảm giác nhàm chán cho HS khá giỏi. Khi GV đã
phân hóa được từng đối tượng HS trong một lớp đại trà và có yêu cầu vừa sức
đối với họ sẽ làm cho hoạt động học tập của họ trở nên tích cực, tự giác hơn,
họ học tập một cách chủ động, sáng tạo hơn, từ đó sẽ tạo niềm vui, hứng thú
và lòng say mê học tập cho họ, niềm vui này có thể có được bằng nhiều cách
khác nhau như sự động viên, khen thưởng… nhưng quan trọng nhất vẫn là
niềm lạc quan dựa trên lao động và thành quả học tập của bản thân người học.
Giải được một BT, phát hiện ra một điều mới đều khơi nguồn cảm hứng cho
HS. Một HS tự mình vật lộn vất vả trong học tập nhưng nếu cuối cùng giải
được một bài toán thì sẽ cảm thấy vui sướng, phấn khởi hơn, có tinh thần học
hơn nhiều so với được nghe thầy giáo giải hộ mười bài như vậy.
- HS miền núi Sơn La thường tỏ ra e dè, ít giao lưu gần gũi với GV và
với các HS khác nhưng DHPH đã xóa bỏ được những mặc cảm đó và xóa bỏ
được khoảng cách giữa HS yếu kém với HS khá giỏi, đưa các em xích lại gần
nhau hơn. Tạo điều kiện để cho những em yếu kém học hỏi thảo luận với
những em khá giỏi. Bên cạnh đó những em HS khá giỏi có thể khắc sâu kiến
thức cơ bản cho mình. Tóm lại, các em có cơ hội giúp đỡ nhau cùng phát
triển, tiếp thu một cách nhanh chóng tri thức của nhân loại.
- Đứng về mặt hiểu biết thì DHPH có hiệu quả hơn phương pháp độc
đoán vì huy động được nhân cách HS vào hành động hiểu biết như
J.Deurillon đã nói “Con người HS là một nhân tố chi phối các phong cách
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nhận thức”.
b. Nhược điểm
Như chúng ta đã biết trong quá trình DH thì không có một PPDH nào là
vạn năng, không phải hoàn toàn chỉ có những mặt tích cực mà bên cạnh đó
vẫn tồn tại cả những nhược điểm trong nó, DHPH cũng không ngoại lệ, nó
cũng chứa đựng những nhược điểm riêng.
- Nhược điểm cơ bản đó là người GV trước khi lên lớp phải chuẩn bị
bài soạn với một hệ thống câu hỏi và BT thật công phu. BT phân hóa phải
được chọn lọc cẩn thận, đầu tư nhiều thời gian, công sức. Trong các BT phải
được phân bậc hoạt động phù hợp với từng đối tượng HS trong lớp giảng dạy.
Hơn nữa do tổ chức lớp học hiện nay ở miền núi hầu như đều có số đông,
chênh lệch rất nhiều về trình độ nhận thức. Trong khi dạy, nếu GV không tổ
chức quản lý tốt giờ học sẽ xảy ra hiện tượng: GV hướng cho HS này thì
những em khác lại mất trật tự, hay không để ý đến bài học làm giờ học không
nghiêm túc và kết quả sẽ không cao.
- Việc tổ chức và phân bố thời gian cho một giờ dạy cũng phải hết sức
hợp lí nếu không thực hiện tốt điều này dễ gây cho GV bị “cháy giáo án”
giảng không hết bài. Hay có thể gây khó khăn cho những GV mới, GV dạy
thay có thể chưa kịp thời nắm bắt được trình độ nhận thức của từng đối tượng
HS. Nhưng chúng ta cũng có thể khắc phục được nhược điểm này bằng cách
người dạy tạo cho lớp học nề nếp học tập tốt, các nhóm đối tượng HS được
phân hóa ổn định trong giờ học.
- Tài liệu tham khảo, thông tin đại chúng được cập nhật tới miền núi
Sơn La còn vô cùng ít ỏi và chậm chạp. Việc học hỏi kinh nghiệm giảng dạy
cũng như tìm hiểu thêm về nội dung kiến thức của đội ngũ GV còn rất hạn
chế.
Một sự phân hóa thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một
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kế hoạch học tập, cùng một chương trình, cùng một bộ SGK là hình thức phân
hóa nội tại (hay phân hóa trong). Trong luận văn này, chúng tôi hạn chế
không đi sâu về mặt phân hóa tổ chức. Về mặt này tôi chỉ đề cập một số hình
thức bổ sung thêm cho DH đồng loạt, tiếp nối với DH đồng loạt đó như là
một nhóm HS khá giỏi và nhóm HS yếu kém. Còn lại chúng tôi tập trung chủ
yếu nghiên cứu mặt phân hóa nội tại tức là việc tổ chức quá trình DH ở cấp độ
vi mô, có tính đến các đặc điểm cá nhân của HS. Do đó từ mục dưới đây về
sau, khi nói tới DHPH ta hiểu là DHPH nội tại (cùng với một số hình thức
phân hóa ngoài bổ sung cho DH đồng loạt).
Từ thực tế giảng dạy môn toán và vận dụng phương pháp dạy học phân
hóa trong dạy học môn toán tại trường THPT Phù Yên. Từ việc nghiên cứu
các phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp dạy học phân
hóa nói riêng, bản thân chúng tôi muốn lựa chọn phương pháp dạy học phân
hóa nội tại để xây dựng hệ thống bài giảng có sử dụng CH - BT phân hóa
theo mỗi chủ đề toán học trong chương trình học, trước hết là trong việc giảng
dạy “Phương trình và bất phương trình bậc hai một ẩn” (Đại số 10) với
mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học môn toán và hy vọng cuốn luận
văn này có thể là một tài liệu tham khảo tốt cho HS và các đồng nghiệp.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Qua nghiên cứu lí luận về DHPH trong giờ học toán, có thể rút ra kết
luận như sau:
DH phân hóa là một quan điểm DH đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành các
hoạt động DH dựa trên những khác biệt của người học về năng lực, nhu cầu,
sở thích, các điều kiện học tập, nhằm tạo ra kết quả học tập và sự phát triển
tốt nhất cho từng người học, đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho
người học. DHPH xuất phát từ nhu cầu đảm bảo thực hiện tốt mục đích DH.
Đồng thời, khuyến khích phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của từng
cá nhân HS, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong một lớp học luôn có sự
chênh lệch về trình độ nhận thức của mỗi thành viên. Vì thế, nhiệm vụ của
người GV là nghiên cứu một PPDH thích hợp có thể tác động đến hầu hết các
đối tượng sao cho các đối tượng đó đều nắm được kiến thức nền tảng vững
chắc, đảm bảo tính phổ cập và nâng cao. Để thực hiện điều đó người GV cần
bắt tay vào công việc thực tế bài giảng một cách cụ thể, tránh lý thuyết chung
chung. Vì vậy, GV cần nghiên cứu kỹ đặc điểm của mỗi lớp học, khu vực,
trình độ nhận thức chung của HS trong lớp để tiến hành giảng dạy, có như vậy
mới thực sự tạo ra những giờ học đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học của bộ môn toán ở trường THPT.
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Chương 2: DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN CHO HỌC SINH LỚP
10 THPT TỈNH SƠN LA
2.1. Mục tiêu và một số định hướng của việc áp dụng dạy học phân hóa
vào dạy học chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai một
ẩn” (Đại số 10)
Trong chương trước, chúng tôi đã trình bày về cơ sở lý luận và thực
tiễn để tiến hành DHPH. Chương này, chúng tôi sẽ trực tiếp áp dụng DHPH
trong giờ học toán ở lớp 10 THPT tỉnh Sơn La cụ thể được minh họa và thực
hiện qua chủ đề “Phương trình (PT) và bất phương trình (BPT) bậc hai một
ẩn” . Yêu cầu với mọi HS cần nắm được hệ thống kiến thức cơ bản của chủ đề
này. Muốn vậy, người GV cần đầu tư thiết kế được hệ thống câu hỏi phong
phú đa dạng, BT phân hóa đi sát với nội dung kiến thức cơ bản, phù hợp với
mỗi đối tượng HS. Nhằm tạo ra những kết quả học tập tốt nhất và sự phát
triển tốt nhất cho từng người học, đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập
cho người học.
Để dạy học chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai một ẩn”
theo hướng tăng cường phân hóa đối tượng HS, chúng tôi xây dựng các định
hướng tổ chức học tập. Định hướng ở đây theo quan niệm của chúng tôi là đề
xuất ra được cách tổ chức cho HS học tập lí thuyết và giải BT về chủ đề PT
và BPT bậc hai một ẩn sao cho các đối tượng HS đều được học tập một cách
chủ động, tự giác và tích cực dựa vào các PPDH hiện hành ở THPT. Khi xây
dựng hình thức tổ chức học tập chủ đề này theo hướng tăng cường phân hóa
đối tượng HS, chúng tôi đưa ra 4 định hướng sau đây:
Định hướng 1: Các hình thức tổ chức phải trên cơ sở tôn trọng chuẩn
kiến thức kĩ năng và SGK hiện hành. Đồng thời dựa trên cơ sở tâm lí phát
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triển, giáo dục học và dựa trên nền các PPDH tích cực.
Định hướng 2: Hệ thống câu hỏi và BT được sắp xếp thành hệ thống
theo mục tiêu dạy học, có thể phân hóa thành nhiều mức độ khác nhau và
được nêu dưới những hình thức khác nhau, tránh lặp đi lặp lại theo cùng một
dạng. Ngoài ra, các câu hỏi và BT cần có tác dụng cho nhiều đối tượng HS,
sao cho với các câu hỏi, BT dành cho HS yếu, kém và trung bình thì HS giỏi
cũng luôn hứng thú theo dõi. Ngược lại, các câu hỏi, BT dành cho HS khá,
giỏi thì HS TB, yếu kém cũng có thể hiểu được sau khi GV đã có một quá
trình dẫn dắt vấn đề.
Định hướng 3: Các hình thức tổ chức phải mang tính khả thi, có thể
thực hiện được trong điều kiện thực tế của quá trình dạy học, đảm bảo sự
thống nhất giữa tính vừa sức và nhu cầu phát triển của HS, góp phần làm cho
cả ba loại đối tượng HS: Khá giỏi, TB, yếu kém đều được tiến bộ trong quá
trình học tập.
Định hướng 4: GV hỗ trợ cho HS trong quá trình học tập tự học, tự tìm
tòi chiếm lĩnh tri thức mới, được sử dụng rộng rãi, trải dài trên bộ môn Toán:
học bài mới, giải bài tập, ứng dụng…
2.2. Mạch kiến thức chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai
một ẩn” (Đại số 10)
Chúng ta đều biết, lớp 10 là lớp bản lề giữa cấp THCS và THPT. Yêu
cầu của nội dung chương trình toán THPT tất nhiên phải cao hơn chương
trình toán THCS. Các khái niệm đều phải chính xác và được đưa ra một cách
có hệ thống, các định lí đều phải chứng minh. Ở THCS, HS đã được làm quen
với các khái niệm cơ bản như: hàm số, đa thức, phân thức hữu tỷ, PT và BPT
bậc nhất, hệ PT bậc nhất và PT bậc hai. Chương trình Đại số 10 không đưa
nhiều khái niệm mới mà chủ yếu đi sâu vào khái niệm cơ bản như hàm số, PT
và BPT. Trong đó PT và BPT bậc hai một ẩn là một trong những kiến thức
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trọng tâm cơ bản, cần thiết trong chương trình, nó xuyên suốt và được vận
dụng trong hầu hết các nội dung toán học ở bậc phổ thông. Riêng tam thức
bậc hai ngày càng tỏ ra là một công cụ giải toán có hiệu quả, có thể nói nó đã
trở thành phương pháp - phương pháp tam thức bậc hai để giải toán sơ cấp.
2.2.1. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
PT bậc hai đã được trình bày trong đại số lớp 9, nên ở lớp 10 chỉ nhắc
lại một cách ngắn gọn về công thức tính nghiệm, minh họa về đồ thị để
chuyển sang trình bày kỹ hơn về định lý Vi – ét và các ứng dụng, đặc biệt là
xét dấu các nghiệm của PT bậc hai, tính giá trị các biểu thức đối xứng của các
nghiệm và biện luận số nghiệm của một PT trùng phương.
Ở phần này chủ yếu cần hướng dẫn HS biết cách giải và biện luận PT
bậc hai chứa tham số. Vì chưa được học về BPT bậc hai nên cần lưu ý những
BT về giải và biện luận PT bậc hai theo tham số phải được cho như thế nào để
biệt thức

chỉ là một biểu thức bậc nhất của tham số.

Giúp HS biết cách biện luận số giao điểm của một đường thẳng và một
parabol và kiểm nghiệm lại bằng đồ thị.
Hệ thống câu hỏi và BT cần có sự phân bậc rõ ràng phù hợp với từng
đối tượng HS.
2.2.2. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
GV cần giúp HS nắm được những phương pháp chủ yếu giải và biện
luận các dạng PT nêu trong bài học.
Củng cố và nâng cao kĩ năng cho HS về giải và biện luận PT có chứa
tham số quy được về PT bậc nhất hoặc bậc hai.
Sử dụng hệ thống BT phân hóa giúp HS phát triển tư duy trong quá
trình giải và biện luận PT.
2.2.3. Dấu tam thức bậc hai
Giúp HS:
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Về kiến thức: Nắm vững định lí về dấu tam thức bậc hai thông qua việc
khảo sát đồ thị của hàm số bậc hai trong các trường hợp khác nhau.
Về kĩ năng: Vận dụng thành thạo định lí về của dấu tam thức bậc hai dể
xét dấu các tam thức bậc hai và giải một số bài toán đơn giản có tham số (Ví
dụ như bài toán tam thức bậc hai không đổi dấu…).
2.2.4. Bất phương trình bậc hai
Việc giải BPT bậc hai: f ( x)

f ( x)

ax 2

bx

0, f ( x)

0, f ( x)

0, f ( x)

0 , trong đó

c , phụ thuộc vào việc xét dấu của tam thức bậc hai ở vế

trái, do vậy điều vô cùng quan trọng là cho HS nắm chắc, hiểu, vận dụng tốt
cách xét dấu của tam thức bậc hai mà HS đã được học ở bài trước vào việc
giải BPT bậc hai. Giúp HS thấy khi đã thạo cách xét dấu của tam thức bậc hai
thì việc giải BPT bậc hai sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
BT ở phần này chủ yếu đề cập đến giải BPT bậc hai một ẩn, BPT tích,
BPT chứa ẩn ở mẫu thức, hệ BPT bậc hai và giải một số BPT, hệ BPT đơn
giản có chứa tham số như việc xác định tham số để tam thức luôn dương
(hoặc luôn âm) với mọi số thực x; xác định tham số để BPT vô nghiệm (hoặc
luôn có nghiệm) với mọi số thực x; xác định tham số để hệ BPT vô nghiệm
(hoặc có nghiệm)…
Hệ thống BT cần có sự phân bậc rõ ràng phù hợp với đối tượng HS. Cụ
thể: GV ra hệ thống BT củng cố những kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm
của bài giảng cho mọi HS trong lớp về các nội dung như giải BPT bậc hai một
ẩn, luyện tập kĩ năng dùng phương pháp khoảng để giải BPT tích và BPT có
ẩn ở mẫu thức, kĩ năng giải hệ BPT bậc hai một ẩn không có tham số. Giúp
mọi HS có thể vận dụng và giải được các BT trong SGK. Mặt khác đưa thêm
một số BT có tính chất nâng cao dành cho những HS có nhận thức khá – giỏi
như BT về BPT, hệ BPT có chứa tham số...
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2.2.5. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
Mục đích chủ yếu của bài này vẫn là rèn luyện kỹ năng giải PT và BPT
bậc hai thông qua giải một số PT và BPT khác.
SGK Đại số 10 chỉ chọn trình bày hai loại thông thường nhất đó là: PT
và BPT chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối, PT và BPT chứa ẩn dưới dấu căn
thức bậc hai.
2.3. Một số biện pháp dạy học phân hóa chủ đề phương trình, bất
phương trình bậc hai một ẩn
2.3.1. Biện pháp 1: Giáo viên cần hiểu rõ năng lực học tập và nhu cầu,
hứng thú học tập của học sinh
Xuất phát từ quan điểm cho rằng sự hiểu biết của GV về từng HS là
một điều kiện thiết yếu đảm bảo hiệu quả DHPH, GV cần có những biện pháp
thích hợp để hiểu HS của mình, đặc biệt là hiểu rõ về năng lực học tập và nhu
cầu, hứng thú học tập của từng HS.
Có nhiều cách thu được những thông tin này: qua bài khảo sát đầu năm;
qua quan sát từng cá nhân HS trong quá trình học tập; qua nghiên cứu sản
phẩm cho HS tự làm (dụng cụ thí nghiệm, thực hành, đồ dùng học tập tự làm,
vở BT…); qua việc trả lời các phiếu điều tra; qua ý kiến nhận xét của các HS
khác, ý kiến của cha mẹ HS, ý kiến của GV bộ môn… Chúng ta cũng có thể
thu được những thông tin này bằng cách lắng nghe ý kiến của các em, trò
chuyện trực tiếp với các em… Chúng ta cần biết những thông tin về những
điều HS đã biết và có thể làm được, những điều HS không biết và không làm
được, những điều thu hút sự quan tâm của các em, những kinh nghiệm có liên
quan mà các em đã có, về cách học nào là tốt nhất đối với các em.
Chẳng hạn, một trong những cách thu thập thông tin được nhiều GV ở
nước ngoài áp dụng có hiệu quả là chiến lược K – W – L nghĩa là chiến lược
sử dụng ba câu hỏi để HS tự hỏi mình khi học một kiến thức mới:
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Câu hỏi 1: K (What do I know?) Tôi biết điều gì?
Câu hỏi 2: W ( What do I want to know?) Tôi muốn biết điều gì?
Câu hỏi 3: L (What did I learn?) Tôi đã học điều gì?
Hai câu hỏi đầu được hỏi trước khi học kiến thức đó, còn câu thứ ba
được hỏi sau khi đã học kiến thức đó.
Ví dụ 2.1: Trước khi học bài: Phương trình bậc nhất và bậc hai một
ẩn (Đại số 10) GV có thể cho từng HS trả lời vào phiếu sau:
Họ và tên:…………………………… Lớp:…………………………….
Em biết những gì về Em muốn biết thêm Em đã học được
phương trình bậc hai?

những gì về phương những gì về phương
trình bậc hai?

trình bậc hai?

- Dạng tổng quát của - Đã biết cách tìm (Phần này được viết
phương trình bậc hai ẩn x nghiệm
là: ax2 + bx + c = 0, a
a, b, c

, x là ẩn.

của

phương sau khi học xong

0, trình bậc hai mà các hệ bài: “Phương trình
số a, b, c là những số bậc hai”).

- Có thể tìm được nghiệm thực cụ thể. Còn với
của phương trình bậc hai những phương trình bậc
bằng công thức nghiệm hai mà các hệ số a, b, c
hoặc công thức nghiệm thu chứa tham số thì tìm
gọn.

nghiệm

của

phương

- Định lí Vi-ét: Khi biết trình như thế nào?
phương trình bậc hai có hai - Đã biết vẽ đồ thị hàm
nghiệm, không cần tìm cụ số bậc hai, liệu có thể
thể các nghiệm ta có thể dùng đồ thị để biện luận
tính được tổng và tích hai số nghiệm của phương
nghiệm đó. Các ứng dụng trình bậc hai hay không?
của định lí Vi-ét như nhẩm - Khi biết phương trình
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nghiệm, phân tích đa thức bậc hai có hai nghiệm,
thành nhân tử, tìm hai số không cần tìm cụ thể
biết tổng và tích của các nghiệm ta tính được
chúng.

tổng và tích hai nghiệm

- Có thể giải được bài toán đó. Liệu có xét được dấu
thực tế bằng cách lập và hai nghiệm khi không
giải phương trình bậc hai.

tính cụ thể hai nghiệm

…………………………… đó không?
………………………
Sau khi thu lại và nghiên cứu các phiếu trả lời của HS, GV có thể biết
được trước khi học về bài: “Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn”, từng
HS của mình đã có những hiểu biết gì về phương trình bậc hai, các em có nhu
cầu được biết thêm những gì về phương trình bậc hai, em nào có năng lực
nhận xét, quan sát; em nào có hứng thú học tập về chủ đề này (thể hiện qua số
lượng và chất lượng các câu trả lời). Từ đó khi DH chủ đề này, GV có thể
lướt qua những điều các em đã biết, tập trung lý giải những điều các em chưa
biết, từ đó tác động và đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng HS khác
nhau. Sau khi học xong bài: “Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn”, GV
cho HS điền tiếp vào cột thứ ba của phiếu để biết được những thông tin phản
hồi của HS, từ đó có thể sửa chữa những sai lầm, thiếu sót của HS hoặc bổ
sung, mở rộng, đào sâu thêm để thỏa mãn nhu cầu của HS. Đây cũng là thông
tin quan trọng để GV chuẩn bị cho đề kiểm tra về chủ đề này. Bằng cách này,
GV chỉ mất một thời gian ngắn mà thu nhập được khá nhiều thông tin giúp
ích cho việc DHPH trên lớp, thỏa mãn được nhu cầu đa dạng của các đối
tượng HS khác nhau.
Nếu GV không hiểu rõ năng lực học tập, nhu cầu, hứng thú học tập của
HS thì dễ dẫn đến việc đưa ra yêu cầu quá sức đối với HS, làm cho các em HS
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diện trung bình hoặc yếu kém không theo kịp tiến trình bài học dẫn đến tư
tưởng chán nản, sợ môn học. Ngược lại, nếu GV đưa ra yêu cầu quá thấp cho
đối tượng HS khá giỏi thì các em dễ ỷ lại, chủ quan, không khuyến khích
được các em trong việc trau dồi kiến thức.
Ví dụ 2.2: Sau khi học định lí về dấu tam thức bậc hai, GV yêu cầu HS
trung bình, yếu kém chứng minh định lí, tức là làm bài tập 52/SGK Đại số 10.
Khi đó các em sẽ trở nên lúng túng và không biết làm. Nếu có làm được cũng
là do dùng sách học tốt, sách tham khảo hoặc chép bài của bạn. Việc tiếp thu
những kiến thức cơ bản trên lớp đối với các em đã rất khó khăn. Như vậy GV
đã đặt ra yêu cầu quá cao đối với các em, tạo ra áp lực, làm các em thiếu tự
tin. Từ đó các em không còn hứng thú với việc học bài, làm bài tập để trả bài.
Ngược lại đối với HS khá giỏi, nếu GV chỉ yêu cầu phát biểu nội dung định lí
và áp dụng giải bài tập đơn giản thì đó là việc làm dễ dàng đối với các em.
Như vậy cũng không phải tốt, yêu cầu quá thấp làm cho các em có tính ỷ lại,
tưởng mình đã giỏi; không học bài; không làm bài tập dẫn đến kĩ năng giải
toán ngày càng yếu; không thường xuyên trau dồi những kiến thức mở rộng
để phát triển tư duy, sáng tạo…
2.3.2. Biện pháp 2: Giáo viên cần xây dựng môi trường dạy học phân
hóa
Việc DHPH chỉ có thể đạt hiệu quả cao nếu nó được diễn ra trong môi
trường thích hợp. Đó là một lớp học mà mọi HS đều cảm thấy được thoải mái,
không bị gò bó trong quá trình học tập, được học theo cách riêng của mình.
HS không phải e ngại khi đưa ra câu hỏi, có thể đề ra các cách giải quyết vấn
đề theo khả năng của mình và chịu trách nhiệm về các cách giải quyết đó.
Một phòng học có thể đầy đủ tiện nghi (ánh sáng, bảng, bàn ghế tốt, trang trí
đẹp) nhưng nếu HS không được phép hỏi, không được đưa ra những ý tưởng
mới mẻ thì các em cũng không cảm thấy thoải mái.
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Như vậy, yếu tố quan trọng đầu tiên cho một môi trường DHPH phải
là thái độ tôn trọng thật sự đối với tất cả các thành viên trong lớp học: sự tôn
trọng thể hiện trong quan hệ thầy – trò, trong quan hệ giữa các HS với nhau.
Sự tôn trọng này xuất phát từ quan điểm tôn trọng các quyền cơ bản sau đây
của HS:
- Mọi HS đều có quyền được học theo năng lực của mình. Các HS có
khả năng tiếp thu, khả năng vận dụng nhanh hơn có thể được học tập với một
nhịp độ nhanh hơn; các HS học chậm hơn được tạo cơ hội để tiến bộ với sự
nỗ lực cao nhất của mình.
- Mọi HS đều có quyền được tiếp nhận tri thức theo trình độ của mình.
HS có trình độ cao hơn có quyền được tiếp nhận tri thức rộng hơn và sâu hơn.
- Mọi HS đều được tạo cơ hội để phát triển tư duy độc lập. HS phải
được rèn luyện để có khả năng suy nghĩ độc lập, giải quyết được vấn đề một
cách độc lập, không bị gò bó, áp đặt, phụ thuộc vào tư duy của người khác kể
cả của GV.
- Mọi HS đều được chuẩn bị để học tập suốt đời. HS có trách nhiệm đối
với việc học và được tạo điều kiện để học theo cách riêng của mình. Điều này
đòi hỏi HS phải cùng tham gia với GV trong việc thực hiện tiến trình học tập
trên lớp. Được rèn luyện như vậy, các em sẽ có thể tự tổ chức việc học ngay
cả sau khi rời ghế nhà trường để học tập suốt đời.
- Mọi HS đều được tạo cơ hội để thể hiện những hiểu biết và cảm nhận
của mình dưới nhiều hình thức khác nhau mà không bị cản trở. Bằng cách đó,
các em sẽ tự tin hơn vào bản thân và có thể phát triển các khả năng đa dạng
sẵn có cũng như hình thành và phát triển những khả năng mới.
- Mọi HS được khuyến khích phát huy lòng tự trọng đối với bản thân và
sự tôn trọng đối với người khác. HS hiểu biết hơn về năng lực và nhu cầu của
bản thân, biết đánh giá đúng năng lực của mình đồng thời hiểu biết và tôn

37

trọng những khác biệt của những người khác.
Yếu tố thứ hai phải là sự chung sức, hợp tác giữa các thành viên của
lớp học. Mỗi cá nhân đều thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong
việc cùng cộng tác, hợp tác với nhau một cách chân thành để cùng hoàn thành
nhiệm vụ học tập. Có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít tùy theo
năng lực của mình nhưng mọi sự đóng góp đều được trân trọng và được đánh
giá một cách công bằng. Sự hợp tác chủ yếu diễn ra trong quan hệ giữa GV và
HS, giữa HS trong cùng một lớp với nhau. GV lôi cuốn đông đảo HS có trình
độ khác nhau vào quá trình DH bằng cách giao nhiệm vụ phù hợp với từng
loại đối tượng, khuyến khích HS yếu kém khi họ tỏ ý muốn trả lời câu hỏi, tận
dụng những tri thức và kĩ năng riêng biệt của từng HS… Trong quá trình điều
khiển HS học tập, GV cần phát huy những tác động qua lại giữa các HS bằng
các hình thức học tập khuyến khích sự giao lưu giữa HS với nhau như thảo
luận trong lớp, học theo cặp và học theo nhóm. Với những hình thức này, có
thể tận dụng chỗ mạnh của một số HS này để điều chỉnh nhận thức cho những
HS khác. Tác dụng điều chỉnh này có một số ưu điểm so với tác dụng của
GV: có tính thuyết phục, nêu gương, không có tính chất áp đặt. Đương nhiên,
những hình thức này không phải chỉ có tác dụng một chiều: HS khá, giỏi giúp
đỡ HS yếu kém. Hình thức học tập theo cặp, học theo nhóm (trong giờ học
trên lớp) không phải chỉ có lợi cho HS yếu kém. Điều quan trọng là thông qua
các hình thức này, HS, cụ thể là các thành viên trong một cặp hoặc một nhóm
được rèn luyện cách thức làm việc để cùng hoạt động chung nhằm thực hiện
một nhiệm vụ chung, trong đó có sự phân công, phân nhiệm, có trao đổi ý
kiến, có diễn đạt, lý giải, thuyết phục để tìm con đường hoặc phương án giải
quyết vấn đề. Tình huống làm việc như trên: cùng thực hiện một nhiệm vụ, có
sự giao lưu trong tập thể và phát triển những mối quan hệ xã hội là một tình
huống vẫn thường xảy ra trong đời sống. HS, dù khá giỏi hay yếu kém cũng
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đều cần tập hoạt động trong những tình huống như vậy.
Yếu tố thứ ba là việc sắp xếp chỗ ngồi và các phương tiện DH trong
phòng học. Việc sắp xếp này phải tạo điều kiện cho việc học tập phân hóa
được diễn ra dễ dàng và thuận tiện. Hoạt động học tập theo cặp hoặc theo
nhóm, học tập cá nhân hóa có thể tiến hành cùng một lúc. Việc di chuyển của
GV và HS trong lớp, việc trao đổi, thảo luận, việc sử dụng các phương tiện
DH phải thuận lợi và không gây ảnh hưởng đến nhóm khác, người khác vì
không phải tất cả HS cùng làm một công việc như nhau trong cùng một thời
gian.
Yếu tố cuối cùng không kém quan trọng là phải chủ động sử dụng thời
gian trên lớp một cách hiệu quả nhất. Nếu không quản lý, điều hành thời gian
hợp lý và có chất lượng thì có thể gây căng thẳng không cần thiết hoặc gây
nhàm chán đối với cả thầy và trò. GV và HS cần có ý thức theo dõi việc sử
dụng thời gian và có trách nhiệm đối với việc sử dụng có hiệu quả thời gian
trên lớp.
Ví dụ 2.3: Trong một lớp học có 36 HS, GV có thể phân lớp làm 6
nhóm, mỗi nhóm 6 em sao cho mỗi nhóm đều có HS khá giỏi, TB, yếu kém
và phân HS khá giỏi làm nhóm trưởng. Sử dụng cách phân nhóm này thường
xuyên trong các tiết học để tạo thành thói quen cho các em. Trong các tiết học
có hoạt động nhóm, GV cho HS kê bàn học theo nhóm để thuận lợi cho quá
trình trao đổi thảo luận nhóm của HS. Trong quá trình hoạt động nhóm GV
quan tâm giúp đỡ các em có lực học TB, yếu kém nhiều hơn bằng cách đưa ra
những câu hỏi chẻ nhỏ, vừa sức với các em, quan sát sửa chữa những sai lầm
trong lời giải của các em kịp thời. Khi câu hỏi thảo luận vừa sức, không nhất
thiết gọi nhóm trưởng mà gọi HS TB hoặc yếu kém của nhóm lên báo cáo và
cho điểm cả nhóm. Như vậy HS khá giỏi của nhóm sẽ phải giảng giải hướng
dẫn HS TB, yếu kém hiểu được lời giải, qua quá trình đó giúp HS khá giỏi từ
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giải được đi đến mức độ cao hơn là hiểu sâu sắc lời giải. Còn HS TB, yếu
kém qua việc báo cáo kết quả của nhóm dần làm các em tự tin vào năng lực
bản thân, tạo động lực giúp các em mạnh dạn hơn trong những lần hoạt động
nhóm tiếp theo. Ngoài ra GV còn có thể tạo môi trường hoạt động học tập
phân hóa đầy hào hứng cho các em bằng cách sử dụng PPDH phù hợp với
từng bài, từng đơn vị kiến thức, chuẩn bị phiếu học tập (PHT), bảng
phụ…Tạo sự ganh đua giữa các nhóm bằng những câu hỏi trắc nghiệm, trò
chơi, động viên cho điểm… Sử dụng bài giảng điện tử (trình chiếu
powerpoint) để tiết kiệm thời gian và sử dụng chúng hợp lí hơn.
Xây dựng được môi trường DHPH là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa
yêu cầu của DHPH, đảm bảo thực hiện tốt các mục đích DH với tất cả các HS
đồng thời khuyến khích và phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của cá
nhân. Trong việc xây dựng môi trường DHPH thì GV giữ vai trò chủ đạo, vai
trò có tính quyết định.
2.3.3. Biện pháp 3: Giáo viên cần quán triệt quan điểm phân hóa trong
hoạt động dạy học
Trong công tác của mình, GV phải tham gia nhiều hoạt động giáo dục,
trong đó hoạt động DH là một hoạt động chủ yếu. Quan điểm phân hóa, được
thể hiện đậm nét trong hoạt động DH của GV từ khâu soạn giáo án, soạn hệ
thống câu hỏi, BT đến khâu DH trên lớp, ra đề kiểm tra và đánh giá kết quả
học tập của HS. Để đạt được yêu cầu này, có thể thực hiện một số biện pháp
sau đây:
2.3.3.1. Soạn giáo án phân hóa
Tiết lên lớp đối với toàn bộ quá trình DH có thể so sánh như một tế bào
của một cơ thể sống. Vì vậy, những kết quả nghiên cứu về lý luận DH nói
chung, cuối cùng đều cần được thể hiện ở giáo án cho một tiết lên lớp.
Giáo án (còn gọi là bài soạn hoặc kế hoạch bài học) là kế hoạch của
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người GV để DH từng tiết (trường hợp đặc biệt là từng cụm tiết). Nó không
đơn thuần là một bản sao chép lại tri thức trong SGK. Nó thể hiện một cách
sinh động mối liên hệ hữu cơ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều
kiện DH. Để soạn một giáo án, người GV cần phải lĩnh hội mục tiêu và nội
dung DH quy định trong chương trình và được cụ thể hóa trong SGK, nghiên
cứu phương pháp DH dựa vào SGK và sách GV, vận dụng vào điều kiện,
hoàn cảnh cụ thể của lớp học. (GS. TSKH Nguyễn Bá Kim, 2006)
Để soạn được một giáo án theo quan điểm phân hóa, dự kiến được các
hoạt động DH dựa vào những khác biệt của HS về năng lực, nhu cầu và hứng
thú nhận thức, GV cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau:
a. Xác định mục tiêu của bài học
Việc xác định mục tiêu (yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, phát
triển năng lực HS phải đạt được sau tiết học) trong đó có việc xác định mức
độ kiến thức, kỹ năng tối thiểu và tối đa cho mỗi tiết học cần được xem xét,
trao đổi, thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu kĩ các
yêu cầu của SGK, của chuẩn kiến thức, kỹ năng và những gợi ý của sách GV.
Tối thiểu ở đây chính là mức độ Chuẩn kiến thức, kỹ năng mà mọi HS phải
đạt được. Xác định mức độ tối đa trong chừng mực cho phép của chương
trình nhằm tránh xu hướng “quá tải” trong DH.
Ví dụ 2.4: Sau đây là một ví dụ về việc xác định yêu cầu về kiến thức,
kỹ năng và phương pháp thực hiện đối với bài “ Phương trình bậc nhất và bậc
hai một ẩn” (Đại số 10)
BÀI: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN
A. Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng
1. Tối thiểu
- Hiểu được giải và biện luận PT là thế nào. Nắm được cách giải và
biện luận PT dạng ax + b = 0 và ax2 + bx + c = 0.
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- Biết cách biện luận số giao điểm của một đường thẳng và một parabol
và kiểm nghiệm lại bằng đồ thị.
- Nắm được các ứng dụng của định lí Vi - ét. Biết áp dụng định lí Vi ét để xét dấu các nghiệm của một PT bậc hai.
2. Tối đa
Ngoài các kiến thức và kĩ năng tối thiểu, HS còn:
- Hiểu sâu sắc về giải và biện luận PT bậc nhất, bậc hai: khi giải và biện
luận PT nếu hệ số a của x2 chứa tham số thì phải xét cả hai trường hợp a = 0
và a

0.
- Biến đổi thành thạo các biểu thức đối xứng của các nghiệm PT bậc

hai. Biết vận dụng định lí Vi – ét tìm điều kiện của tham số để các nghiệm của
PT bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước và biện luận số nghiệm của một PT
trùng phương.
- Có khả năng sáng tạo các bài toán mới.
B. Phương pháp thực hiện
1. Đối với nhóm HS có lực học yếu
- Chỉ yêu cầu các em nắm được những kiến thức trọng tâm và các kĩ
năng cơ bản của bài giảng.
- Tăng cường các BT nhận diện và luyện tập từ đơn giản đến phức tạp.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và luyện tập các BT dễ trong SGK. Với
những BT hơi khó với trình độ của các em, GV cần gợi ý bằng việc nêu lên
những câu hỏi chẻ nhỏ, dẫn dắt HS đi từ dễ đến khó, từ đơn giản cụ thể đến
phức tạp.
- Đưa thêm các BT để luyện tập và rèn luyện các kĩ năng, khắc phục
những sai lầm trong giải toán cho HS.
2. Với nhóm HS trung bình
- Yêu cầu đối với nhóm HS này cần nắm chắc và hiểu các kiến thức cơ
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bản của bài học, biết vận dụng lý thuyết vào để làm BT.
- Cần làm đầy đủ và đạt yêu cầu các BT trong SGK với sự gợi ở mức
độ hạn chế của GV (nếu cần).
- GV đưa thêm những BT có tính chất củng cố các kiến thức cơ bản của
bài học để HS tự giải quyết.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và luyện tập các BT dễ trong SGK. Với
những BT hơi khó với trình độ của các em, GV cần gợi ý bằng việc nêu lên
những câu hỏi chẻ nhỏ, dẫn dắt HS đi từ dễn đến khó, từ đơn giản cụ thể đến
phức tạp, trừu tượng.
3. Với nhóm HS khá, giỏi
- Yêu cầu HS tìm cách khác để chứng minh các định lí, tính chất của
bài giảng, tự tìm hiểu và giải quyết những bài toán khó trong SGK.
- Ngoài những BT trong SGK, GV đưa thêm một số BT nâng cao để
HS luyện tập và nâng cao kiến thức.
b. Sử dụng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa
Trong giáo án, GV cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi và BT phân hóa được
chọn lọc công phu để thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Việc soạn các câu hỏi và BT phân hóa như thế nào sẽ được trình bày ở
mục sau. Trong mục này, ta quan tâm đến việc sử dụng có hiệu hệ thống câu
hỏi và BT phân hóa đã có.
Đặt câu hỏi trong tiết lên lớp là một trong những kỹ thuật phổ biến và
linh hoạt nhất của người GV. Việc đặt câu hỏi có thể có năm mục đích: (1)
nhằm giảng bài; (2) nhằm luyện tập và thực hành; (3) nhằm hướng dẫn, dẫn
dắt; (4) nhằm khuyến khích và khích lệ; (5) nhằm đánh giá.
Hiệu quả của giờ học có thể phục thuộc vào khả năng đặt câu hỏi đúng
lúc và đúng cách của GV. Quy trình đặt câu hỏi thường bao gồm các bước sau
đây:
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1. Đặt câu hỏi;
2. Dừng lại để HS có thời gian xem xét câu hỏi và suy nghĩ câu trả lời;
3. Gọi tên HS trả lời;
4. Nghe câu trả lời;
5. Cho ý kiến đánh giá về câu trả lời;
Để việc đặt câu hỏi được tốt cần chú ý những điểm sau đây:
- Tất cả các câu hỏi chính và quan trọng cần được chuẩn bị trước. Đây
là những câu hỏi GV cần soạn sẵn trong giáo án của mình.
- Các câu hỏi thường được đặt cho cả lớp nhưng GV phải có chủ định
cho một nhóm HS hoặc cá nhân HS cụ thể. Việc này giúp GV đặt những câu
hỏi đúng cho nhóm HS hoặc cá nhân HS mà mình chủ định. Những HS yếu
kém cần được khuyến khích và vì vậy cần đặt những câu hỏi mà các em có
thể trả lời được. Các em này có thể không trả lời được mọi câu hỏi, nhưng ít
nhất các em cũng không gặp khó khăn lắm với những câu hỏi được chuẩn bị
riêng cho em. Đối với HS thông minh hơn, các câu hỏi cần phải khó hơn và
chứa đựng nhiều thách thức hơn. Chính vì vậy, các câu hỏi cùng những dự
kiến về HS trả lời cần được ghi vào trong giáo án.
Ví dụ 2.5: Sau khi học xong bài “BPT bậc hai”, GV yêu cầu HS giải

 x  2 3  x   0 .
2

BPT:

x 2  3x  4

Trong trường hợp này, GV tiến hành đặt câu hỏi phân hóa như sau: yêu
cầu hai HS giải bằng hai cách khác nhau:
Cách 1: Lập bảng xét dấu thông thường, HS áp dụng định lí về dấu của
nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai đã học để làm. Đây là dạng cơ bản nên
GV gọi bất kì một HS yếu kém – trung bình.
Cách 2: Dùng phương pháp khoảng. Đây là dạng mở rộng, nâng cao
thêm nên GV khuyến khích HS xung phong lên bảng, thường là HS khá giỏi.
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Hướng dẫn giải:
Ta có: *  x  2   0  x  2
2

* 3 x  0  x  3
x 1
* x 2  3x  4  0  
 x  4

Cách 1: (HS yếu kém – trung bình)
Bảng xét dấu:
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Kết luận: Tập nghiệm của BPT là S   ; 4   1;3
Cách 2: (HS khá giỏi)
Bảng xét dấu:
x
VT



4

+

1


2
+

0



3
+

0



Kết luận: Tập nghiệm của BPT là S   ; 4   1;3
Sau khi hai HS hoàn thành bài làm, GV cho các HS còn lại nhận xét,
sửa chữa. GV đúc kết và cho điểm. GV giúp HS nhận thấy rằng với cách thứ
nhất, tuy phải xét dấu lâu hơn, chi tiết hơn nhưng sẽ dễ kiểm tra được những
sai sót. Còn cách giải thứ hai tuy ngắn hơn nhưng nếu HS chủ quan, không
cẩn thận thì dễ sai. Đặc biệt là những trường hợp xuất hiện nghiệm kép. Do
vậy trong quá trình nhận xét bài làm của các em, GV cần nhấn mạnh lại cách
sử dụng phương pháp khoảng để xét dấu, nhằm tránh sự nhầm lẫn cho HS.
Với đối tượng HS yếu kém, GV vẫn nên khuyên HS lập bảng xét dấu theo
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cách thông thường, phù hợp với trình độ của các em.
Đặt câu hỏi đúng được coi là cốt lõi của việc DH theo nghĩa nó có thể
tạo được cây cầu nối giữa dạy và học. Một định nghĩa về câu hỏi tốt là nó
phải tạo được một thách thức về mặt trí tuệ. Điều này đã khiến Piaget phải gọi
là “xung đột nhận thức”, có thể giúp HS đạt được mức độ cao hơn trong sự
phát triển của các em. Một câu hỏi hay có thể tạo nên điều mà Bruner gọi là
“cái dàn giáo” cho sự học tập mới. Một câu hỏi hay có thể giống một cây nến
trong bóng tối, tỏa ánh sáng lên cả sự thật cũng như những điều còn bí ẩn
(Robert Fisher, 2002). Chính vì vậy, chúng ta nên hỏi ít hơn nhưng hỏi những
câu hỏi hay hơn. Hai hoặc ba câu hỏi có suy nghĩ vẫn tốt hơn 10 câu hỏi mà
chúng ta chưa nghĩ kĩ. Hãy nhắm vào chất lượng, đừng nhắm vào số lượng.
Với lượng câu hỏi ít hơn, ta sẽ có thời gian cho nhiều câu trả lời hơn, đồng
thời cũng kéo dài hơn được thời gian suy nghĩ cân nhắc và đưa vào trong giáo
án của mình.
Hệ thống BT đặc biệt là các BT giao về nhà phải được biên soạn và cân
nhắc cẩn thận vì BT về nhà là một phần của bài học dùng để nhắc nhở HS
phải làm gì sau giờ học và giúp HS hiểu kĩ hơn những gì đã được học trên
lớp. BT có thể giao cho từng cá nhân hoặc giao cho từng nhóm HS, tùy theo
loại bài và thời gian có thể, để cho HS hoàn thành BT. Các BT cũng phải có
tính phân hóa, được cân nhắc kĩ về mức độ và liều lượng phù hợp với các đối
tượng HS trong lớp. Khả năng phân hóa của các BT thể hiện ở những điểm
sau:
- Phân hóa về số lượng BT cùng loại phù hợp với từng loại đối tượng
để cùng đạt một yêu cầu.
- Phân hóa về nội dung BT để tránh đòi hỏi quá cao đối với HS yếu
kém và quá thấp đối với HS giỏi.
- Phân hóa yêu cầu về mặt tính độc lập: BT cho diện yếu kém chứa
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nhiều yếu tố dẫn dắt hơn là BT cho diện khá, giỏi.
- Ra riêng những BT nhằm đảm bảo trình độ xuất phát cho những HS
yếu kém để chuẩn bị cho bài học sau.
- Ra riêng những BT nâng cao cho HS giỏi.
Khi luyện tập về chủ đề nào đó, GV có thể phân hóa bài tập về mặt số
lượng. Nghĩa là đối với HS yếu kém cần nhiều BT cùng loại hơn đối tượng
HS khá giỏi. GV nên ra đủ liều lượng BT như vậy cho từng loại đối tượng.
Trong khi HS yếu kém cần phải thực hành nhiều BT thì với HS giỏi, các em
đã có thể nhận thêm một số BT khác để đào sâu và nâng cao.
Ví dụ 2.6: Luyện tập về BPT bậc hai, GV đưa ra hệ thống BT như sau:
1. Xét dấu của các tam thức bậc hai:
a. 2 x 2  2 x  5 ;

b.  x 2  5 x  6 ;

d. 4 x 2  4 x  1;

e.

3x 2 



c. 2 x 2  2 2 x  1 ;



3 1 x 1;

f. x 2 





5 1 x  5 .

2. Xét dấu của các biểu thức:
a.
d.

x7
;
4 x 2  19 x  12
x 2  4 x  12
;
6 x 2  3x  2

b.

11x  3
;
 x2  5x  7

x 2  3x  2
e.
;
 x2  x  1

c.

3x  2
;
x 2  3x  1

x 2  9 x  14
f. 2
.
x  5x  4

3. Giải các BPT sau:
a. 2 x 2  7 x  15  0 ;

d. 2  x  2   3,5  2 x ; e.
2





b. 12 x 2  17 x  105  0 ; c. x  x  5  2 x 2  2 ;
1 2
x  3x  6  0 ;
3

f. x 2  x  6  0 .

4. Giải các BPT sau:

x 2  3x  2
0;
b.
 x2  x  1

x 2  9 x  14
 0;
a. 2
x  5x  4
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c.

2x  5
1
;

x2  6 x  7 x  3

d.

x2  5x  6 x  1

;
x2  5x  6
x

e.

2
1
2x 1
;


x2  x  1 x  1 x2  1

f.

2
1
1


 0.
x x 1 x 1

5. Tìm các giá trị của tham số m để mỗi BPT sau nghiệm đúng với mọi
giá trị x:
a.  m  1 x 2  2  m  1 x  3m  3  0 ;





b. m2  4m  5 x 2  2  m  1 x  3m  2  0 ;
x 2  8 x  20
 0;
c.
mx 2  2  m  1 x  9m  4

d.

3x 2  5 x  4
 0.
 m  4  x 2   m  1 x  2m  1

Để giải được những BT về chủ đề BPT bậc hai, HS cần nắm vững cách
xét dấu các tam thức bậc hai. Muốn vậy, HS yếu kém phải làm hết BT 1. Khi
đã thành thạo việc xét dấu tam thức bậc hai, các em cần làm tiếp BT 2 để rèn
luyện kĩ năng xét dấu các biểu thức (BT 1 làm nền tảng). Hoàn thành BT 1 và
2, lúc đó HS yếu kém mới có đủ tự tin làm BT 3, 4 ở trên. Trong khi các HS
khá giỏi, các em chỉ cần làm từ một đến hai ý trong BT 1, 2, thậm chí có em
không cần làm BT 1, 2 mà vẫn có thể làm ngay BT 3, 4. Thời gian dư còn lại,
các em tập trung suy nghĩ tìm hướng giải quyết BT 5. Tuy nhiên, GV cũng
nên thường xuyên nhắc nhở HS khá giỏi chú ý tính toán cẩn thận, không được
hấp tấp, vội vàng, chủ quan… Như vậy, việc phân hóa trong tiết luyện tập ở
ví dụ này vừa có tác dụng luyện tập cho HS yếu kém kĩ năng giải BPT thành
thạo, vừa có tác dụng phát huy tối đa khả năng tư duy cho HS khá giỏi.
Để tiến hành tổ chức phân hóa ngay trong giờ học, GV cần tận dụng và
xây dựng những mạch BT phân bậc để điều khiển quá trình dạy học, tức là
tuần tự nâng cao yêu cầu đối với HS khá giỏi, tạm thời hạ thấp yêu cầu đối
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với HS trung bình yếu khi cần thiết (phân hóa về nội dung BT). Trong việc
điều khiển HS giải BT, GV có thể hướng dẫn nhiều hơn cho HS này, ít hoặc
không gợi ý cho HS khác tùy thuộc vào từng đối tượng HS (phân hóa yêu cầu
về mặt tính độc lập). Làm như vậy để tạo điều kiện cho nhiều HS yếu kém có
thể tự giải BT chứ không phải chỉ xem GV hoặc bạn bè chữa BT. Đồng thời
HS khá giỏi cảm thấy thoải mái để thể hiện cách làm của mình.
Ví dụ 2.7: Khi luyện tập về xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc









hai. Xét dấu biểu thức f ( x)  x 2  2 x  1  2 x  1 x 2  5 x  4 , GV có thể
phân bậc bằng cách thực hiện DHPH như sau: Đối với HS yếu kém, trung
bình, GV chỉ yêu cầu HS xét dấu biểu thức bằng phương pháp thông thường.
Cụ thể ở đây, yêu cầu HS lần lượt xét dấu các biểu thức

x 2  2 x  1,2 x  1, x 2  5 x  4 . Sau đó đưa ra kết luận chung về dấu của biểu
thức f(x). Đối tượng này cần nhiều sự quan tâm của GV vì kiến thức và kĩ
năng của các em có nhiều hạn chế. Do đó, GV nên gần gũi HS, có sự giúp đỡ
chỉ bảo cụ thể, tận tình cho các em nhằm rèn luyện kĩ năng giải toán và giúp
các em có thể nắm được những kiến thức cơ bản trọng tâm, cốt lõi của bài
học. Riêng đối với HS khá giỏi: GV có thể yêu cầu HS thực hiện cả hai cách,
hoặc là xét dấu biểu thức bằng phương pháp thông thường hoặc có thể xét dấu
biểu thức bằng phương pháp khoảng mà GV đã giới thiệu. Trong quá trình
làm bài, GV không cần gợi ý cách làm cũng như không cần hướng dẫn chi tiết
cho các em. Khi các em đã làm xong, trong thời gian chờ đợi HS yếu kém,
GV khuyến khích HS khá giỏi suy nghĩ sáng tạo ra nhiều bài toán mới và
tương tự để làm như giải các BPT tích, BPT chứa ẩn ở mẫu thức…
Ở một lớp đại trà thường có nhiều đối tượng HS khác nhau. Do vậy,
muốn đạt hiệu quả cao nhất, GV nên thường xuyên tổ chức DHPH trong
những tiết luyện tập, cần tận dụng tối đa thời gian để HS rèn luyện kĩ năng
giải BT. GV cần giúp đỡ HS, đặc biệt là HS yếu kém có thể nắm chắc một
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vấn đề hay một dạng BT cơ bản nào đó thay vì chạy theo số lượng BT mà
không có chất lượng (đảm bảo trình độ xuất phát cho HS yếu kém).
Ví dụ 2.8: Tìm tập xác định của hàm số sau:

x2  5x  4
.
2 x 2  3x  1

Đây là dạng BT không khó đối với HS khá giỏi, nhưng lại là một vấn
đề đối với HS yếu kém. Do đó không nên gọi HS xung phong giải BT, rồi
nhận xét một cách qua loa mà GV hãy xem đây là một BT mẫu trong dạng BT
này. Từ đó, hướng dẫn cách làm bài và sửa sai cho các em một cách chi tiết,
chẳng hạn GV có thể đặt câu hỏi quy về kiến thức cũ như sau:
- Câu hỏi (H?): Hàm số y 

f ( x) xác định khi nào? (Gọi HS khá trả

lời).
Khi trả lời được câu hỏi này, HS đại trà có thể quy BT này từ lạ về
quen.
x2  5x  4
- H?: Hàm số y 
xác định khi nào?
2 x 2  3x  1

- Lúc này GV có thể gọi HS kém trả lời: “Hàm số xác định khi

x2  5x  4
 0 ”.
2 x 2  3x  1
- GV cho HS biết rằng, việc đầu tiên khi tìm tập xác định của hàm số, ta
chỉ cần quan tâm đến biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không. Và việc

x2  5x  4
 0 là việc làm bắt buộc của dạng bài này.
giải BPT 2
2 x  3x  1
x2  5x  4
 0 . Dù các
- GV yêu cầu một HS yếu kém lên giải BPT
2 x 2  3x  1

em này không tự tin và thường nhút nhát e dè nhưng GV hãy động viên HS
đó làm theo suy nghĩ của mình thông qua những điều đã học bằng phương
pháp tương tự hóa. Như vậy, HS yếu kém có thể làm bài toán một cách thoải
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mái, tự tin hơn. Lời giải:
 x  1
Ta có: x 2  5 x  4  0  
 x  4

 x  1
2 x  3x  1  0  
1
x  

2
2

Sau bước này, GV khuyến khích HS lập bảng xét dấu biểu thức
x2  5x  4
theo sự hiểu biết của mình. Qua đó, GV có thể kịp thời phát hiện
2 x 2  3x  1

và sửa chữa sai lầm cho HS. Đồng thời, GV yêu cầu HS khá giỏi lập bảng xét
dấu bằng phương pháp khoảng rồi so sánh với kết quả của bạn. GV làm việc
này nhằm tránh để các em thụ động khi chỉ nhìn các bạn giải. Thông thường
HS yếu sẽ lập bảng xét dấu như sau:
x



4

x2  5x  4

+

2 x 2  3x  1

+

x2  5x  4
2 x 2  3x  1

+

0

0



1

1
2





0

+

+

0



0

+



0



0

+

+

 1

Kết luận: Tập xác định của hàm số đã cho là D   ; 4    ;   .
 2

- GV cần nhấn mạnh chỗ sai và giải thích vì sao HS giải sai cho các em

x2  5x  4
hiểu. (Trong biểu thức
, biểu thức 2 x 2  3x  1 nằm ở mẫu thức.
2
2 x  3x  1
1
x2  5x  4
Như vậy tại các giá trị x  1 và x   thì biểu thức
không xác
2
2 x 2  3x  1

định (không phải bằng 0)).
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Hầu như đa số HS không chú ý đến điều kiện xác định của một phân
thức dẫn đến nhầm lẫn trong việc lập bảng xét dấu. Từ đó, kết quả về tập xác
định của hàm số cũng sai.
Bảng xét dấu đúng phải là:
x



4

x2  5x  4

+

2 x 2  3x  1

+

x2  5x  4
2 x 2  3x  1

+

0

0



1



0

+

+

0







1
2


+

0

+
+

Kết luận đúng: Tập xác định của hàm số đã cho là

 1

D   ; 4    ;   .
 2

Thông qua BT mẫu, GV cho HS giải các BT tương tự theo mức độ tăng
dần từ dễ đến khó.
Trong quá trình điều khiển HS làm BT, GV cần phát huy những tác
động qua lại giữa những HS trong lớp bằng hình thức học tập như chia nhóm.
Với hình thức này, có thể tận dụng chỗ mạnh của HS khá giỏi để điều chỉnh
nhận thức cho HS yếu kém. Tuy nhiên, nhờ vào đó HS khá giỏi cũng có cơ
hội củng cố lại kiến thức của mình. Ngoài ra với việc tổ chức hoạt động nhóm
như vậy sẽ giúp các thành viên trong cùng một nhóm được rèn luyện cách
thức làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.
Bên cạnh đó, một yếu tố có lợi không kém trong khi học tập theo hướng này
là ngoài các cách giải của mình, các nhóm đều có thể nhận xét, sửa chữa và
học tập cách giải khác của nhóm bạn.
Ví dụ 2.9: Sau khi dạy về PT và BPT chứa ẩn trong dấu căn bậc hai.
GV chia lớp thành 4 nhóm về nhà hoàn thành các BT sau:
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1. Giải các PT sau:
a.

2x  3  x  3 ;

b.

x2  2 x  4  2  x ;

c.

x  2  2x  5  x  2  3 2x  5  7 2 ;

d. x 2  6 x  9  4 x 2  6 x  6 ;
e.

3x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1  1 .

2. Giải các BPT sau:
a.

x 2  x  12  8  x ;

b.

2 x  6 x2  1  x  1 ;

c.

x  3  7  x  2x  8 ;

d.

2 x  3  x  2  1;

e.  x  5 x  2   3 x  x  3  0 .
Với BT này, các nhóm sẽ tự thống nhất chia BT về làm. Các thành viên
trong nhóm sẽ chọn BT phù hợp với khả năng của mình. HS yếu kém làm các
BT đơn giản như 1a, b và 2a. HS trung bình có thể chọn làm bài 1c, 2b, c. Các
câu còn lại dành cho HS khá giỏi. Sau khi làm xong các em sẽ tổ chức học
nhóm để trao đổi với nhau cũng như giúp đỡ nhau hiểu tất cả các bài toán
(Lưu ý: khi chia nhóm, mỗi nhóm HS đều gồm các em giỏi, khá, trung bình,
yếu, kém). Từ đó, HS yếu kém sẽ tăng dần mức độ: biết – hiểu bài toán – làm
được bài toán – vươn tới chuẩn kiến thức. HS giỏi khẳng định trình độ từ hiểu
bài toán – làm tốt bài toán – hiểu sâu bài toán một cách nhuần nhuyễn (thông
qua tích cực làm BT, hướng dẫn bạn làm bài). Thông qua kết quả tự học của
HS khi làm những BT trên, GV cần phải nhận xét, đánh giá và quan tâm đến
sửa chữa sai lầm cho HS. Việc phát hiện và sửa chữa sai lầm cho HS không
những giúp HS có thói quen kiểm tra lại lời giải mà còn giúp HS hiểu sâu
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thêm các vấn đề đã học.
c. Phân phối hợp lý thời gian trong tiết lên lớp
Ta đã biết các khác biệt cá nhân của HS về nhận thức thường thể hiện ở
mức độ nhận thức (rộng, hẹp, nông, sâu), ở tốc độ nhận thức và tốc độ vận
dụng (nhanh, chậm), ở hứng thú nhận thức (nhiều, ít). Trong việc phân phối
thời gian trên lớp, GV cần lưu ý đến tốc độ nhận thức, tốc độ vận dụng của
các đối tượng HS khác nhau. Cần có thời gian thích hợp để các HS yếu kém
có thể tiếp thu được kiến thức và tập vận dụng nhưng cũng không để lãng phí
thời gian của các HS khá giỏi khi các em đã hoàn thành nhanh chóng nhiệm
vụ học tập. Đây là một việc rất khó khăn đòi hỏi GV phải rất linh hoạt và luôn
quan tâm đến mọi HS trong lớp. Do đó, việc phân phối thời gian cho từng
hoạt động trên lớp cần được GV tính toán, dự kiến trước trong giáo án. Ngoài
những dự kiến chính thức cần chuẩn bị phương án dự phòng để không bị
động, dẫn đến “cháy giáo án”.
2.3.3.2. Soạn câu hỏi và bài tập phân hóa
Trong quá trình DHPH, trong giáo án phân hóa, GV luôn phải soạn câu
hỏi và BT phân hóa. Vậy thế nào là câu hỏi và BT phân hóa? Soạn chúng như
thế nào?
Câu hỏi và BT phân hóa được hiểu là những câu hỏi và BT có ý đồ để
những HS khác nhau có thể tiến hành những hoạt động khác nhau phù hợp
với trình độ khác nhau của họ (GS. TSKH Nguyễn Bá Kim, 2006). Qua việc
trả lời các câu hỏi và BT phân hóa, HS bộc lộ rõ năng lực, trình độ sở trường,
điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức và kĩ năng của họ. Có thể phân hóa bằng
cách sử dụng những câu hỏi và BT phân bậc với mức độ khó dễ khác nhau
hoặc phân hóa về số lượng. Để kiến tạo một kiến thức, rèn luyện một kĩ năng
nào đó, một số HS này có thể cần nhiều BT cùng loại hơn một số HS khác. Vì
thế, cần ra đủ liều lượng BT như vậy cho từng loại đối tượng. Những HS còn
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thừa thời gian, đặc biệt là HS giỏi, sẽ nhận thêm những BT khác để đào sâu
và nâng cao.
a. Soạn câu hỏi phân hóa
Các câu hỏi phân hóa đã được nhiều tác giả nghiên cứu.
Geoffrey Petty trong “Dạy học ngày nay” nêu lên hai loại câu hỏi. Đó
là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Câu hỏi đóng chỉ có một câu trả lời đúng và
thường rất ngắn. Câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời chi tiết hơn và thường là có
nhiều câu trả lời đúng.
Câu hỏi mở khiến cho HS phải suy nghĩ và giúp cho GV biết rõ hơn
mức độ hiểu bài của HS. Ngược lại câu hỏi đóng ví dụ như câu hỏi dạng “có
hoặc không” không đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều. HS có thể đoán câu trả lời
với xác xuất là 50%, vì vậy ít có giá trị “chẩn đoán” đối với GV – nói cách
khác, GV không thể giả định chắc chắn rằng HS trả lời đúng tức là đã hiểu
bài. Các câu hỏi đóng thường chỉ đơn thuần yêu cầu HS nhớ lại kiến thức.
Những câu hỏi như thế chắc chắn có tác dụng của chúng: củng cố các kiến
thức mới học, luyện trí nhớ, “nhấn mạnh” đến những điểm chính của vấn đề
và thông tin cho GV biết HS có thể và không thể nhớ những gì. Những câu
hỏi này có thể dành cho HS trung bình và yếu. Những câu hỏi mở đòi hỏi HS
phải suy nghĩ nhiều hơn trên cơ sở kiến thức cơ bản đã có. Vì vậy, chúng ra
có thể dành cho HS khá, giỏi.
Beverly N.Parke trong “Gifted students in regular classrooms” cũng
chia câu hỏi thành hai loại mà tác giả gọi là câu hỏi hội tụ (convergent
question) và câu hỏi phân kì (divergent question). Câu hỏi hội tụ chỉ có một
câu trả lời đúng duy nhất, còn câu hỏi phân kỳ thì có thể có từ hai câu trả lời
trở lên có thể chấp nhận được. Cả hai loại câu hỏi này đều cần thiết để hiểu
sâu sắc một kiến thức nào đó. HS phải biết các sự kiện nhưng cũng phải được
tạo cơ hội để giải thích các sự kiện ấy theo những góc độ khác nhau.
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Nguyễn Hữu Châu trong “Những vấn đề cơ bản về chương trình và
quá trình DH” cho rằng các câu hỏi có thể được nhóm lại theo hai loại: các
câu hỏi liên quan đến việc làm nhớ lại sự kiện hoặc thông tin cũng như câu
hỏi chỉ cần trả lời “có” hay “không” đều được coi là các câu hỏi sự kiện. Các
câu hỏi yêu cầu có sự suy nghĩ phản hồi hay áp dụng các tài liệu đã học được
gọi là các câu hỏi suy nghĩ.
Các câu hỏi sự kiện là cần thiết bởi vì việc nắm được thông tin sẽ làm
cơ sở cho các quá trình suy nghĩ ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, những câu hỏi
loại này cần phải được nối tiếp bằng các câu hỏi làm cho HS phải suy nghĩ
hoặc áp dụng các thông tin đó. Từ đó, tác giả đưa ra những đặc điểm của các
câu hỏi tốt:
- Rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, trực tiếp.
- Kích thích HS suy nghĩ. Các câu hỏi đòi hỏi HS phải suy nghĩ thường
mang tính thách thức cao, vì vậy nó có thể ưu thế hơn các câu hỏi chỉ đòi hỏi
nhắc lại sự kiện. Các câu hỏi tốt là những câu hỏi khuyến khích HS suy nghĩ
và áp dụng những kiến thức đã học hay hơn là những câu hỏi chỉ yêu cầu trả
lời “đúng” hay “sai” hay trả lời bằng một từ đơn giản.
- Phù hợp với lứa tuổi, khả năng và mối quan tâm của HS. Các câu hỏi
dành cho những HS khá phải mang tính thách thức hơn là những câu hỏi dành
cho HS yếu mà GV biết chắc chắn là chúng không trả lời được. Làm như vậy
sẽ có hại hơn có lợi, đặc biệt là đối với HS yếu. Như vậy có thể thấy rằng các
câu hỏi dành cho HS khá, giỏi phải là những câu hỏi tốt theo các đặc điểm
nêu trên.
Qua tìm hiểu các kết quả nghiên cứu nêu trên về câu hỏi phân hóa, có
thể thấy mặc dù tên gọi được đặt cho các loại câu hỏi khác nhau nhưng các
tác giả đều thống nhất cao ở chỗ phân loại câu hỏi theo mức độ tư duy, mức
độ nhận thức. Vì vậy, chúng tôi cho rằng có thể căn cứ vào thang phân loại
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trong lĩnh vực nhận thức của Bloom để phân loại câu hỏi phân hóa. Lĩnh vực
nhận thức của HS phổ thông thường được đánh giá theo 6 mức độ trong
Thang phân loại của Bloom như sau:
Mức 1. Nhận biết: là khả năng ghi nhớ hoặc nhận ra khái niệm, định
nghĩa, định lí, hệ quả… hoặc sự vật, hiện tượng dưới hình thức mà HS đã
được học.
Mức 2. Thông hiểu: là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu như
chuyển dịch kiến thức từ mức độ trừu tượng này sang mức độ trừu tượng
khác, từ hình thức ngôn ngữ này sang hình thức ngôn ngữ khác, ví dụ: “Từ
câu chữ sang công thức, ký hiệu, số liệu…”; khả năng giải thích tài liệu (nêu
ý nghĩa, tư tưởng, các mối quan hệ). Đây là mức độ nhận thức cao hơn việc
ghi nhớ, nhận ra kiến thức.
Mức 3. Ứng dụng: là khả năng vận dụng kiến thức đã học vào một tình
huống mới. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc phương pháp,
khái niệm, nguyên lý, định luật, công thức… để giải quyết một vấn đề của học
tập hoặc thực tiễn. Mức độ nhận thức này cao hơn mức độ thông hiểu ở trên.
Mức 4. Phân tích: là khả năng phân tích toàn thể thành các bộ phận
cấu thành, xác định các mối quan hệ giữa các bộ phận, nhận biết được nguyên
lý cấu trúc của các bộ phận. Đây là mức cao hơn mức ứng dụng vì nó đòi hỏi
sự thấu hiểu về cả nội dung lẫn kết cấu của tài liệu.
Mức 5. Tổng hợp: là khả năng sắp xếp các bộ phận riêng rẽ lại với
nhau để hình thành toàn thể mới. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra một chủ
thể mới, một vấn đề mới, một mạng lưới các quan hệ mới (sơ đồ phân lớp
thông tin). Kết quả học tập trong lĩnh vực này nhấn mạnh vào các hành vi
sáng tạo, đặc biệt là trong việc hình thành các mô hình hoặc cấu trúc mới.
Mức 6. Đánh giá: là khả năng xác định được các tiêu chí đánh giá khác
nhau và vận dụng được chúng để đánh giá tài liệu. Đây là mức độ cao nhất
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của nhận thức vì nó chứa đựng các yêu tố của mọi mức độ nhận thức nêu trên.
GV có thể căn cứ vào các mức độ nêu trên để soạn ra những câu hỏi đa
dạng phù hợp với năng lực, nhu cầu và hứng thú học tập của HS. Đối với mỗi
chủ đề cho trước, GV có thể soạn những câu hỏi từ yêu cầu nhận biết, nhớ lại
thông tin đến yêu cầu phân tích, tổng hợp thông tin đòi hỏi những kỹ năng tư
duy bậc cao.
Xét chất lượng câu hỏi về mặt yêu cầu năng lực nhận thức, ta có thể
phân biệt hai loại chính:
- Loại câu hỏi yêu cầu thấp chỉ đòi hỏi tái hiện kiến thức, nhớ lại và
trình bày, áp dụng một cách trực tiếp kiến thức. Loại này ứng với ba mức độ
đầu của Bloom.
Có thể sử dụng loại câu hỏi này đối với các HS trung bình trở xuống.
Ví dụ 2.10: 1. Phát biểu định lí Vi – ét? Nêu các ứng dụng đã học của
định lí Vi – ét?
2. Nêu định nghĩa và cách giải BPT bậc hai? Áp dụng giải BPT: – 5x2 +
4x + 12 < 0.
- Loại câu hỏi yêu cầu cao đòi hỏi phải biết phân tích, tổng hợp, so
sánh, khái quát hóa, vận dụng kiến thức một cách sáng tạo. Loại này ứng với
ba mức độ sau của Bloom. Đó là những mức độ đòi hỏi kĩ năng tư duy bậc
cao.
Loại câu hỏi này thường được sử dụng đối với HS khá, giỏi.
Ví dụ 2.11: Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của PT: x2 – 2x – 15 = 0. Không
x1
x2

giải PT, hãy tính giá trị của biểu thức:
phương trình bậc hai có các nghiệm là

1
1

x1

2

và

2

x2
? Hãy thiết lập một
x1

1
1

x2

?

Tuy nhiên, do tầm quan trọng của hai loại câu hỏi, trong quá trình DH,
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GV chú ý tăng các câu hỏi loại thứ hai (câu hỏi có yêu cầu cao về nhận thức)
song cũng không nên coi nhẹ loại câu hỏi thứ nhất. Và cũng do quá trình
chuyển hóa trình độ của HS nên cũng không nhất thiết loại câu hỏi thứ nhất
chỉ dành để hỏi HS trung bình trở xuống và loại thứ hai chỉ dành để hỏi HS
khá, giỏi.
b. Soạn bài tập phân hóa
BT là một tình huống kích thích đòi hỏi một lời giải đáp không có sẵn ở
người giải tại thời điểm BT được đưa ra.
Định nghĩa này bao hàm ba ý chính:
+ Chỉ có BT đối với người nào đó, hay nói chính xác hơn, đối với trạng
thái phát triển nào đó của người giải;
+ Lời giải đáp phải tương thích với tình huống của BT;
+ Lời giải đáp gắn liền với tình huống như một đặc trưng của tình
huống mà người giải đã quen thuộc.
Việc giải BT có nhiều ý nghĩa:
- Đó là hình thức tốt nhất để củng cố, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức
và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo. Đó còn là phương tiện có hiệu quả để dạy HS
biết suy nghĩ sáng tạo và thúc đẩy HS tích cực thu nhận kiến thức mới;
- Đó là hình thức vận dụng những kiến thức đã học vào các vấn đề cụ
thể, vào thực tế;
- Đó là hình thức tốt nhất để GV kiểm tra HS và HS tự kiểm tra mình
về năng lực, về mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học.
Giữa câu hỏi và BT thật ra không có sự phân biệt rành mạch. Theo định
nghĩa nêu trên thì câu hỏi cũng là BT. Nhiều người cho rằng câu hỏi được
hiểu và được dùng khi muốn hỏi về những kiến thức thuộc các đơn vị lý
thuyết. Còn khái niệm BT được hiểu và được dùng trong việc vận dụng kiến
thức lý thuyết để làm BT thực hành. Mỗi BT cụ thể được đặt ra ở thời điểm
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nào đó của quá trình DH đều chứa đựng một cách tường minh hay ẩn tàng
những chức năng khác nhau. Những chức năng này đều hướng đến việc thực
hiện các mục đích DH.
Chẳng hạn, trong môn Toán, BT mang các chức năng sau:
Với chức năng DH, BT nhằm hình thành, củng cố cho HS những tri
thức, kĩ năng, kĩ xảo ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học.
Với chức năng giáo dục, BT nhằm hình thành cho HS thế giới quan
duy vật biện chứng, hứng thú học tập, phẩm chất đạo đức của người lao động
mới, ý thức vận dụng kiến thức toán học vào đời sống.
Với chức năng phát triển, BT nhằm phát triển năng lực tư duy của HS,
góp phần rèn luyện các thao tác trí tuệ, hình thành những phẩm chất của tư
duy khoa học.
Với chức năng kiểm tra, BT nhằm đánh giá mức độ, kết quả dạy và
học, đánh giá khả năng độc lập học toán và trình độ phát triển của HS.
Trong quá trình DH toán, các chức năng trên không bộc lộ một cách
riêng lẻ và tách rời nhau. Việc nhấn mạnh chức năng này hay chức năng khác
phụ thuộc vào việc khai thác BT, vào năng lực sư phạm và nghệ thuật DH của
GV nhằm phục vụ có hiệu quả theo yêu cầu của tiết dạy cho từng đối tượng
HS cụ thể. Chẳng hạn, đối với đối tượng HS đại trà, cần nhấn mạnh chức
năng DH và chức năng kiểm tra, nhưng đối với đối tượng HS khá, giỏi, cần
khai thác BT để nhấn mạnh chức năng phát triển.
Ta hãy minh họa những điều vừa trình bày trên bằng một ví dụ.
Ví dụ 2.12: Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của PT: x2 – 2x – 15 = 0. Không

x1
giải PT, hãy tính giá trị của biểu thức:
x2

2

x2
x1

2

?

Để giải BT này, HS cần nắm vững định lý Vi – ét, các kĩ năng biến đổi
toán học có liên quan đến yêu cầu bài toán (chức năng DH); cần tính toán cẩn
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thận để thấy rõ mối quan hệ giữa tổng và tích hai nghiệm của phương trình
với yêu cầu của bài toán (chức năng giáo dục); có thể đánh giá và vận dụng
kiến thức, kĩ năng tính toán và suy luận của HS qua việc giải BT (chức năng
kiểm tra). Đối với HS khá, giỏi, sau khi HS tính được giá trị của biểu thức
x1
x2

2

x2
x1

2

, GV có thể khai thác thêm BT bằng cách nêu câu hỏi: Hãy thiết

lập một phương trình bậc hai có các nghiệm là

1
1

x1

và

1
1

x2

(chức năng

phát triển).
Trong bài báo "Soạn câu hỏi và BT toán cho ba loại đối tượng HS"
(Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 9/1992), PGS.TS Tôn Thân đã đưa ra một
quy trình soạn BT phân hóa tác động đến ba loại đối tượng HS theo sơ đồ:
Kiến thức cơ bản
(hoặc BT trong SGK)
- Vận dụng trực tiếp
- Tương tự
Tác động

BT nguyên mẫu

HS yếu kém

- Qua 1, 2 bước trung gian

- Đặc biệt hóa
BT "quan hệ gần"

Tác động

HS trung bình

- Qua nhiều bước trung gian
- Tổng quát hóa
Tác động
BT "quan hệ xa"

HS khá, giỏi

Với quy trình soạn BT nêu trên, bất cứ GV nào cũng có thể sáng tạo
được những BT nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng và năng
lực tư duy cho các đối tượng HS cụ thể của mình. Từ một số BT có hạn trong
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SGK, GV có thể soạn được nhiều BT hoặc "nguyên mẫu", hoặc có " quan hệ
gần", "quan hệ xa" với BT có sẵn (quan hệ về nội dung hoặc quan hệ về
phương pháp) phục vụ cho yêu cầu cụ thể của từng tiết học, của từng loại HS.
Nhờ đó mà SGK được sử dụng hết "công suất thiết kế" ban đầu. Chính trong
quá trình soạn các câu hỏi và BT mà GV nắm vững hơn tài liệu giảng dạy,
trình độ tay nghề được nâng cao, tự rèn luyện được năng lực làm dễ đi các BT
khó (bằng cách thêm các bước trung gian), làm khó thêm các BT dễ (bằng
cách bỏ bớt các bước trung gian khiến các quan hệ giữa giả thiết và kết luận
khó phát hiện). Về phần HS, nhờ được làm các BT vừa sức, phù hợp với năng
lực của mình, các em sẽ nắm vững kiến thức hơn, sẽ hào hứng học tập và chắc
chắn sẽ đạt được kết quả học tập tốt hơn.
Ví dụ 2.13: Sau khi dạy bài “Dấu tam thức bậc hai”, để đánh giá thực
chất khả năng hiểu và vận dụng của HS, GV có thể soạn BT phân hóa như
sau:
+ Đối với HS yếu kém: “Cho f  x   ax 2  bx  c  a  0  . Nêu điều kiện
cần và đủ để f(x) cùng dấu với hệ số a, x  ? Xét dấu tam thức:
3x 2  2 x  5 ”. Ta thấy, yêu cầu thứ nhất chỉ đòi hỏi các em nhớ lại định lí về

dấu của tam thức bậc hai. Ở đây, f(x) cùng dấu với hệ số a, x 

   0.

Từ đó HS sử dụng kết quả mình vừa làm để thực hiện tiếp yêu cầu thứ hai
bằng cách áp dụng kiến thức một cách trực tiếp. Vì   4  4.3.5  56  0 , hệ
số a  3  0 nên 3x 2  2 x  5  0, x 

. Dạng BT này tương tự như các ví

dụ và BT trong SGK nên ta có thể coi đây là dạng BT nguyên mẫu. Như vậy,
yêu cầu đối với HS yếu kém là phù hợp, không gây nhiều khó khăn và áp lực
cho các em trong quá trình kiểm tra bài cũ.
+ Đối với HS khá giỏi: “Cho f  x   ax 2  bx  c  a  0  . Nếu   0 thì
dấu

của

f(x)

như

thế

nào?

Tìm
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m

để

PT

sau

vô

nghiệm:

 3  m  x 2  2  m  3 x  m  2  0 ”. Rõ ràng, giữa hai yêu cầu trên hoàn toàn
không liên quan đến nhau. Ở đây, yêu cầu thứ nhất chỉ nhằm mục đích kiểm
tra xem các em về nhà có học lý thuyết hay không. Để thực hiện yêu cầu thứ
hai đòi hỏi HS phải phân tích đề bài, suy nghĩ và vận dụng sáng tạo các kiến
thức đã học một cách hợp lý. HS không chỉ đơn thuần sử dụng kết quả trên
mà có thể áp dụng giải ngay bài toán được. HS phải nhớ lại kiến thức cũ, phát
hiện ra bước trung gian: PT  3  m  x 2  2  m  3 x  m  2  0 vô nghiệm khi

m  3
3  m  0
và chỉ khi  '
. Do

 2
2
2
m

5
m

3

0(*)


m

3

3

m
m

2

0









chưa học giải BPT bậc hai nên để giải được BPT (*) HS phải vận dụng sáng
tạo định lí về dấu tam thức bậc hai, bằng cách xét dấu tam thức bậc hai ẩn m:
f  m   2m 2  5m  3 , từ đó kết luận về tập nghiệm của BPT (*). Ta có:

3
a  2  0 ,   25  4.2.3  1  0 nên f(m) có hai nghiệm m =  1 và m   .
2

Bảng xét dấu:
m





f  m   2m 2  5m  3

+

3
2

0

1


0


+

3
Suy ra, (*)    m  1 . Vậy: PT  3  m  x 2  2  m  3 x  m  2  0
2
3
vô nghiệm    m   1 .
2

Ta thấy, việc bỏ bớt bước trung gian đã khiến việc áp dụng định lí về
dấu tam thức bậc hai vào BT gặp nhiều khó khăn hơn, HS khó phát hiện ra
hơn và khi phát hiện ra vẫn phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo mới
tìm ra kết quả của bài toán.
Trong tiết luyện tập, GV cần chú ý rằng ngay trong một BT, ta cũng có
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thể tiến hành DHPH nếu BT đó đảm bảo yêu cầu hoạt động cho tất cả các đối
tượng HS. Việc ra BT phân hóa như vậy nhằm mục đích: Đối với HS trung
bình, yếu kém thường biểu hiện không nắm được kiến thức và kĩ năng cơ bản
thì bộc lộ những sai lầm và lỗ hổng kiến thức. Đối với bản thân HS khá giỏi
có năng lực học tập toán, các em thường có xu hướng thích giải nhiều bài
toán, thích giải các bài toán khó, các bài toán đòi hỏi tư duy sáng tạo, nhưng
lại coi nhẹ việc học lý thuyết, coi nhẹ các bài toán thông thường và chủ quan,
lơ là, dẫn đến sai lầm trong khi giải toán. Từ đó GV có biện pháp bồi dưỡng
lấp lỗ hổng cho HS yếu kém, trang bị kiến thức chuẩn cho HS trung bình,
đồng thời nâng cao kiến thức cho HS khá giỏi.
Ví dụ 2.14: Khi luyện tập về giải các PT quy về bậc hai, GV có thể ra
BT phân hóa mức độ của HS như sau:
a. Giải PT:

 5  x  2 x  4   x  2

(1)

b. Giải PT:

3x  3  5  x  2 x  4

(2)

c. Từ nghiệm của (1) hãy viết nghiệm của PT:
3x 2  9 x  3  5  3 x  x 2  2 x 2  6 x  4 (3)

d. Xây dựng cách giải của PT:

at  b  ct  d  mt  n ,

( a, b, c, d , m, n  , t là một biểu thức chứa x).
Yêu cầu:
- HS yếu kém giải ý (a), kiến thức cơ bản SGK, dưới sự dẫn dắt của
GV.
- HS trung bình giải ý (b), mức độ yêu cầu cơ bản của SGK.
- HS khá, giỏi thực hiện giải ý (c), (d) trên cơ sở kiến thức cơ bản.
Với BT phân hóa như trên, các đối tượng HS đều có yêu cầu riêng. Đối
với HS yếu kém, các em có thể tự mình giải được BT, giúp họ có thêm niềm
tin và lạc quan làm nhiều BT khác, tạo điều kiện để đạt kết quả cao ở những
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bước tiếp theo. Đối với HS khá giỏi, mặc dù GV yêu cầu chỉ giải ý (c) và (d).
Nhưng muốn vậy, các em vẫn phải giải cả ý (a), (b) mới có thể làm tiếp hai
câu còn lại. Điều này có tác dụng rèn luyện kĩ năng giải BT cho các em, tránh
tình trạng xem nhẹ các bài toán cơ bản và có thái độ chủ quan, dẫn đến sai
lầm trong khi giải toán. Đồng thời, nhờ vào việc điều khiển phân hóa của
mình trong tiết luyện tập như vậy mà GV có thể thấy rõ được mức độ nhận
thức và sự tiến bộ của từng HS. Để qua đó GV có hướng tự điều chỉnh nội
dung cũng như phương pháp dạy của mình một cách hợp lí hơn nhằm nâng
cao chất lượng dạy học và phát huy khả năng tư duy nhận thức của HS.
Hướng dẫn giải:

x  2
x  2  0
a. (1)  
2  
x  4

 5  x  2 x  4    x  2 

3x  3  0

b. Điều kiện: 2 x  4  0  2  x  5
5  x  0


(2)  3x  3  5  x  2 x  4

 3x  3  5  x  2 x  4  2


5  x  2 x  4 
x  2
x  4

 5  x  2 x  4   x  2  

Vậy: PT (2) có đúng hai nghiệm x = 2; x = 4.
c. Ta có: (3)  3  x 2  3x   3  5   x 2  3x   2  x 2  3x   4





Nhận thấy rằng nếu thay x bởi x 2  3x thì PT (3) trở thành PT (2).
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3  17
x 
2

 x 2  3x  2
  x  1
Từ đó ta có: (3)   2
x

3
x

4
x  4




d. Tổng quát hóa PT:

at  b  ct  d  mt  n ,

( a, b, c, d , m, n  , t là một biểu thức chứa x).
at  b  0

Bước 1: Đặt điều kiện để PT có nghĩa: ct  d  0 (*)
mt  n  0


Bước 2: Với điều kiện ấy ta biến đổi PT như sau:

at  b  ct  d  mt  n

 at  b  ct  d  mt  n  2

 ct  d  mt  n 

Rút gọn các hạng tử đồng dạng ta được PT dạng sau:

f  x  g  x .

 g  x   0
PT đã cho tương ứng với hệ: 
2
 f  x    g  x  

Từ hệ PT trên ta tìm x thỏa mãn điều kiện (*).
Như vậy, có thể thấy rằng có nhiều cách, nhiều con đường để soạn các
BT phân hóa, không chỉ đối với bộ môn Toán mà các bộ môn khác ở các cấp
học khác nhau cũng có thể làm được như vậy tùy theo đặc trưng của bộ môn.
2.3.3.3. Thực hiện phân hóa trong kiểm tra, đánh giá
Theo nhà nghiên cứu Jean Marie De Kefele (1989) thì:
Đánh giá có nghĩa là:
- Thu thập một tập hợp thông tin đủ thích hợp, có giá trị và đáng tin
cậy;
- Xem xét mức độ phù hợp giữa tập hợp thông tin này và một tập hợp
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tiêu chí phù hợp với các mục tiêu định ra ban đầu hay điều chỉnh trong quá
trình thu thập thông tin.
- Nhằm ra một quyết định.
Theo định nghĩa này thì đánh giá có các đặc điểm sau:
a. Đánh giá chuẩn bị cho một quyết định.
Đây là đặc điểm căn bản đầu tiên của đánh giá. Việc đánh giá cần
hướng tới việc ra quyết định, chuẩn bị cho một quyết định. Khác với sự phán
xét, đánh giá là một quá trình có chủ đích, có hệ thống, dựa trên những tiêu
chí tường minh và hướng về việc ra quyết định.
b. Đánh giá cần phải dựa trên các mục tiêu đánh giá gắn liền với loại
quyết định cần đề ra.
c. Các mục tiêu phải dẫn tới tiêu chí đánh giá.
d. Đánh giá đòi hỏi phải thu thập thông tin. Các thông tin này phải:
- Đủ thích hợp: có nghĩa là những thông tin này phải cho phép kiểm tra
điều mình muốn kiểm tra;
- Có giá trị: Đòi hỏi người đánh giá phải biết lựa chọn cách làm tốt nhất
cần thực hiện để thu thập những thông tin muốn có;
- Đáng tin cậy: có nghĩa là các thông tin đó cũng có thể thu thập được
từ một người khác, ở một thời điểm và một địa điểm khác.
Thông thường, ta có thể thu thập thông tin từ các nguồn sau: Hệ thống
câu hỏi; đàm thoại; quan sát; nghiên cứu vở ghi chép, vở BT, bài làm của
HS… Sau khi thu thập được thông tin, GV cần tiến hành xử lý thông tin, tập
hợp các thông tin thu được từ nhiều nguồn khác nhau, xác minh tính chính
xác của thông tin… từ đó rút ra các kết luận cần thiết.
Kiểm tra là một quá trình xem xét sự phù hợp của sản phẩm với các
tiêu chí đã được định ra từ trước. Kiểm tra cung cấp những dữ kiện, những
thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Nói cách khác, kiểm tra là phương tiện,
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là công cụ cho đánh giá. Kiểm tra càng chính xác, khách quan bao nhiêu càng
góp phần làm cho việc đánh giá đúng đắn bấy nhiêu.
Trong quá trình DHPH, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS là
một khâu có vai trò quan trọng, có thể nói là không thể thiếu được. Nó đảm
bảo mối liên hệ ngược, cung cấp những thông tin phản hồi, giúp GV kịp thời
điều chỉnh việc dạy và HS kịp thời điều chỉnh việc học của mình, hướng vào
việc thực hiện mục tiêu của bộ môn và mục tiêu đào tạo của nhà trường. Nó
góp phần củng cố, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức phù hợp với tốc độ, mức
độ và hứng thú nhận thức của các đối tượng HS khác nhau. Nó có tác dụng
giáo dục đối với HS: giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vươn
lên, khắc phục khó khăn trong học tập đối với những HS yếu kém, ý thức đào
sâu suy nghĩ, tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, tính cẩn thận, không qua loa
đại khái đối với HS khá, giỏi.
Có nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá. Thông thường nhất là kiểm tra
miệng, kiểm tra viết, kiểm tra bài làm ở nhà của HS, đánh giá kết quả học tập
của HS thông qua quá trình học tập trên lớp, thông qua đánh giá của HS cùng
lớp, tự đánh giá của HS… Đối với các đề kiểm tra viết, thường có các đề trắc
nghiệm tự luận (essay – type tests) hoặc trắc nghiệm khách quan (objective
tests) hoặc kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (objective tests and
essay). Tuy nhiên, dù sử dụng hình thức nào thì các đề kiểm tra có tính phân
hóa ngoài những yêu cầu chung đối với một đề kiểm tra, còn cần phải đáp
ứng được một số yêu cầu sau:
a. Câu hỏi và BT phải phù hợp với yêu cầu của chương trình, với chuẩn
kiến thức, kĩ năng, sát với trình độ của HS;
b. Bên cạnh những câu hỏi và BT hướng vào yêu cầu cơ bản, cần có
những câu hỏi và BT đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức một cách tổng hợp,
khuyến khích suy nghĩ tích cực, nói cách khác là câu hỏi và BT phải có các
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mức độ khó dễ khác nhau (có thể căn cứ vào Thang nhận thức của Bloom);
c. Khai thác và huy động được những kinh nghiệm, vốn sống, hoàn
cảnh cá nhân của người học.
Ví dụ 2.15: Minh họa đối với đề kiểm tra môn Toán ở lớp 10:
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TÁN 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(4 điểm) Cho phương trình: mx2  2(m  1) x  m  1  0 , với tham số
m.
a. Giải và biện luận PT; (1,5 diểm)
b. Tìm các giá trị của m để PT có một nghiệm bằng 2. Khi đó hãy tìm
nghiệm còn lại của PT; (1 điểm)
c. Tìm giá trị của tham số m để số 1 nằm trong khoảng hai nghiệm của
PT. (1,5 điểm)
Câu 2.(4 điểm) Giải các PT sau:
a.

x 2  x  1  3  x ; (2 điểm)

b. 4 x 2 

1
1

2
x

 6  0 . (2 điểm)
x2
x

Câu 3.(2 điểm)
Có hai lớp 10A, 10B gồm 128 em cùng nhau tham gia lao động trồng
cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn. Mỗi em lớp 10B trồng được
5 cây bàng. Cả hai lớp trồng được 476 cây cả hai loại. Hỏi mỗi lớp có bao
nhiêu học sinh?
Trong đề kiểm tra trên, ta có thể thấy GV đã bám sát chuẩn kiến thức kĩ
năng của chương như: giải và biện luận PT bậc hai, định lí Vi – et và ứng
dụng, PT quy về PT bậc hai… Các BT ở mức 1, 2, 3 (Thang nhận thức của
Bloom) chiếm 65%, cụ thể là các ý 1a, 1b, 2a, 3. Mức độ này hoàn toàn phù
hợp với các lớp đại trà của các trường THPT tỉnh Sơn La với đa số HS trong
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lớp đều có lực học trung bình và yếu kém, tỉ lệ HS khá giỏi rất ít. Các ý 1c, 2b
là các BT với mức độ nâng cao dành cho các HS khá giỏi, giúp GV có thể
phân hóa HS trong kiểm tra đánh giá. Câu 3 là một BT liên hệ thực tế, mặc dù
không phải là BT khó nhưng điều này giúp HS thấy mối liên hệ mật thiết giữa
Toán học và đời sống.
2.3.4. Biện pháp 4: Giáo viên cần ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông (CNTT & TT) để dạy học phân hóa
Việc ứng dụng CNTT & TT dẫn đến khả năng thực hiện phân hóa cao
trong quá trình DH. Khi CNTT & TT phát triển, chúng ta có thể trang bị cho
HS môi trường học tập đa phương tiện, giúp từng HS hoạt động phù hợp với
đặc điểm tư duy của riêng mình; những HS khác nhau được tác động sư phạm
khác nhau, được giao những nhiệm vụ học tập với những mức độ khác nhau,
phù hợp với từng cá nhân HS. Những kì vọng của các lý thuyết DH như tự
thích nghi, trao quyền chủ động cho người học, cá nhân hóa trong DH sẽ được
thực hiện triệt để nhờ các thành tựu của CNTT & TT. Nếu có các phần mềm
DH trợ giúp, người GV có thể nắm bắt được các chi tiết diễn biến của hoạt
động học tập của mỗi HS và xử lý kịp thời, giúp từng HS làm việc theo đúng
khả năng, phù hợp với kiến thức, kĩ năng và nhịp độ làm việc của mỗi người.
Lúc này, mỗi HS đều có một "trợ giảng" riêng, có thể được trợ giúp tại thời
điểm khó khăn bất kì, đúng lúc với liều lượng thích hợp. Mỗi HS đều có một
phương án làm việc riêng, thực hiện nhiệm vụ phù hợp với cá nhân HS đó,
các nhiệm vụ này được phần mềm DH hoạch định phù hợp. Phần mềm DH
được sử dụng ở nhà cũng sẽ "nối dài cánh tay của thầy" tới từng gia đình HS:
khi làm BT trên máy, HS sẽ được kiểm soát, được giúp đỡ và được đánh giá
tại chỗ. Nhờ sử dụng các phần mềm DH, một HS trung bình, thậm chí trung
bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trường học tập. HS hoàn toàn có
khả năng tìm hiểu các đối tượng, sự kiện toán học, vật lý, hóa học, sinh học,
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lịch sử… tác động lên đối tượng, xem xét và phân tích nó, có thể đưa ra các
dự đoán về các mối quan hệ mang tính quy luật. Người GV sẽ có điều kiện
giúp được tất cả các đối tượng HS rèn luyện tốt năng lực sáng tạo, rèn luyện
phương pháp nghiên cứu trong học tập.
Ví dụ 2.16: Với điều kiện như hiện nay, đa số HS đã và đang sử dụng
máy tính cầm tay để hỗ trợ cho việc học tập như giải PT và hệ PT, làm toán
thống kê… CNTT & TT hỗ trợ rất tốt cho việc học tập của HS dưới nhiều
hình thức:
- Tìm kiếm, tra cứu tài liệu học tập trên mạng internet. Nó như một bộ
từ điển mở giúp các em khai thác mọi thông tin mình cần.
- Tham gia các lớp học qua mạng như toán, tiếng anh, tin học…
- Tự đánh giá kiến thức của mình bằng các phần mềm trắc nghiệm từ
đó tự bổ sung, hoàn thiện kiến thức. Việc này rất phù hợp cho việc ôn thi tốt
nghiệp trong thời điểm hiện nay, với xu thế chung là thi trắc nghiệm. Năm
học 2016 – 2017, môn Toán bắt đầu thi tốt nghiệp bằng hình thức trắc
nghiệm, GV có thể sử dụng những phần mềm trắc nghiệm như TestPro,
LaTex… để soạn thảo đề thi trắc nghiệm giúp các em ôn luyện, tổ chức thi
học kì hoặc thi thử cho HS.
- Chia sẻ thông tin với GV, bạn bè qua các diễn đàn toán học. Giúp các
em có cách nhìn đa chiều khi tiếp cận thông tin mới. Người GV không những
hỗ trợ cho HS trong các giờ học mà còn hỗ trợ được cho các em khi ở nhà.
- Tham gia các cuộc thi trực tuyến (online) như thi giải toán qua
internet, thi giải toán trên máy tính cầm tay qua internet... Giúp các phát triển
năng lực tự học và óc tư duy sáng tạo.
Nếu GV biết khai thác một cách thích hợp CNTT & TT (trong đó bao
gồm các phần mềm DH) thì ngay khi ra nhiệm vụ đồng loạt cho cả lớp, khả
năng làm việc với từng cá nhân vẫn hoàn toàn khả thi. Và do điều kiện môi
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trường CNTT & TT cho phép DHPH cao, việc tổ chức dạy cá nhân sẽ được
chú ý hơn. Chẳng hạn phải sử dụng CNTT & TT thay thầy giáo trong một số
khoảng thời gian, do được giải phóng khỏi việc DH đồng loạt cho cả lớp, thầy
có thể và cần phải đi sâu giúp đỡ những HS cá biệt (cá biệt yếu và cá biệt
giỏi) trong những khoảng thời gian dài hơn nhiều so với DH không có máy.
Với sự trợ giúp đắc lực của CNTT& TT, các yêu cầu DHPH có thể được thực
hiện với một chất lượng cao. (PGS. TS Đào Thái Lai, 2006)
Ví dụ 2.17: Ngày nay GV có thể sử dụng các phương tiện dạy học hiện
đại như: máy vi tính, đĩa CD, DVD, máy chiếu (projector), phần mềm
PowerPoint, bút điện tử, hệ thống bảng tương tác (activboard), e-learning…để
phục vụ cho việc soạn giảng thay cho bảng đen phấn trắng giúp tiết kiệm thời
gian trên lớp và cho phép DHPH cao. GV ngoài việc tìm kiếm các thông tin
trên internet thông thường, có thể khai thác từ các nguồn từ điển mở, thư viện
bài giảng… Chẳng hạn như thư viện bài giảng điện tử Violet:
http://baigiang.violet.vn/

Như chúng ta đã biết, để tạo được một bài giảng điện tử tốt, giáo viên cần rất
nhiều kỹ năng: Soạn thảo văn bản, đồ họa, quay phim, chụp ảnh, biên tập
video, lồng tiếng… Vì vậy, GV có thể khai thác thông tin trên Internet để tìm
kiếm các tư liệu phục vụ cho bài giảng của mình. Đối với GV toán, bên cạnh
việc sử dụng phần mềm mathtype để soạn thảo công thức toán, có thể sử dụng
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các phần mềm dạy học như sketchpad, geogebra, cabri 3d, autograph… để hỗ
trợ vẽ hình giúp HS nhìn trực quan sinh động, tạo hứng thú học tập cho các
em.
*) Để thực hiện được nhóm giải pháp về GV cần có những điều kiện
sau:
- Điều kiện có tính quyết định là lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm
cao đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, ý thức tự học, tự bồi dưỡng thường
xuyên của mỗi một GV. Có được điều này GV sẽ khắc phục mọi khó khăn,
trở ngại, phát huy trí sáng tạo để thực hiện tốt DHPH trong mọi tình huống.
- Việc bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ sư phạm cho GV cần được tổ
chức thường xuyên, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ
chuyên môn, giúp GV có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng được nhu cầu học
tập đa dạng của các loại đối tượng HS khác nhau.
- Cần trang bị đủ các trang thiết bị DH theo hướng ngày càng hiện đại,
phù hợp với khả năng của địa phương, tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng
có thể về thời gian và cơ sở vật chất để GV có thể thực hiện DHPH theo yêu
cầu đã đề ra.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương này, trên cơ sở các mục tiêu, một số định hướng của việc
áp dụng DHPH vào DH chủ đề: “Phương trình và bất phương trình bậc hai
một ẩn” (Đại số 10) và mạch kiến thức của chủ đề: “Phương trình và bất
phương trình bậc hai một ẩn” (Đại số 10), chúng tôi đã đề xuất được 4 nhóm
giải pháp dạy học phân hóa chủ đề phương trình, bất phương trình bậc hai. Ở
mỗi nhóm giải pháp chúng tôi đề đưa ra được các ví dụ minh họa. Mục đích
của việc DHPH là để cho những HS có trình độ khác nhau có thể tiến hành
những hoạt động khác nhau. Với nhiều BT trong SGK, GV có thể đưa thêm
những câu hỏi, những BT phân bậc để phù hợp với từng đối tượng HS, giúp
các em đào sâu kiến thức, chủ động trong quá trình học tập. DHPH ngay
trong giờ học sẽ giúp các đối tượng HS phát huy được hết khả năng của mình,
tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo tùy theo mức độ nhận thức của
từng đối tượng HS. Thực hiện như vậy sẽ đảm bảo được trong một giờ dạy:
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đối tượng HS khá giỏi, trang bị kiến thức
cơ bản cho HS trung bình và bồi dưỡng lấp "lỗ hổng" kiến thức cho HS yếu
kém. Từ đó phát huy được tính tích cực chủ động của HS, nhất là HS miền
núi, trong khi học môn Toán. Góp phần giúp các em HS THPT ở tỉnh Sơn La
chủ động, tự tin hơn, xóa bỏ mặc cảm trong quá trình học tập cũng như giao
lưu với môi trường xung quanh, từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả và chất
lượng trong DH toán trong trường THPT ở tỉnh Sơn La.

74

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
Mục đích của thực nghiệm là bước đầu kiểm tra tính khả thi và hiệu
quả của việc phân hóa đối tượng HS THPT tỉnh Sơn La thông qua việc xây
dựng một số bài giảng và sử dụng hệ thống CH - BT phân hóa khi DH chủ đề
Phương trình và BPT bậc hai một ẩn cho HS lớp 10 THPT Phù Yên năm học
2015 – 2016, nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS khá giỏi, trang bị
kiến thức cơ bản cho HS trung bình và bồi dưỡng lấp "lỗ hổng" kiến thức cho
HS yếu kém trong cùng một lớp học đại trà.
Nhiệm vụ:
+ Biên soạn tài liệu và dạy thực nghiệm một số tiết học theo định
hướng của đề tài.
+ Bước đầu có một số nhận xét đánh giá kết quả thử nghiệm.
3.2. Nội dung thực nghiệm
Các tiết dạy thực nghiệm là một số tiết lý thuyết và BT của chủ đề
"Phương trình và BPT bậc hai" (Đại số 10), nội dung thực nghiệm ở mỗi tiết
học được soạn thành giáo án lên lớp có sử dụng CH và BT phân hóa và giáo
án không sử dụng CH và BT phân hóa. Cụ thể tiến hành dạy thực nghiệm ở
một số tiết như sau:
Tiết 26, 27: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Tiết 28, 29: Luyện tập
Tiết 30, 31: Một số PT quy về PT bậc nhất hoặc bậc hai
Tiết 34: Kiểm tra 1 tiết (giữa chương III)
Tiết 57: Dấu tam thức bậc hai
Tiết 58, 59: Bất phương trình bậc hai
Tiết 60, 61: Luyện tập
Tiết 66: Kiểm tra 1 tiết.
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Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng CH, BT phân hóa khi dạy
học nội dung “PT – BPT bậc hai một ẩn” đại số 10 thông qua 02 bài kiểm tra
1 tiết. (Nội dung đề kiểm tra được trình bày trong phụ lục 4)
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu và tổ Toán trường THPT Phù Yên,
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, chúng tôi lựa chọn lớp thực nghiệm là lớp
10A2, còn lớp đối chứng là lớp 10A4 với lý do đây là các lớp đại trà (phù hợp
với yêu cầu của luận văn), xét về số lượng HS, chất lượng học tập và mặt
bằng nhận thức của hai lớp là tương đương. Cụ thể như sau:
Lớp thực nghiệm

Lớp đối chứng

GV giảng dạy môn toán

Lớp 10A4

Phạm Viết Cường
Nguyễn Văn Hợp

Lớp 10A2

Điều tra cụ thể chất lượng môn toán các lớp trên năm học 2014 – 2015
(thông qua học bạ lớp 9 của HS trong lớp) như sau:
Chất lượng môn toán
Khá

Giỏi
Lớp

Sĩ số

Số

Phần

lượng

trăm

SL

Phần

Trung bình
SL

trăm

Phần

Yếu
SL

trăm

Phần
trăm

(SL)
10A4

39

3

7,7

15

38,5

13

33,3

8

20,5

10A2

38

3

7,9

13

34,2

14

36,9

8

20,1

Điều tra cụ thể chất lượng đầu năm học 2015 – 2016 đối với môn toán
của các lớp trên (thông qua bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm) như
sau:
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Chất lượng môn toán
Lớp

Sĩ số

Khá

Giỏi
SL

Phần

SL

trăm

Phần

Trung bình
SL

trăm

Phần

Yếu
SL

trăm

Phần
trăm

10A4

39

1

2,6

7

17,9

19

48,7

12

30,8

10A2

38

1

2,6

6

15,8

20

52,6

11

29,0

3.3.2. Thời gian thực nghiệm
Cuối học kì I và đầu học kì II năm học 2015 – 2016. Cụ thể vào thời
gian các lớp khối 10 học chương trình đại số 10 phần chương III: “Phương
trình và hệ phương trình” và chương IV: “Bất đẳng thức và bất phương trình”.
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm
- Đối tượng thực nghiệm được chia làm 2 nhóm:
Nhóm lớp thực nghiệm là lớp 10A2. Tại lớp này Tôi và thầy giáo
Nguyễn Văn Hợp sử dụng giáo án kết hợp hệ thống CH và BT phân hóa để
trực tiếp giảng dạy và có sự điều chỉnh thích hợp theo trình độ hiện tại của HS
lớp đó.
Nhóm lớp đối chứng là lớp 10A4. Tại lớp này thầy giáo Phạm Viết
Cường dùng giáo án không sử dụng CH và BT phân hóa để trực tiếp giảng
dạy và có sự điều chỉnh thích hợp theo trình độ hiện tại của HS lớp đó.
- Trong quá trình chúng tôi giảng dạy tại các lớp này được một số thầy
cô giáo cùng môn, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có năng lực chuyên
môn vững vàng tham gia dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm giúp chúng tôi hai
tiết đó là:
Chương III - §2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (tiết 1)
Chương IV - §6. Bất phương trình bậc hai (tiết 1)
- Cả hai nhóm HS thực nghiệm và đối chứng đều được chúng tôi tiến

77

hành kiểm tra chất lượng thông qua hai bài kiểm tra: 01 bài kiểm tra 1 tiết
giữa chương III (đề chung cho cả 2 nhóm lớp) và 01 bài kiểm tra 1 tiết
chương IV (nội dung đề nhóm thực nghiệm có thêm một số câu có nội dung
khó hơn đề của nhóm đối chứng). Nội dung của 2 đề kiểm tra này đã được
chúng tôi chuyển đến tất cả các GV toán trong tổ xem xét, nghiên cứu, góp ý,
chỉnh sửa và thống nhất cho phù hợp với đối tượng HS mà vẫn đảm bảo có
tính phân hóa rõ ràng.
- Quá trình kiểm tra được các thầy giáo coi kiểm tra nghiêm túc, tránh
tối đa sự trao đổi bài và chép bài giữa các HS.
- Để đảm bảo chất lượng bài kiểm tra được chấm theo đúng chất lượng
bài kiểm tra HS tự làm được, chúng tôi tổ chức chấm chéo, không chấm bài
của HS lớp mình dạy và chấm theo thang điểm đã xây dựng.
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Phân tích định tính
Qua theo dõi bài học trên lớp, chúng tôi thấy rằng: Không khí học tập
của các lớp thực nghiệm sôi nổi, tích cực hơn, có tinh thần hợp tác hơn; HS
phấn khởi, tự tin hơn trong học tập. HS ở lớp thực nghiệm trong quá trình lên
bảng làm BT thì trình bày lời giải ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng và biết vận
dụng kiến thức một cách linh hoạt hơn HS ở lớp đối chứng. HS có những ý
kiến rất tích cực với giáo viên như: HS thấy mình được quan tâm đồng đều
hơn, thấy mình được làm việc nhiều hơn và làm được nhiều việc hơn, …
Về chất lượng lĩnh hội kiến thức: Khi xem xét các bài kiểm tra chúng
tôi thấy HS lớp thực nghiệm đã nắm vững các kiến thức, kĩ năng cơ bản, chất
lượng lĩnh hội kiến thức cao hơn ở lớp đối chứng.
Về năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức: Năng lực tư duy
thể hiện ở khả năng nhận biết vấn đề, khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp,
khái quát và vận dụng kiến thức để giải các BT. Năng lực tư duy, nhất là tư
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duy sáng tạo của HS ở nhóm thực nghiệm cao nhơn HS ở nhóm đối chứng,
đồng thời kĩ năng trình bày lời giải của bài toán cũng chắc chắn hơn.
3.4.2. Phân tích định lượng
Ở cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, chúng tôi đã tiến hành kiểm
tra và thu được tổng số 77 bài, trong đó có 38 bài của nhóm thực nghiệm và
39 bài của nhóm đối chứng. Kết quả kiểm tra thu được ở các nhóm như sau:
* Kết quả bài kiểm tra 1 tiết (giữa chương III):
Lớp

Thực
nghiệm
Đối
chứng

Điểm kiểm tra

Số
HS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A2

38

0

0

1

3

3

10

15

3

2

1

10A4

39

0

2

3

5

10

10

6

2

1

0

Kết quả bài kiểm tra 1 tiết chương IV:
Lớp

Thực
nghiệm
Đối
chứng

Điểm kiểm tra

Số
HS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A2

38

0

0

0

0

0

7

21

7

3

0

10A4

39

0

0

0

3

4

21

10

1

0

0

* Chất lượng bài kiểm tra 1 tiết (giữa chương III):

Lớp

Tổng số
HS

Thực nghiệm
Đối chứng

Khá

Giỏi
SL

%

SL

%

38

6

15,8

15

39,5

39

3

7,7

6

15,4

79

TB
SL

Yếu
%

SL

%

13 34,2

4

10,5

20 51,3

10

25,6

Chất lượng bài kiểm tra 1 tiết (chương IV):

Lớp

Tổng số
HS

Thực nghiệm
Đối chứng

Khá

Giỏi
SL

%

38

10

26,3

39

1

2,6

SL

TB

%

Yếu

SL

%

SL

%

21 55,3

7

18,4

0

0

10 25,6

25

64,1

3

7,7

* Tỉ lệ (%) HS trên TB và khá giỏi của hai nhóm.
Bài kiểm tra
1 tiết

Nhóm thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Kết quả điểm Kết quả điểm

Kết quả điểm

Kết quả điểm

từ TB trở lên

khá giỏi

từ TB trở lên

khá giỏi

89,5%

55,3%

74,4%

23,1%

100%

81,6%

92,3%

28,2%

Giữa
chương III
Chương IV

Tiếp tục đánh giá chất lượng bài kiểm tra bằng cách coi các điểm số
kiểm tra thu được ở mỗi bài trên là một mẫu số liệu với số lượng các bài có
cùng điểm số là tần số tương ứng, ta có bảng phân bố tần suất, số trung bình,
phương sai, độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu như sau:
* Với bài kiểm tra 1 tiết (giữa chương III):
xi
Thực nghiệm
Đối chứng

2

fi
fi

2
39

3

4

5

6

7

8

9

10

1
38

3
38

3
38

10
38

15
38

3
38

2
38

1
38

3
39

5
39

10
39

10
39

6
39

2
39

1
39
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Số trung bình

Phương sai

Độ lệch chuẩn

Thực nghiệm

x  6,5

s 2  x   1,99

s  x   1,41

Đối chứng

x  5,38

s 2  x   2,49

s  x   1,58

Với bài kiểm tra 1 tiết chương IV:
xi
Thực nghiệm
Đối chứng

4

5

fi
fi

3
39

4
39

6

7

8

9

7
38

21
38

7
38

3
38

21
39

10
39

1
39

Số trung bình

Phương sai

Độ lệch chuẩn

Thực nghiệm

x  7,16

s 2  x   0,66

s  x   0,81

Đối chứng

x  6,05

s 2  x   0,77

s  x   0,88

Qua kết quả so sánh ở các bảng trên ta thấy:
- Bài kiểm tra 1 tiết giữa chương III, tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi ở lớp
thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng, tỉ lệ HS đạt điểm trung bình và
yếu ở lớp thực nghiệm thấp hơn lớp đối chứng. Ở bài kiểm tra 1 tiết chương
IV, mặc dù nội dung đề của lớp thực nghiệm khó hơn nhưng tỉ lệ HS đạt điểm
khá giỏi ở lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng, tỉ lệ HS đạt điểm
trung bình ở lớp thực nghiệm thấp hơn lớp đối chứng, ở lớp thực nghiệm
không còn có HS bị điểm yếu. Điều này cho thấy, HS khá giỏi phát huy được
năng lực tư duy sáng tạo, còn HS yếu kém cũng có sự tiến bộ khi được giao
những nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mình.
- Ở bài kiểm tra 1 tiết giữa chương III, lớp thực nghiệm có kết quả từ
trung bình trở lên cao hơn lớp đối chứng 15,1%. Lớp thực nghiệm có kết quả
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điểm khá giỏi cao hơn lớp đối chứng là 32,2%. Ở bài kiểm tra 1 tiết chương
IV, lớp thực nghiệm có kết quả từ trung bình trở lên cao hơn lớp đối chứng
7,7%. Lớp thực nghiệm có kết quả điểm khá giỏi cao hơn lớp đối chứng là
53,4%.
- Điểm trung bình cộng kiểm tra của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm
đối chứng, độ dao động xung quanh trị số trung bình cộng của nhóm thực
nghiệm cũng thấp hơn nhóm đối chứng.
Như vậy, việc sử dụng CH và BT phân hoá trong dạy học nội dung “PT
– BPT bậc hai một ẩn” đã phần nào mang lại hiệu quả tiếp thu cho HS cao
hơn khi sử dụng CH và BT đồng loạt cho mọi HS.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Qua quá trình dạy thực nghiệm và từ kết quả của hai bài kiểm tra HS
cho thấy: DHPH đối tượng HS có tác dụng thiết thực phát huy được tính tích
cực hoạt động của HS, HS tham gia vào các tiết học sôi nổi, nhiệt tình và hào
hứng. Khi vận dụng tốt quan điểm DHPH, GV đảm bảo cung cấp cho tất cả
các em có thể phát huy hết khả năng nhận thức của bản thân, tạo điều kiện
cho mọi HS tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo tham gia vào quá trình học
tập, gây hứng thú học tập cho HS, cho phép các em tự hoạt động, tự diễn đạt,
tự phát triển, giúp cho việc học tập của các em đạt kết quả tốt.
Việc DHPH chủ đề PT và BPT bậc hai một ẩn cho HS lớp 10 THPT
nhằm khai thác hết khả năng nhận thức của từng đối tượng HS trong một lớp
thống nhất, phát huy tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo, bồi dưỡng năng lực
tự học, tự giải quyết vấn đề cho mọi HS, giúp các em nắm bắt được kiến thức
cơ bản của chương trình, bên cạnh đó phát hiện và bồi dưỡng những mầm
mống tài năng toán học là thực hiện được. Kết quả thực nghiệm sư phạm ở
trên đã thực sự góp phần kiểm nghiệm sự đúng đắn của giả thuyết khoa học,
bước đầu minh họa cho tính khả thi và hiệu quả của đề tài mà tác giả đã lựa
chọn.
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KẾT LUẬN CHUNG
Đề tài đã được chúng tôi tiến hành nghiên cứu lí luận, khảo sát thực
trạng và tổ chức thực nghiệm tại trường THPT Phù Yên tỉnh Sơn La. Qua thời
gian nghiên cứu đề tài, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
* Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung của môn toán ở trường phổ
thông và phân tích mục tiêu cơ bản của giáo dục, đồng thời với thực trạng DH
hiện nay ở các trường THPT tỉnh Sơn La đã thấy được sự cần thiết của việc
cải tiến DH, tiến hành DH theo định hướng phân hóa đối tượng HS vào DH
nói chung và môn toán nói riêng.
* Phần lí luận trong luận văn đã được minh họa rõ ràng, chi tiết, cô
đọng thông qua bốn giải pháp và đưa ra được các ví dụ minh họa cụ thể.
* Kết quả thực nghiệm sư phạm bước đầu minh họa cho tính khả thi và
hiệu quả của việc DHPH đối tượng HS THPT tỉnh Sơn La thông qua việc xây
dựng một hệ thống bài giảng có sử dụng CH, BT phân hóa về chủ đề Phương
trình và bất phương trình bậc hai một ẩn (Đại số 10).
* Vận dụng DHPH đối tượng HS trong một lớp thống nhất vào DH
toán học hoàn toàn phù hợp với định hướng đổi mới PPDH ở nước ta nói
chung và ở tỉnh Sơn La nói riêng trong giai đoạn hiện nay, là tổ chức cho
người học được học trong hoạt động và bằng hoạt động, tích cực, chủ động và
sáng tạo.
* DH theo định hướng phân hóa đã được trình bày trong luận văn bước
đầu góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ
thông ở nước ta.
Những kết quả thu được của luận văn cho phép chúng tôi tôi tin rằng
khi vận dụng quan điểm DHPH đối tượng HS vào DH chủ đề: "Phương trình
và bất phương trình bậc hai một ẩn" cho HS lớp 10 THPT tỉnh Sơn La, GV đã
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góp phần thực hiện các mục đích, yêu cầu của việc DH phương trình và bất
phương trình bậc hai, đồng thời phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, bồi
dưỡng năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề cho mọi HS, giúp các em nắm
vững những kiến thức cơ bản của chương trình một cách sâu sắc, bên cạnh đó
phát hiện và bồi dưỡng những mầm mống tài năng toán học cho đất nước.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng, những vấn đề đã được trình bày trong
luận văn có thể vận dụng vào việc DH các chủ đề khác và có thể dùng làm tài
liệu tham khảo cho các đồng nghiệp đang trực tiếp giảng dạy tại các trường
THPT ở tỉnh Sơn La cũng như ở các tỉnh bạn, để góp phần nâng cao chất
lượng dạy toán ở trường THPT.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN TOÁN VỀ VẤN ĐỀ DẠY
HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁN Ở TỈNH SƠN LA
Đồng chí vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào
chữ cái trước các câu trả lời hoặc điền vào chỗ chấm.
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên: ………………………….…………Nam/Nữ. Tuổi …………
Số năm công tác tại trường: ………………………………………………
2. Nội dung phỏng vấn.
Câu 1: Đối tượng HS trong mỗi lớp đồng chí (đ/c) dạy được phân chia
thành mấy trong ba cấp độ nhận thức sau: Khá giỏi – Trung bình – Yếu kém
A. Cả ba mức độ trên.
B. Hai trong ba mức độ trên là …………………………..………………
C. Chỉ một mức độ là …………………………………..………………
Câu 2: Đối tượng HS học khá giỏi môn toán ở lớp đ/c dạy tập trung vào
lớp nào?…………………………………………………………..……………
Câu 3: Đối tượng HS học yếu kém môn toán ở lớp đ/c dạy tập trung vào
lớp nào?…………………………………………………………………………
Câu 4: Đa số HS trong các lớp đ/c giảng dạy đều có ý thức:
A. Tích cực chủ động nắm vững kiến thức.
B. Còn thụ động, chủ yếu làm theo mẫu của thầy cô, còn thiếu tính sáng tạo
C. Rất thụ động, chỉ làm được những BT như ví dụ mẫu.
Câu 5: Đ/c đã từng nghiên cứu về dạy học phân hóa chưa?
A. Chưa bao giờ.
B. Đã xem qua nhưng chưa nghiên cứu kỹ.
C. Đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng.
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Câu 6: Đ/c đã có sáng kiến kinh nghiệm môn toán nào về dạy học phân
hóa chưa?
A. Có
B. Không
Câu 7: Đ/c có thường xuyên thực hiện định hướng dạy học phân hóa
trong quá trình dạy học không?
A. Rất thường xuyên
B. Đôi khi
C. Chưa bao giờ
Câu 8: Đ/c thực hiện dạy học phân hóa theo hướng nào?
A. Phân hóa nội tại
B. Phân hóa tổ chức
Câu 9: Theo đ/c mục đích của dạy học phân hóa là:
A. Giúp cho mọi HS trong lớp đều đạt được những tiến bộ nhất định so
với trình độ nhận thức hiện có của các em.
B. Bồi dưỡng HS khá giỏi, phát hiện HS có năng khiếu.
C. Phụ đạo cho HS yếu kém đạt chuẩn.
Câu 10 : Đ/c dạy học phân hóa ở những khâu nào của quá trình dạy học?
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy học bài mới
C. Thực hành, củng cố
D. Ra BT về nhà
E. Luyện tập, ôn tập
F. Kiểm tra đánh giá
Câu 11: Khó khăn khi đ/c áp dụng dạy học phân hóa hoặc khó khăn khi
đ/c chưa áp dụng dạy học phân hóa một cách thường xuyên là:
A. Tốn nhiều thời gian
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B. Tốn nhiều công sức chuẩn bị bài giảng
C. Khó khăn khác là. ……………………..………………………………
Câu 12: Sự đồng tình của đ/c trong việc áp dụng dạy học phân hóa trong
giảng dạy môn toán trong nhà trường
A. Nhất trí
B. Bình thường (Có cũng được, không có cũng được)
C. Không nhất trí
Những ý kiến khác của đ/c về dạy học phân hóa trong giảng dạy môn toán:
……………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….…………………
Xin chân thành cảm ơn đồng chí!
Phụ lục 2: Phân phối chương trình chủ đề "Phương trình và BPT bậc hai
một ẩn" (đại số 10) ở trường THPT Phù Yên
Theo phân phối chương trình môn Toán ở các trường THPT (Tài liệu
chỉ đạo chuyên môn của Bộ giáo dục và Đào tạo), chủ đề "Phương trình và
BPT bậc hai một ẩn" được phân phối dạy trong 27 tiết, cụ thể như sau:
Chương

Mục

Tiết

Tự chọn

Bài 1. Đại cương về phương trình

24-25

5

Bài 2. Phương trình bậc nhất và bậc

26-27

hai một ẩn
III. Phương

Luyện tập

28-29

trình và hệ

Bài 3. Một số phương trình quy về

30-31

phương trình phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
Luyện tập (có thực hành giải toán

32-33

trên các máy Casio, Vinacal…)
Kiểm tra 1 tiết (giữa chương III)
90

34

6

IV. Bất đẳng

Bài 2. Đại cương về bất phương

thức và bất

trình

phương trình Bài 6. Dấu tam thức bậc hai

48

57

Bài 7. Bất phương trình bậc hai

58-59

Luyện tập

60-61

Bài 8. Một số phương trình và bất

62-63

12

phương trình quy về bậc hai
Luyện tập

64

13

Ôn tập chương IV

65

14

Kiểm tra 1 tiết

66

Phụ lục 3: Một số bài soạn theo hướng dạy học phân hóa
CHƯƠNG III - §2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
MỘT ẨN (Tiết 26)
A. Mục tiêu bài học.
1. Về kiến thức, kĩ năng
a. Tối thiểu
- Hiểu được giải và biện luận PT là thế nào. Nắm được cách giải và
biện luận PT dạng ax + b = 0 và ax2 + bx + c = 0.
- Biết cách biện luận số giao điểm của một đường thẳng và một parabol
và kiểm nghiệm lại bằng đồ thị.
- Nắm được các ứng dụng của định lí Vi - ét. Biết áp dụng định lí Vi ét để xét dấu các nghiệm của một PT bậc hai.
b. Tối đa
Ngoài các kiến thức và kĩ năng tối thiểu, HS còn:
- Hiểu sâu sắc về giải và biện luân PT bậc nhất, bậc hai: khi giải và biện
luận PT nếu hệ số a của x2 chứa tham số thì phải xét cả hai trường hợp a = 0
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và a

0.
- Biết vận dụng định lí Vi – ét tìm điều kiện của tham số để các nghiệm

của PT bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước và biến đổi thành thạo biểu thức
đối xứng của các nghiệm PT bậc hai.
- Biện luận số nghiệm của một PT trùng phương.
- Có khả năng sáng tạo các bài toán mới.
2. Về thái độ
- Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong các hoạt động.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, làm việc khoa học.
3. Phát triển năng lực HS
- Phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo trong học tập. Khả năng
trình bày, hoạt động nhóm.
B. Chuẩn bị.
1. Thầy
- Nghiên cứu kĩ nội dung và yêu cầu của bài giảng để đưa ra hệ thống
câu hỏi, BT phân hóa sát với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS.
- Chuẩn bị bài giảng điện tử, PHT và các phương tiện DH khác.
2. Trò
- Đọc trước bài ở nhà, xem lại những kiến thức liên quan tới bài học.
- Chuẩn bị các đồ dùng học tập.
C. Phương pháp thực hiện.
Đàm thoại gợi mở thông qua các hoạt động và các ví dụ. Gợi mở vấn
đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen các hoạt động nhóm.
Phát hiện và giải quyết vấn đề.
1. Đối với nhóm HS có lực học yếu
- Chỉ yêu cầu các em nắm được những kiến thức trọng tâm và các kĩ
năng cơ bản của bài giảng.
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- Tăng cường các BT nhận diện và luyện tập từ đơn giản đến phức tạp.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và luyện tập các BT dễ trong SGK. Với
những BT hơi khó với trình độ của các em, GV cần gợi ý bằng việc nêu lên
những câu hỏi chẻ nhỏ, dẫn dắt HS đi từ dễ đến khó, từ đơn giản cụ thể đến
phức tạp.
- Đưa thêm các BT để luyện tập và rèn luyện các kĩ năng, khắc phục
những sai lầm trong giải toán cho HS.
2. Với nhóm HS trung bình
- Yêu cầu đối với nhóm HS này cần nắm chắc và hiểu các kiến thức cơ
bản của bài học, biết vận dụng lý thuyết vào để làm BT.
- Cần làm đầy đủ và đạt yêu cầu các BT trong SGK với sự gợi ở mức
độ hạn chế của GV (nếu cần).
- GV đưa thêm những BT có tính chất củng cố các kiến thức cơ bản của
bài học để HS tự giải quyết.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và luyện tập các BT dễ trong SGK. Với
những BT hơi khó với trình độ của các em, GV cần gợi ý bằng việc nêu lên
những câu hỏi chẻ nhỏ, dẫn dắt HS đi từ dễn đến khó, từ đơn giản cụ thể đến
phức tạp, trừu tượng.
3. Với nhóm HS khá, giỏi
- Yêu cầu HS tìm cách khác để chứng minh các định lí, tính chất của
bài giảng, tự tìm hiểu và giải quyết những bài toán khó trong SGK.
- Ngoài những BT trong SGK, GV đưa thêm một số BT nâng cao để
HS luyện tập và nâng cao kiến thức.
D. Tiến trình bài dạy.
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Đề bài:
Cho phương trình: (m2 – 1)x = m – 1 (m tham số). (1)
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a. Giải phương trình (1) khi m  1 ;
b. Tìm nghiệm của phương trình (1) khi m = – 1 và m = 1. Kết luận?
GV: Gọi 2 HS từ trung bình trở xuống lên bảng, mỗi HS giải một ý. Nếu
thấy HS vướng mắc có thể gợi ý tại chỗ. Sau đó, gọi các HS khá giỏi nhận
xét, GV chốt lại và cho điểm.
Hướng dẫn giải:
a. PT (1) có nghiệm duy nhất x 

1
.
m 1

b. m = – 1: (1)  0.x  2 . Suy ra, (1) vô nghiệm.
m = 1: (1) có dạng 0.x = 0. Suy ra, (1) nghiệm đúng với x  .
Đặt vấn đề: Trong BT trên ta thấy, khi giải PT có chứa tham số ta chỉ ra
nghiệm (hoặc tập nghiệm) của PT tùy theo các giá trị có thể của tham số. Để
nhấn mạnh điều này, khi giải PT có chứa tham số, ta thường gọi là giải và
biện luận PT. Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách giải và biện luận
các PT bậc nhất và bậc hai có chứa tham số.
2. Bài mới.
Hoạt động (HĐ) 1: Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0. (5’)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Giải và biện luận phương
trình dạng ax + b = 0:

1.

Dựa vào phần kiểm a. Sơ đồ giải và biện
GV gọi một HS khá giỏi tra bài cũ để trả lời luận:
1) a ≠ 0: PT có
trả lời câu hỏi
câu hỏi của GV.
H?: Tóm tắt quy trình - Trình bày các bước nghiệm duy nhất
b
giải và biện luận giải và biện luận.
x .
a
phương trình dạng ax +
2) a = 0 và b ≠ 0: PT
b = 0?
- Theo dõi và ghi nhận vô nghiệm.
3) a = 0 và b = 0: PT
kiến thức.
nghiệm đúng x  .
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GV gọi HS trung bình
trả lời
H?: Dựa vào cách giải,
kết luận nghiệm của
phương trình:
(m2 – 1 )x = m – 1 (1)

- Lưu ý học sinh

- HS đưa ra kết luận:
+ m  1 : (1) có
nghiệm duy nhất
1
.
x
m 1
+ m = – 1: (1) vô
nghiệm.
+ m = 1: (1) nghiệm b. Lưu ý:
Giải và biện luận
đúng với x  .
phương trình: ax + b = 0
nên đưa PT về dạng
ax = – b.

HĐ2: Củng cố cách giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0. (8’)
Hoạt động của GV
- Khắc sâu lại phương
pháp
- GV chia lớp thành 6
nhóm. Giao nhiệm vụ
cho các nhóm:
Giải và biện luận PT
m  x  1  2m  x  3m  2 
2

- Theo dõi hoạt động HS
- Đối với HS trung bình,
yếu, GV có thể gợi ý
bằng chuỗi câu hỏi chẻ
nhỏ:
H?: Đưa PT về dạng
ax = – b?
H?: Tìm điều kiện của
m để a ≠ 0? Khi đó có
kết luận gì về nghiệm
(tập nghiệm) của PT?
H?: m = 1  (*) có
dạng? Kết luận về
nghiệm (tập nghiệm)
của (*)?
H?: m = 2  (*) có
dạng? Kết luận về
nghiệm (tập nghiệm)

Hoạt động của HS
- Theo dõi, ghi nhận
kiến thức, tham gia ý
kiến trả lời các câu
hỏi của GV.

Nội dung
c. Ví dụ 1
Giải và biện luận PT:

m2  x  1  2m  x  3m  2  (*)

Hướng dẫn giải:
(*)   m2  3m  2  x  m  m  2 

- Đọc hiểu yêu cầu bài
  m  2  m  1 x  m  m  2 
toán.
Kết luận:
- Tiến hành thảo luận
m  1
+
: (*) có nghiệm

theo nhóm
m

2

m
là
(tập nghiệm là
m 1
 m 
S 
 ).
 m  1
+ m = 1: (*) vô nghiệm
(tập nghiệm là S   ).
+ m = 2: (*) nghiệm
đúng với x 
nghiệm là S 
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).

(tập

của (*)?
- Yêu cầu một nhóm bất
kì trình bày, gọi HS có
lực học trung bình trở
xuống giải thích kết quả.
- Gọi các nhóm khác
nêu nhận xét.
- Nhận xét kết quả bài
làm của các nhóm, phát
hiện các lời giải hay và
nhấn mạnh các điểm sai
của HS khi làm bài.
- Hoàn chỉnh nội dung
bài giải trên cơ sở bài
làm HS.

- Trình bày nội dung
bài làm
- Phát biểu ý kiến về
bài làm của các nhóm
khác.
- Theo dõi, ghi nhận
kiến thức.

HĐ3: Giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c = 0. (7’)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Nội dung
2.
Giải
và
biện luận phương
- Theo dõi, ghi nhận
trình dạng ax2 + bx + c = 0:
kiến thức, tham gia ý
kiến trả lời các câu hỏi
- Gọi HS yếu kém
của GV.
H?: Nêu công thức - Phát biểu công thức
nghiệm của PT ax2 + bx nghiệm.
+ c = 0 (a ≠ 0) đã được
biết ở lớp 9.
- Đặt vấn đề về PT
a. Sơ đồ giải và biện
ax2 + bx + c = 0 (2) có
luận:
chứa tham số.
- Xét hệ số a
1) a = 0: Trở về giải
H? a = 0: (2) có dạng? - Trả lời
và biện luận PT
(Gọi HS yếu trả lời)
bx + c = 0.
2) a  0:   b2  4ac
H? a ≠ 0: dựa vào công
b  
   0: x 
thức nghiệm biện luận?
2a
(Gọi HS trung bình trở
b
   0: x  
lên)
2a
- GV gọi HS khá giỏi
   0 : Vô nghiệm
H?: Nêu cách giải và - Trả lời
biện luận phương trình
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dạng: ax2 + bx + c = 0
chứa tham số.
- Dùng bảng phụ tóm tắt
sơ đồ giải và biện luận
PT ax2 + bx + c= 0 chứa
tham số.

Lưu ý: /  b/ 2  ac có
vai trò như  .

HĐ4: Củng cố giải và biện luận PT ax2 + bx + c = 0 có chứa tham số. (8’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Khắc sâu lại phương - Theo dõi, ghi nhận
pháp
kiến thức.
- Giải H1 (SGK).
- Đọc hiểu yêu cầu bài
toán.
- Tiến hành phân tích
nội dung yêu cầu của
- Gọi HS trung bình trở bài toán.
lên:
- Trả lời yêu cầu của
2
+ PT ax + bx + c = 0 bài toán.
(2) có nghiệm duy nhất
khi nào?
(Khi (2) là phương trình - Có nghiệm duy nhất
bậc nhất có nghiệm duy khi: a = 0; b ≠ 0 hoặc
nhất hoặc (2) là phương a ≠ 0;  = 0
trình bậc hai có nghiệm
kép)
+ Khi nào (2) vô
nghiệm?
- Vô nghiệm khi:
(Khi (2) là phương trình a = 0; b = 0; c ≠ 0
bậc nhất hoặc phương hoặc a ≠ 0 ; < 0
trình bậc hai vô nghiệm)
- Giao nhiệm vụ cho - Theo dõi, ghi nhận
các nhóm giải và biện yêu cầu bài toán .
luận phương trình: - Tiến hành làm bài
mx 2  2m  2x  m  3  0 theo nhóm
- Yêu cầu các nhóm
trình bày thông qua đèn
chiếu hay bảng phụ của - Theo dõi, ghi nhận
HS. (Gọi HS trung bình) kiến thức.
- Lưu ý: Nếu bài giải HS
tốt không cần trình
97

Nội dung

b. Ví dụ 2
Giải và biện luận PT:

mx 2  2m  2x  m  3  0

(**)
Hướng dẫn:
1)

m

=

0:

x

3
4

2) m  0:
 '  4  m.
(**) có
∙ m > 4   '  0 nên
(**)
vô
nghiệm.
∙ m = 4   '  0 nên
(**) có nghiệm kép
1
x .
2
∙ m < 4   '  0 nên
(**) có hai nghiệm phân
biệt:
x

m2 4m
m

chiếu trên máy mà sửa
trên bài làm của nhóm
hoàn chỉnh nhất.

x

m2 4m
.
m

HĐ5: Dùng đồ thị giải và biện luận số nghiệm PT bậc 2. (8’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS làm - Theo dõi, ghi nhận c. Ví dụ 3
ví dụ 3.
yêu cầu bài toán.
Bằng đồ thị, hãy biện luận số
nghiệm PT (3) theo m:
x2 + 2x + 2 – m = 0. (3)
- Gợi ý:
- Trả lời câu hỏi của Hướng dẫn:
H?: Nhận xét về số GV.
(3)  x2 + 2x + 2 = m. (4)
nghiệm của hai PT
Số nghiệm của (3) cũng là số
(3) và (4)?
nghiệm của (4) và bằng số
(Gọi HS yếu kém)
giao điểm của parabol (P): y
H?: Nêu cơ sở để
= x2 + 2x + 2 và đường thẳng
biện luận?
(d): y = m.
(Gọi HS khá giỏi)
Quan sát đồ thị, ta có:
- Giao nhiệm vụ cho - Tiến hành biện luận ∙ m < 1: (3) Vô nghiệm .
các nhóm biện luận theo nhóm
∙ m = 1: (3) có một nghiệm
số nghiệm của (3).
kép
- Yêu cầu các nhóm - Trình bày nội dung ∙ m > 1: (3) có hai nghiệm
trình bày thông qua bài làm.
phân biệt.
đèn chiếu hay bảng
phụ của HS. (Gọi HS
(Hình vẽ chiếu máy)
trung bình)
- Gọi HS nêu nhận - Theo dõi, ghi nhận
xét bài làm của các kiến thức.
nhóm.
- Hoàn chỉnh nội
dung bài giải.
3. Củng cố: (1’)
- Cách giải và biện luận PT dạng ax  b  0 ? PT ax 2  bx  c  0 ?
4. Hướng dẫn HS học ở nhà: (3’)
- Học bài và làm các bài tập 6; 8 trang 78 SGK.
- Xem lại nội dung định lí Vi - ét.
* CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
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(Phát phiếu học tập (PHT) cho HS, yêu cầu thực hiện ở nhà theo các
nhóm đã phân).
1. Phương trình (m2 – 5m + 6)x = m2 – 2m vô nghiệm khi:
A. m = 1

B. m = 6

C. m = 2

D. m = 3

2. Cho phương trình (m2  9) x  3m(m  3) (1). Với giá trị nào của m thì
(1) có nghiệm duy nhất?
B. m = – 3

A. m = 3

D. m ≠  3

C. m = 0

3. Cho phương trình (m2  4) x  m(m  2) (1). Với giá trị nào của m thì
(1) có tập nghiệm là
A. m = – 2

?
B. m = 2

D. m ≠  2

C. m = 0

4. Dùng ký hiệu thích hợp điền vào chỗ..........trong các khẳng định sau:
A. Phương trình ax  b  0 có nghiệm duy nhất x  ........... khi a................
B. Phương trình ax  b  0 nghiệm đúng với x 

khi a........và b........

C. Phương trình ax  b  0 vô nghiệm khi a..................và b..................
5. Điền vào chỗ trống:
A. Phương trình: mx – 2 = 0 vô nghiệm khi …………….
B. Phương trình: – x2 + mx – 4 = 0 vô nghiệm khi……….
C. Phương trình: – x2 + mx – 4 = 0 có nghiệm khi……….
6. Cho phương trình (m + 1)x2 – 6(m – 1)x +2m – 3 = 0 (1). Với giá trị
nào sau đây của m thì phương trình (1) có nghiệm kép?
A. m =

7
6

B. m = 

6
7

C. m =

6
7

D. m = – 1

E. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
§2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN (Tiết 27)
D. Tiến trình bài dạy.
1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
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Câu hỏi:
Phát biểu định lí Vi – et? Áp dụng xác định S = x1 + x2 , P = x1. x2 của các
phương trình sau: x2 – 8x + 15 = 0; x2 + 3x – 10 = 0.
GV: Gọi HS từ trung bình trở xuống trả lời. Sau đó, gọi các HS khác nhận
xét, GV chốt lại và cho điểm.
2. Bài mới.
HĐ 1: Giới thiệu định lí Vi - et. (2’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Giới thiệu bài học và - Theo dõi và ghi nhận
đặt vấn đề vào bài dựa kiến thức.
vào câu hỏi kiểm tra bài
cũ.
- Tóm tắt định lí.

Nội dung
3. Ứngdụng của định lí
Viét:
a. Định lí : (SGK )
Hai số x1 và x2 là
nghiệm của PT bậc hai
ax2 + bx + c = 0
b

 x1  x2   a

x x  c
 1 2 a

HĐ 2: Giới thiệu một số ứng dụng của định lí Vi-et. (14’)
PHT: (Phát cho mỗi HS)
Họ và tên:…………………

Lớp:…………

Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). (1)
Câu 1. Phương trình (1) có a + b + c = 0, dựa vào định lý Vi – ét hãy tìm x1 và
x2? Tính nhanh nghiệm của PT: x2 – 4x + 3 = 0.
Câu 2. Phương trình (1) có a – b + c = 0, dựa vào định lý Vi – ét hãy tìm x1 và
x2? Tính nhanh nghiệm của PT: – 3x2 + 7x + 10 = 0.
Câu 3. Nếu có hai số u và v mà tổng u + v = S và tích uv = P thì u và v phải là
nghiệm của một phương trình bậc hai nào? Chỉ ra điều kiện để tồn tại hai số u
và v?
Câu 4. (BT 9 – SGK, trang 78)
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a. Giả sử f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) có hai nghiệm là x1 và x2. Chứng minh:
f(x) = a(x – x1)(x – x2);
b. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
f(x) = – 2x2 – 7x + 4 và g  x  





2  1 x2  2





2 1 x  2 .

GV: Dự kiến HS TB trở xuống trả lời các câu hỏi 1, 2, 3. HS khá, giỏi trả lời
nhanh các câu hỏi 1 đến 3, tập trung nhiều hơn vào câu hỏi 4.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Nội dung
- Theo dõi và ghi nhận b. Ứng dụng:
kiến thức. HS trả lời dựa
trên kiến thức đã học ở
lớp 9.
- Gọi một HS TB trở - Nếu a + b + c = 0 PT có  Nhẩm nghiệm của
xuống trả lời câu hỏi 1 hai nghiệm: x = 1; x  c PT bậc hai.
1
2
a
và 2.
PT có hai nghiệm:
x1 = 1; x2  3 .
- Nếu a – b + c = 0 PT có
hai nghiệm: x1 = – 1;
c
x2   .
a
PT có hai nghiệm:
10
x1 = – 1; x2  .
3
 Tìm hai số biết tổng
và tích của chúng :
+ Nếu hai số u và v có
tổng u + v = S và tích
uv = P thì u và v là hai
nghiệm của PT:
x2 – Sx + P = 0 (*)
+ Điều kiện để PT (*)
có nghiệm là:  = S2 –
4P ≥ 0 (hay S2 ≥ 4P),
đây cũng là điều kiện
để tồn tại hai số u và v

- Gọi một HS TB trả lời
câu hỏi 3. Nếu có
vướng mắc GV gợi ý:
H?: Điều kiện để PT
(*) có nghiệm là gì? Từ
đó đưa ra điều kiện tồn
tại u và v?
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- Phân tích:

mà u + v = S và uv =
P.
 Phân tích đa thức
thành nhân tử: Nếu đa
thức f(x) = ax2 + bx + c
có hai nghiệm x1 và x2
thì nó có thể phân tích
thành nhân tử
f(x) = a(x – x1)(x – x2).

b
c
- Gọi HS khá trở lên trả

f  x   a  x2  x  
lời câu hỏi 4. Gợi ý các
a
a

2
bước phân tích dựa vào  a  x   x1  x2  x  x1x2 


b
c
x1  x2   ; x1 x2  .
 a  x  x1  x  x2  x  x1  
a

a

= a(x - x1)(x - x2).

Ta có:

1

f  x   2  x  4   x  
2

g  x  2 1 x  2  2 x  2



 H3 – SGK.
- Hướng dẫn HS phân
tích yêu cầu bài toán.
- Định hướng giải.

- Các nhóm làm bài.
- Yêu cầu các nhóm
trình bày thông qua đèn
chiếu hay bảng phụ của
HS.(Gọi HS TB trở lên)
- Nhận xét kết quả bài
làm của các nhóm, phát
hiện các lời giải hay và
nhấn mạnh các điểm sai
của HS khi làm bài.
- HS có thể giải theo
hướng thử từng giá trị
tương ứng của S.







- Đọc, phân tích yêu cầu
bài.
- Lập PT (*) và sử dụng
điều kiện có nghiệm.
- Tiến hành làm bài theo
nhóm.
- Trình bày nội dung bài
làm.

 H3: Có thể khoanh
một sợi dây dài 40cm
thành một hình chữ
nhật có diện tích S cho
trước trong mỗi trường
hợp sau đây được
không?
a. S = 99cm2;
b. S = 100cm2;
c. S = 101cm2.
Hướng dẫn:
- Gọi x1, x2 lần lượt là
chiều rộng và chiều
dài của hình chữ nhật.
Khi đó, x1 + x2 = 20 và
- Lưu ý: HS có thể giải
a) Với P = 99, x1, x2 là P = x1x2 = S
- Suy ra x1, x2 là hai
hai nghiệm của PT:
nghiệm của PT:
x2 – 20x + 99 = 0.
x2 – 20x + S = 0. (1)
Ta có: x1 = 9, x2 = 11.
Vậy hình chữ nhật có - Điều kiện (1) có
nghiệm
là
kích thước 9cmx11cm.
b) Với P = 100, x1, x2 là  '  100  S  0
 S  100
hai nghiệm của PT:
Vậy: bài toán thực
x2 – 20x + 100 = 0.
hiện được trong hai
Ta có: x1 = x2 = 10.
hợp a) S = 99
Vậy hình chữ nhật có trường
2
kích thước 10cmx10cm. cm và
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c) Với P = 101, x1, x2 là b) S = 100 cm2
hai nghiệm của PT:
(Sửa bài HS hoặc
2
x – 20x + 101 = 0. (1)
chiếu máy)
Dễ thấy (1) vô nghiệm.
Vậy không có hình chữ
nhật nào thỏa mãn.
HĐ 3: Dấu các nghiệm của PT bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). (2) (14’)
Hoạt động của GV
GV đặt vấn đề: ta có thể
xét dấu các nghiệm của
PT (2) mà không cần
tìm nghiệm của nó.
- Giả sử (2) có hai
nghiệm x1, x2 ( x1  x2 ).
H?: Cho P < 0 nhận xét
mối quan hệ giữa hai
nghiệm x1, x2? (Gọi HS
TB trở xuống trả lời)
H?: Câu hỏi đặt ra cho
cả lớp, nhưng GV chủ
định gọi HS trung bình
trả lời.
- Nếu P > 0 có kết luận
gì về dấu của x1 và x2?
- Để xét x1 và x2 cùng âm
hay cùng dương, ta dựa
vào đâu?

Hoạt động của HS

Nội dung
*) Dấu các nghiệm của
- Theo dõi và ghi nhận PT bậc hai:
kiến thức.
- Tham gia trả lời các
câu hỏi dựa vào các
gợi ý của GV.
- HS: P = x1x2 < 0 
x1, x2 trái dấu nên
x1<0< x2
Cho PT bậc hai: ax2 +
bx + c = 0 (a ≠ 0). Giả
- Dựa vào Vi – ét để
sử
x1, x2 là hai
kết luận về dấu các
nghiệm của nó và x1 ≤
nghiệm của PT bậc
x2 .
hai.
b
c
 P = x1x2 > 0 nên x1, Đặt: S   , P  .
a
a
x2 cùng dấu.
Khi đó:
 Dựa vào dấu của S:
 P  0  x1  0  x2
+ S = x1 + x2 > 0 nên
P  0
có ít nhất một nghiệm

dương  0  x1  x2 .
   0  0  x1  x2
S  0
+ S = x1 + x2 < 0 nên

có ít nhất một nghiệm
P  0
âm  x1  x2  0 .

   0  x1  x2  0
GV: Hãy tóm tắt lại các
S  0
kết quả vừa nhận xét

được ở trên?
- Gọi một HS từ TB trở
lên tóm tắt lại kết quả.
- Với HS yếu chỉ yêu
cầu các em nắm được
kết quả để xét dấu các
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nghiệm của một PT bậc
hai.
GV: Cho HS nắm cách
xét dấu các nghiệm của
PT (2) bằng bảng kết
quả.
GV gọi HS khá trở lên
H?: Nêu quy trình xét
dấu các nghiệm của (2)
Chú ý: Nếu P > 0 thì
chưa thể kết luận được
ngay là PT có hai
nghiệm cùng dấu mà
phải tính  (hoặc  ' ) để
xem PT có nghiệm hay
không rồi mới tính S để
xác định dấu của các
nghiệm.
GV cho HS làm ví dụ
bằng hoạt động nhóm.
- Gọi HS TB báo cáo kết
quả.
- Các nhóm nhận xét
- GV nhận xét, tổng hợp
và cho điểm các nhóm.

- Xét dấu các nghiệm
của (2) trải qua các
bước:
+ Tính P: P < 0  kết
luận.
+ Nếu P > 0 thì tính 
(hoặc  ' ).
+ Nếu   0 (hoặc
 '  0 ) thì tính S  kết
luận.

Ví dụ: Xét dấu các
nghiệm của PT sau:
a.  3  2  x 2  2  3  1 x  1  0
b.









3  2 x2  2 3 1 x 1  0

Giải:

1
 0  PT
32
có hai nghiệm trái dấu.
1
0
b. + P  
32
- HS nghe, hiểu, thực +  '  2  3  0  PT
có hai nghiệm phân biệt
hiện nhiệm vụ.
2 3 1
0
+S
32
Vậy PT có hai nghiệm
âm phân biệt x1 < x2 < 0
a. P 





HĐ 4: Biện luận nghiệm của PT trùng phương ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0). (10’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV gọi HS TB trở
xuống trả lời
H?: Nêu cách giải PT - HS trả lời
(3).
H?: Số nghiệm PT (3)
phụ thuộc vào số
nghiệm của PT nào?
- GV gọi HS khá trở lên
Gợi ý: (4) có một
nghiệm dương thì (3) có
hai nghiệm đối nhau.

Nội dung
c. Nghiệm của PT ax4 +
bx2 + c = 0 (a ≠ 0) (2):
- Đặt y = x2 ( y ≥ 0)
(3)  ay2 + by + c = 0
(4)
- Do đó, muốn biết số
nghiệm của PT (3), ta
chỉ cần biết số nghiệm
- Trả lời các câu hỏi của PT (4) và dấu của
của GV dựa vào dấu chúng.
các nghiệm của PT bậc - Ta có:
hai.
+ (4) vô nghiệm hay có
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H?: - (4) vô nghiệm
hoặc có hai nghiệm
x1  x2  0 thì nghiệm
(3)?
- (4) có x1  0  x2 thì
nghiệm (3)?
- (4) có 0  x1  x2 thì
nghiệm (3)?
- Áp dụng giải H5: (Gọi
HS TB)
Mỗi khẳng định sau đây
đúng hay sai ?
a. Nếu PT (3) có nghiệm
thì PT (4) có nghiệm;
b. Nếu PT (4) có nghiệm
thì PT (3) có nghiệm.
(Chiếu máy)
- GV cho HS làm ví dụ
6 – SGK.
- Gọi HS TB trở lên lên
bảng thực hiện.
- Dưới lớp nhận xét, GV
chốt lại và cho điểm

hai nghiệm âm thì (3) vô
nghiệm.
+ (4) có một nghiệm âm
và một nghiệm dương
thì (3) có hai nghiệm đối
nghau.
+ (4) có hai nghiệm
dương thì (3) có bốn
- Phân tích nội dung, nghiệm.
yêu cầu của câu hỏi.
(Chiếu máy)
- Dựa vào dấu các
nghiệm của PT bậc hai
để kết luận.
 H5:
a. Đúng;
b. Sai.
- Thực hiện yêu cầu *)Ví dụ: Cho PT:
của GV.
2 x 4  2  2  3  x 2  12  0
(5)
Không giải PT, hãy xem
xét PT (5) có bao nhiêu
nghiệm?
Giải: Đặt: y = x2 (y ≥ 0),
ta được PT:
2 y2  2





2  3 y  12  0

(6)
- PT (6) có: a  2  0
và c = – 12 < 0 nên (6)
có 2 nghiệm trái dấu.
Vậy PT (6) có một
nghiệm dương duy nhất,
suy ra PT (5) có hai
nghiệm đối nhau.
3. Củng cố: (1’)
Yêu câu HS nắm vững:
- Cách giải và biện luận PT: ax  b  0 và ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).
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- Định lí Vi – ét và các ứng dụng.
- Cách xác định số nghiệm của PT trùng phương.
4. Hướng dẫn HS học ở nhà: (1’)
- Ôn lại lý thuyết và làm các BT: 10, 12, 13, 16 (SGK, trang 78, 80).
- GV yêu cầu HS về ôn biểu thức đối xứng của các nghiệm x1 và x2 của
phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Để chuẩn bị cho tiết chữa BT.
E. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
CHƯƠNG IV - §6: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI (Tiết 57)
A. Mục tiêu bài học.
1. Về kiến thức, kĩ năng
a. Tối thiểu
- Nắm vững định lí về dấu của tam thức bậc hai thông qua việc khảo sát
đồ thị của hàm số bậc hai trong các trường hợp khác nhau.
- Vận dụng thành thạo định lí về dấu của tam thức bậc hai để xét dấu
các tam thức bậc hai và giải một vài bài toán đơn giản có tham số.
b. Tối đa
Ngoài các kiến thức và kĩ năng tối thiểu, HS còn:
- Chứng minh được định lí.
- Hiểu sâu và giải thành thạo bài toán tam thức bậc hai không đổi dấu.
- Có khả năng sáng tạo các bài toán mới.
2. Về thái độ
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.
- Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, chính xác.
3. Phát triển năng lực HS
- Phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo trong học tập. Khả năng
trình bày, hoạt động nhóm.
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B. Chuẩn bị.
1. Thầy
- Nghiên cứu kĩ nội dung và yêu cầu của bài giảng để đưa ra hệ thống
câu hỏi, BT phân hóa sát với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS.
- Chuẩn bị bài giảng điện tử, PHT, bảng phụ, thước, SGK,.....
- Bảng kết quả của HĐ 3:
Bảng phụ 1:   0
a>0

a<0

Kết luận
–

x
f(x)

+
cùng dấu với a

(af(x) > 0 với mọi x 

)

Bảng phụ 2:   0
a>0

a<0

Kết luận

x





b
2a

+

f(x) cùng dấu 0 cùng dấu
a
a
(af(x) > 0 với mọi x  

Bảng phụ 3:   0
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b
)
2a

a>0

a<0

Kết luận


x

x1

x2

+

f(x) cùng khác
cùng
dấu a 0 dấu a 0 dấu a

(af(x) < 0 với mọi x  (x1; x2);
x

 x1 x2 + 

x

f(x)

+ 0 –0 +

f(x)

 x1

x2

af(x) > 0 với mọi x  (  ; x1) 

+

(x2; +  )

– 0 + 0 –

2. Trò
- Đọc trước bài ở nhà, xem lại những kiến thức liên quan tới bài học.
- Chuẩn bị các đồ dùng học tập.
C. Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Gọi HS TB làm bài tập sau: Xét dấu biểu thức: f(x) = (x – 2)(2x – 3)
Giải
Ta có bảng xét dấu f(x) = (x – 2)(2x – 3):
x

3
2





2

x–2

–

–

2x – 3

–

0

+

f(x)

+

0

–

0

+
+

0

+

3

3 
Vậy: f ( x)  0  x   ;    2;   và f ( x)  0  x   ;2 
2

2 
GV gọi HS nhận xét. Chốt lại, cho điểm.
2. Bài mới
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Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ 1: Đặt vấn đề (2’)

Nội dung

Mời một HS yếu thực hiện phép nhân (x – 2)(2x – 3).
Ta có: f (x) = (x – 2)(2x – 3) = 2 x 2  7 x  6 .
Lúc này, f (x) = 2 x 2  7 x  6 được gọi là một tam thức bậc hai. Vậy thế nào
là một tam thức bậc hai và cách xét dấu của nó như thế nào? Bài học hôm
nay sẽ trả lời câu hỏi đó. Chúng ta cùng tìm hiểu bài mới, bài 6: Dấu của
tam thức bậc hai.
HĐ 2: Tìm hiểu định nghĩa Tam thức bậc hai (6’)
- H?: (Gọi HS TB trở - Suy nghĩ, phát 1. Tam thức bậc hai
xuống) Quan sát biểu biểu.
* Tam thức bậc hai (đối với
2
x) là biểu thức dạng ax2 + bx
thức f(x)= 2 x  7 x  6
+ c, trong đó a, b, c là những
em hiểu thế nào là
số cho trước với a  0.
một tam thức bậc hai?
- Nhận xét và giới - Theo dõi.
thiệu định nghĩa tam
thức bậc hai.
- Gọi 1 HS yếu nhắc - Đọc định nghĩa.
lại định nghĩa tam
thức
bậc
hai/SGK/137.
- Gọi 2 HS yếu cho 2 - Suy nghĩ, trả lời
* Ví dụ: g ( x)   3 x 2  x  5
ví dụ về tam thức bậc
h( x)  2 x2  3x ...
hai.
* Chú ý:
- Ghi chép.
- GV nêu chú ý
- Nghiệm của phương trình
bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a 
0) cũng được gọi là nghiệm
của tam thức bậc hai f(x) =
ax2 + bx + c, a  0.
- Các biểu thức   b2  4ac ,
theo
 '  b '2  ac(b  2b')
thứ tự cũng được gọi là biệt
thức và biệt thức thu gọn của
tam thức bậc hai f(x) = ax2 +
bx + c, a  0.
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- GV gọi HS TB trở - Theo dõi.
* Ví dụ 1: Biểu thức f(x) =
xuống thực hiện ví dụ - Suy nghĩ, trả lời.
(m – 1)x2 – x + 1. Có là tam
1.
thức bậc hai không?
- Việc xét dấu của tam
Giải:
thức bậc hai như thế
- Nếu m = 1 thì f(x) không là
nào, chúng ta vào
tam thức bậc hai.
phần 2: Dấu của tam
- Nếu m  1 thì f(x) là tam
thức bậc hai.
thức bậc hai.
HĐ 3: Tìm hiểu về dấu của tam thức bậc hai (29’)
GV phát PHT:
- Theo dõi.
2. Dấu của tam thức bậc
hai
- Nhóm I, II: đồ thị
hàm số y = f(x) = ax2
+ bx + c khi  < 0 (a
> 0; a < 0);
- Nhóm III, IV khi 
= 0;
- Nhóm V, VI khi  >
0.
H?: Trong hình vẽ là
các đồ thị của các - Hoạt động nhóm.
hàm số bậc hai, hãy
quan sát để đưa ra
nhận định, sau đó điền
dấu của hệ số a, biệt
thức  , dấu f(x) vào
bảng. (Treo bảng phụ
- minh họa hình học
định lí về dấu của tam
thức bậc hai).
Gợi ý: f(x) > 0 ứng
với phần đồ thị nằm
phía trên trục hoành;
f(x) < 0 ứng với phần
đồ thị nằm phía dưới
trục hoành.
- Trường hợp  < 0,  - Trả lời.
= 0 gọi HS TB trong
nhóm lên điền;  > 0:
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gọi HS khá giỏi.
- Sau mỗi trường hợp
đưa ra kết luận về dấu
của f(x) và a đi đến
định lí.
- Gọi HS yếu nêu nội
dung định lí về dấu
của tam thức bậc
hai/SGK/139.
- Gọi 1 HS yếu đọc
chú ý/SGK/139.
* Ví dụ 2:
- Gọi 1 HS TB trở
xuống tính  , xét dấu
 và hệ số a, nghiệm
(nếu có).
- Gọi 1 HS TB lập
bảng xét dấu f(x) và
kết luận.
(Nhắc HS ghi nhớ
"Trong trái ngoài
cùng").

* Định lí: SGK/139.
* Chú ý: SGK/139.

- Đọc định lí.
- Theo dõi.
- Đọc chú ý.
* Ví dụ 2: Áp dụng định lí
về dấu tam thức bậc 2, xét
dấu tam thức f(x) = 2x2 – 7x
+ 6.
Giải: Tam thức f(x) có
2
   7   4.2.6  1  0 nên
f(x) có 2 nghiệm phân biệt
3
x1  , x2  2 ; hệ số a = 2 >
2
0. Ta có bảng xét dấu f(x)
như sau:
3

2 
x
2

- Trả lời.
- Theo dõi.

- Trả lời.

- Ghi nhớ.

f(x)
Vậy:

- Nhận xét: So sánh
với phần kiểm tra bài
cũ (đơn giản hơn).

+

0 – 0 +

3

f ( x)  0  x   ;    2;  
2

3
và f ( x)  0  x   ;2 
2 

* Các bước xét dấu tam
thức bậc hai:
+ Bước 1: Tính  , xét dấu
 và dấu hệ số a.
+ Bước 2: Dựa vào định lí về
dấu tam thức bậc hai để kết
luận.

H?: (Gọi HS TB trở
lên) Nêu các bước xét
dấu tam thức bậc hai?
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- Cho HS làm HĐ 1
/SGK/139.
- Phân nhiệm vụ cho
các nhóm.
- Gọi HS TB trở
xuống của nhóm trình
bày kết quả.
- Nhận xét, sửa chữa.

- Nghe, hiểu nhiệm
vụ.
* H1: Xét dấu các tam
- Hoạt động nhóm.
thức sau:
a) f (x) = – 2x2 + 5x + 7;
- Trả lời.
b) g(x) =  2 x 2 + x 5 – 7 ;
c) h(x) = 9x2 – 12x + 4.
Giải
a) Vì a = –2 < 0 và f (x) có 2
7
nghiệm x1 = – 1, x2 =
nên
2
 7
f(x) > 0 với mọi x   1; 
2

f(x)
<
0
với
x
7

  ; 1   ;   .
2

b) Vì a = –2 < 0 và  = –51
< 0 nên g(x) < 0, x 
c) Vì a = 9 > 0 và  = 0
2
nên h(x) > 0, x  .
3
H?: (Gọi HS TB trở
Nhận xét: Cho tam thức bậc
lên)
hai f (x) = ax2 + bx + c, (a 
- Khi nào tam thức - Suy nghĩ, trả lời:
0)
bậc hai không đổi Khi  < 0.
a  0
dấu?
x  , ax 2  bx  c  0  
  0
- Khi nào tam thức - Trả lời.
a  0
bậc hai luôn dương?
x  , ax 2  bx  c  0  
luôn âm?
  0
- Hướng dẫn HS làm - Nghe, hiểu nhiệm * Ví dụ 4: Tìm m để đa thức
ví dụ 4.
vụ.
sau luôn dương:
* Chú ý xét các
f ( x)  (m  2) x 2  2(m  2) x  m  3
trường hợp của hệ số
a.
Giải.
H?: (Gọi HS yếu)
- Trả lời.
+ Với m = – 2, f(x) = 1 > 0
Xét trường hợp a = 0
với x  .
H?: (Gọi HS TB trở
+ Với m  2 :
lên) a  0 , đưa ra
m  2  0
f
(
x
)

0,

x



điều kiện để f(x) luôn
 '  0
dương?
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m  2

 m  2 .
m  2  0
Vậy: f ( x)  0, x   m  2

- Cho HS thảo luận - Theo dõi.
nhóm,
làm - Thảo luận nhóm.
HĐ2/SGK/140
(5 - Sửa bài.
phút).
- Nhận xét, sửa chữa.

* H2:
Với những giá trị
nào của m thì đa thức f(x) =
(m – 1)x2+ (2m + 1)x + m + 1
âm với mọi x thuộc ?

3. Củng cố: (1’)
- Định lí về dấu của tam thức bậc hai.
- Các bước xét dấu tam thức bậc hai.
4. Hướng dẫn học ở nhà: (2’)
- Làm bài tập 49, 50, 51/SGK/140, 141; bài tập 52/SGK/141 (khuyến
khích HS khá giỏi).
- Xem trước bài “Bất phương trình bậc hai”.
D. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
§7: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (Tiết 58)
A. Mục tiêu bài học
1. Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.
a. Tối thiểu.
- Hiểu và nắm vững định nghĩa BPT bậc 2 một ẩn.
- Nắm được cách giải BPT và hệ BPT bậc hai một ẩn, BPT tích, BPT
chứa ẩn ở mẫu thức.
- Giải thành thạo các BPT đã nêu ở trên và giải một số BPT đơn giản có
chứa tham số.
b. Tối đa: Ngoài các kiến thức và kĩ năng tối thiểu, HS còn:
- Giải quyết tối đa các bài toán có liên quan đến BPT và hệ BPT bậc hai.
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- Biết giải và biện luận một BPT bậc hai theo tham số.
- Giải thành thạo hệ BPT đã nêu ở trên và giải một số hệ BPT bậc hai đơn
giản có chứa tham số.
2. Thái độ
- Cẩn thận, chính xác, làm việc khoa học.
3. Phát triển năng lực HS
- Tư duy logic, sáng tạo. Khả năng trình bày, hoạt động nhóm.
B. Chuẩn bị.
1. Thầy.
- Nghiên cứu kĩ nội dung và yêu cầu của bài giảng để đưa ra hệ thống câu
hỏi, BT phân hóa sát với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS.
- Chuẩn bị PHT, bảng kết quả và các phương tiện DH khác.
2. Trò.
- Đọc trước bài ở nhà, xem lại những kiến thức liên quan tới bài học.
- Chuẩn bị các đồ dùng học tập.
C. Phương pháp thực hiện.
1. Với nhóm HS yếu và trung bình.
- Chỉ yêu cầu các em nắm được các kiến thức trọng tâm và các kĩ năng cơ
bản của bài giảng.
- Tăng cường các BT về xét dấu của một tam thức bậc hai và giải BPT bậc
hai để luyện tập từ đơn giản đến phức tạp.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và luyện tập các BT dễ trong SGK và các BT do
GV yêu cầu. Với những BT hơi khó hơn so với trình độ của các em, GV cần
gợi ý bằng việc nêu lên những câu hỏi chẻ nhỏ dẫn dắt HS đi từ dễ đến khó,
từ đơn giản cụ thể đến phức tạp, trừu tượng.
- Đưa thêm các BT về tam thức bậc hai và về BPT bậc hai để luyện tập và
rèn luyện các kĩ năng, khắc phục những sai lầm khi giải toán cho HS.
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2. Đối với nhóm HS khá, giỏi.
- Hoàn thành các BT được giao.
- Làm một số BT để củng cố lý thuyết về BPT bậc hai. Còn chủ yếu tăng
cường các BT mang tính chất nâng cao, các BT có liên quan đến BPT bậc hai
mà hệ số chứa tham số.
- Tự tìm hiểu và giải quyết các bài toán khó trong SGK hoặc các bài toán
nâng cao do GV giao cho.
- Có thể đề xuất các dạng BT tương tự. Áp dụng được vào bài toán thực
tế.
D. Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) (Gọi một em HS TB lên bảng)
Câu 1: Em hãy phát biểu định lý về dấu của tam thức bậc hai.
Câu 2: a. Em hãy xét dấu tam thức bậc hai sau: f  x   2 x 2  3x  1 ;
b. Tìm x để f(x) > 0.
Các em có thể trả lời như sau:
Câu 1: Lý thuyết bài dấu của tam thức bậc hai các em vừa mới học.
Câu 2: a. Ta có:
Tam thức bậc hai 2x2 – 3x + 1 có hai nghiệm: x1=1 và x2 

1
2

1

Vì a = 2 > 0 nên f(x) > 0 khi x   ;   1;   ;
2

1
1 
f(x) < 0 khi x   ;1 ; f(x) = 0 khi x =1 hoặc x = .
2
2 

1

b. f(x) > 0  x   ;   1;  
2

Sau đó gọi một em học sinh khá nhận xét bài của bạn. GV nhận xét và
cho điểm.
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2. Bài mới.
HĐ 1: Nắm được khái niệm và cách giải BPT bậc hai (17 phút)
Đặt vấn đề:
- Hỏi: ax2 + bx + c = 0  a  0 gọi là gì? (Giáo viên gọi HS TB trả lời)
- GV nhắc lại: Đây là phương trình bậc hai một ẩn.
- Hỏi: f (x) = ax2 + bx + c = 0  a  0 gọi là gì? (GV gọi HS kém trả lời).
- GV nhắc lại: Đây là tam thức bậc hai, khái niệm đã học ở bài trước.
- Hỏi: ax 2  bx  c  0 gọi là gì? (GV gọi học sinh khá giỏi trả lời).
- GV nhắc lại: Đây là phương trình bất phương trình bậc hai ẩn x.
- Nếu thay dấu "  " của BPT trên bởi các dấu "  ", " <", "<" ta cũng
được các bất phương trình bậc hai ẩn x.
- Hỏi: Vậy BPT bậc hai là gì? Tiết học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó. Sau
đó giáo viên ghi tựa bài và mục 1 trên bảng.
Hoạt động của GV
- H?: Gọi HS khá
giỏi phát biểu định
nghĩa BPT bậc hai
(ẩn x) theo cách hiểu
của mình.
- GV nhận xét và yêu
cầu 1 HS TB - kém
đọc lại định nghĩa
BPT bậc hai (ẩn x)
trong SGK.
H?: Gọi HS khá giỏi
nêu cách giải BPT
bậc 2.

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Định nghĩa và cách giải:

- Trả lời.

- Đọc và ghi nhớ a. Định nghĩa: SGK/141.
định nghĩa.

- Dựa vào phần b. Cách giải: Áp dụng định lí
kiểm tra bài cũ để về dấu của tam thức bậc 2.
trả lời.
Cụ thể:
+ Xét dấu tam thức bậc 2 ở vế
trái của BPT.
+ Kết luận tập nghiệm thỏa
mãn dấu BPT.
- Yêu cầu HS hoạt - Hoạt động nhóm c. Ví dụ 1:
động nhóm ví dụ 1. theo yêu cầu của Tìm tập nghiệm của các BPT
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Nhóm I, II: ý a; nhóm
III, IV: ý b; nhóm V,
VI: ý c.
- Gợi ý đối tượng HS
TB trở xuống:
H?. Nghiệm của tam
thức?
H?. Dấu của hệ số a?
Dấu của BPT?
H?. Lấy nghiệm
trong
hay
ngoài
khoảng 2 nghiệm?
(Biểu diễn kết quả
trên trục số).
- Gọi HS TB của
nhóm trình bày kết
quả.

GV.

sau:
a. 2x2 – 3x + 1  0 ;
b. – 3x2 + 2 3 x < 1;
- HS theo dõi sau
7 2
c.
4x
–
5

x .
đó trao đổi và giải
3
BPT.
Kết quả:
1 
a.  ;1 ;
2 
 1 
b. \   ;
 3
c. .
- Trả lời.
Phần a, dựa vào kết
quả phần kiểm tra
bài cũ.

HĐ 2: Giải BPT tích, BPT chứa ẩn ở mẫu thức (18’)
Hoạt động của

Hoạt động

GV

của HS

Nội dung

2.Bất phương trình tích và bất
phương trình chứa ấn ở mẫu thức.
- Giáo viên giải - Chú ý theo *) Ví dụ 2 : Giải BPT sau:
mẫu để các em dõi và trả lời
2 x 2  3x  2
 0.
hiểu.
câu hỏi.
x 2  5x  6
Giải:
- H?: Gọi HS yếu
Tử thức là tam thức bậc hai có nghiệm
tìm nghiệm của
1
là: – 2 và
các tam thức ở
2
VT.
Mẫu thức là tam thức bậc hai có
nghiệm là 2 và 3.
- H?: Gọi HS khá
giỏi lập bảng xét
dấu VT và dựa và
dấu của BPT suy

2 x 2  3x  2
Dấu của f  x   2
được cho
x  5x  6
trong bảng sau:
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ra tập nghiệm của
BPT.
- Lưu ý khi giải
BPT chứa ẩn ở
mẫu ta không
được bỏ mẫu thức
nếu chưa biết rõ
dấu.
Hoạt
động
nhóm: Cho các
nhóm tự giải (có
hướng dẫn), cho
điểm nhóm nhanh
và đúng nhất.
- Gọi HS TB trở
lên báo cáo kết
quả.
- GV chỉnh sửa
kịp thời các sai
sót.

x
2 x 2  3x  2
x 2  5x  6
f  x

- Nhận bài
tập
- Hoạt động
nhóm
- Một nhóm
báo cáo kết
quả
- Các nhóm
sau bổ sung.

1
2

 –2

2

3 

+
+ 0 – 0 +
+
+
+
+ 0 – 0 +
+ 0 – 0 +
–
+

Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là:


 ; 2  12 ;2  3;   .


*) Ví dụ 3 : Giải các BPT sau:
2 x 2  16 x  27
 2.
x 2  7 x  10
Giải
BPT đã cho tương đương với:
2 x 2  16 x  27
2 0
x 2  7 x  10
2 x 2  16 x  27  2 x 2  7 x  10

0
x 2  7 x  10
2 x  7
 2
 0.
x  7 x  10
2 x  7
Dấu của g  x   2
được cho
x  7 x  10
trong bảng sau:



x
–2x + 7
x  7 x  10
g(x)
2



2
+
+ 0
+



7
5 
2
+ 0 –
–
–
– 0 +
– 0 +
–

Tập nghiệm của bất phương trình đã
 7
cho là:  2;   5;   .
 2
* Chú ý :

1. BPT

f ( x)
 0  f ( x).g ( x)  0
g ( x)

2. BPT


f ( x)
g  x  0
>0 
g ( x)

 f  x  .g  x   0
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3. Củng cố (3 phút)
- Cách giải bất phương trình bậc hai: Để giải bất phương trình bậc hai,
ta áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai.
- BPT tích, và BPT chứa ẩn ở mẫu: Các em dùng bảng xét dấu để xét
dấu từng biểu thức, đặc biệt chú ý là các em không được bỏ mẫu thức trong
bất phương trình chứa ẩn ở mẫu khi chưa biết rõ dấu của nó.
- Bài tập tổng hợp: Nếu còn thời gian cho các em giải thêm bài tập sau,
hoặc cho các em về nhà giải.
Cho bất phương trình: (x – 3)(m2x2 – 2x + 3 ) > 0.
a. Giải bất phương trình khi m = 1;
b. Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng x  (3;) ;
c. Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng x  (;3) .
Gợi ý: a. - Bước 1: Thế m = 1 vào BPT đã cho.
- Bước 2: Xét dấu vế trái.
- Bước 3: Kết luận nghiệm.
b. BPT nghiệm đúng x  (3;) khi và chỉ khi mx2 – 2x + 3 > 0, x  .
c. BPT nghiệm đúng x  (;3) khi và chỉ khi mx2 – 2x + 3 < 0, x  .
4. Hướng dẫn HS học ở nhà (2 phút)
- Bài tập về nhà: 53, 54, 55, 57, 58, 59 , 60 SGK/145 + 146
- Các BT làm thêm:
PHT: Phát cho mỗi HS
Bài 1: Giải các BPT sau:
a. 5x2 + 4x + 12 > 0;

b. 40x + 24 < – 16x2 – 1;

c. x2 – 3x + 4 ≥ – 2x2 + x;

d. 18x2 – x – 3 ≤ 17x2 + 3;

e. (6x2 – x – 5)( 4x – 8) < 0.
Bài 2: Cho tam thức bậc hai f(x) = (m + 2)x2 + 2(m + 2)x + m + 3.
a. Tìm các giá trị của m để tam thức luôn dương với mọi số thực x;
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b. Tìm các giá trị của m để tam thức luôn âm với mọi số thực x.
Bài 3: Tìm các giá trị của m để BPT: (m – 1)x2 – 2(m + 1)x + 3(m – 2) > 0
có nghiệm đúng với mọi x.
Bài 4: Giải và biện luận BPT: (m – 2)x2 + 2(m + 1)x + 2m > 0 theo tham
số m.
E. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
§7: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (Tiết 59)
D. Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Giải các BPT sau: a. 3x 2  7 x  2  0 ;
b. 2 x 2  x  3  0 .
GV gọi 2 HS yếu kém lên bảng giải. Trong lúc HS làm bài, GV theo dõi
để kịp thời sửa chữa hỗ trợ các em. Các HS dưới lớp giải vào vở nháp (GV
chú ý giúp đỡ HS yếu kém). Sau đó GV gọi HS nhận xét (HS khá giỏi), GV
sửa chữa và cho điểm.
Đáp án

1

a. Tập nghiệm S1   ;    2;   .
3

3

b. Tập nghiệm S2   1;  .
2

2. Bài mới
Đặt vấn đề: Nếu ghép hai BPT trên vào một hệ thì cách giải hệ sẽ như thế
nào? Để giải quyết vấn đề đó, ta vào mục 3.
HĐ của GV
+ GV đưa ra ví dụ 4
Gọi HS TB:

HĐ của HS

Nội dung
3.Hệ bất phương trình bậc hai.
Ví dụ 4: (5 phút)
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H?: Muốn tìm tập
nghiệm của hệ ta
làm thế nào?
Gọi HS khá giỏi:
H?: Muốn tìm giao
của 2 tập nghiệm S1
và S2 ta làm thế
nào?
+ GV nhắc lại:
Muốn tìm giao của
hai tập nghiệm S1
và S2, ta biểu diễn
các tập nghiệm này
trên trục số bằng
cách lần lượt gạch
bỏ các phần không
thuộc S1 và các
phần không thuộc
S2. Phần còn lại
không bị gạch là S
= S1  S 2 .
Gọi 1 HS yếu kém:
H?: Biểu diễn hai
tập nghiệm S1 và S2
trên trục số và đưa
ra kết luận về tập
nghiệm của hệ (I)?
+ GV yêu cầu các
HS còn lại giải vào
vở nháp. (GV chú ý
giúp đỡ HS yếu
kém)
+ GV gọi HS khá
giỏi nhận xét, giáo
viên sửa chữa.

+ Tìm giao
3x 2  7 x  2  0
của S1 và S2. Giải hệ BPT: (I) 
2
2 x  x  3  0
Giải
+ HS trả lời. BPT thứ nhất có tập nghiệm
1

S1   ;    2;   .
3

BPT thứ hai có tập nghiệm
3

S2   1;  .
2

Kết luận: tập nghiệm của hệ là: S =
 1
S1  S2   1;  .
 3

+ HS trả lời.

+ HS nhận
xét

+ Gọi HS khá giỏi + HS trả lời.
H?: Qua VD trên,
để giải hệ BPT bậc
hai ta làm thế nào?

Chú ý: Tương tự như hệ PT, để giải hệ
BPT bậc hai ta làm như sau:
+ Bước 1: Giải từng BPT.
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+ Yêu cầu HS nhắc
+ Bước 2: Lấy giao các tập nghiệm
lại cách giải hệ BPT
(muốn tìm giao các tập nghiệm của các
bậc hai (HS yếu + HS giải BPT ta biểu diễn các tập nghiệm trên
kém - trung bình).
bài.
trục số).
+ Bước 3: Kết luận nghiệm của hệ.
+ Gọi HS yếu kém + HS nhận
(Bảng phụ)
giải ví dụ 5. Tương xét và sửa Ví dụ 5: (7 phút)
tự ví dụ 4.
sai.
(1)
2 x  1  5
Giải
hệ
BPT:

- Các HS còn lại
2 x 2  9 x  7  0 (2)

giải vào vở nháp.
Giải:
(GV chú ý giúp đỡ
Giải (1): S1 = (2; +  )
học sinh yếu kém).
7
- GV gọi HS nhận
Giải (2): S2 = [1; ]
2
xét (HS khá giỏi).
Kết luận: tập nghiệm của hệ là: S =
+ GV nhận xét và
7
đánh giá bài giải.
S1  S2  (2; ] .
2
Ví dụ 6: (25 phút)
Cho BPT:
(m2 – 3m + 2)x2 – 2(m + 1)x + 3 > 0
a. Giải bất phương trình khi m = 3;
b. Tìm m để bất phương trình vô
nghiệm;
c. Tìm m để BPT nghiệm đúng
x  .
+ Gọi HS yếu giải + HS đứng Giải:
2
câu a.
tại chỗ giải a.Khi m = 3 ta có BPT: 2x – 8x + 3 >
0
bài.
 BPT có tập nghiệm là :

+ Gợi ý: Gọi HS TB
trở lên
H?: Ta đã có điều - Chưa có.
kiện để BPT vô
nghiệm chưa?
H?: BPT vô nghiệm - Không có.
tức là có giá trị nào
của x thỏa mãn BPT
không?

S  (;

4  10
4  10
)(
; )
2
2

b. Ta có: (m2 – 3m + 2)x2 – 2(m + 1)x
+ 3 > 0 vô nghiệm  (m2 – 3m + 2)x2
– 2(m + 1)x + 3  0 (*) với x  .
m  1

- Nếu m2 – 3m + 2 = 0  
m  2
Với m = 1 ta có BPT: – 4x + 3 > 0
 x
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3
(loại).
4

H?: Vậy nếu thay 1
giá trị nào đó của x
vào vế trái ta có kết
quả như thế nào?
H?: Vậy ta có bài
toán tương đương
với bài toán nào?
+ Gọi HS khá giỏi
nêu phương pháp
giải bài?
H?: BPT đã là BPT
bậc hai chưa?
H?: Đối với dạng
toán này, nếu hệ số
a có chứa tham số ta
phải làm thế nào?
+ Sau khi gợi ý, GV
khuyến khích HS
giỏi trình bày bài
giải theo cách hiểu
của mình. GV theo
dõi cách làm của
HS để kịp thời giúp
đỡ các em. Sau đó
GV giảng lại từng
bước cho các HS
còn lại hiểu.
3. Củng cố (2 phút)

Với m = 2 ta có BPT: – 6x + 3 > 0

- VT  0.

 x

1
(loại).
2

m  1
thì
m  2

- Nếu m2 – 3m + 2  0  

- HS trả lời.

BPT là BPT bậc 2.
Để BPT (*) nghiệm đúng với mọi x
thì :
m 2  3m  2  0

2
2
(m  1)  3(m  3m  2)  0
1  m  2

2
2m  11m  5  0
1  m  2


(Vô nghiệm)
1
 x  (; 2 ]  [5;+)

- BPT chưa
là BPT bậc
hai.
- Ta xét 2
trường hợp a
= 0 và a  0

+ HS lên
bảng
giải Vậy không có giá trị nào của m thỏa
mãn.
bài.

- Nhắc lại cách giải hệ bất phương trình bậc hai. Chú ý cách kết hợp
nghiệm trên trục số.
- Vận dụng vào giải các bài toán về PT, BPT bậc hai: Tìm điều kiện của
tham số để PT có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó, BPT vô nghiệm hoặc
nghiệm đúng với mọi x...
4. Hướng dẫn HS học ở nhà (1 phút)
- Bài tập về nhà: 56, 62, 63, 64 trang 145 + 146/SGK.
E. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
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§7. BÀI TẬP VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (Tiết 60, 61)
A. Mục tiêu bài học
1. Về kiến thức, kĩ năng
a. Tối thiểu
- Rèn luyện thêm cho HS kĩ năng giải các BPT bậc hai, BPT tích, BPT
chứa ẩn ở mẫu thức, hệ BPT bậc hai và giải một số PT, BPT, hệ BPT có chứa
tham số đơn giản.
2. Tối đa: Ngoài các kiến thức và kĩ năng tối thiểu, HS còn:
- Giải quyết tốt các bài toán có liên quan đến BPT bậc hai, đặc biệt là các
bài toán có chứa tham số.
- Biết giải và biện luận BPT bậc hai theo tham số.
2. Thái độ
- Cẩn thận, chính xác, làm việc khoa học.
3. Phát triển năng lực HS
- Tư duy logic, sáng tạo. Khả năng trình bày, hoạt động nhóm.
B. Chuẩn bị
1. Thầy
- Nghiên cứu kĩ nội dung và yêu cầu của bài giảng để đưa ra hệ thống câu
hỏi, BT phân hóa sát với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS.
- Chuẩn bị PHT, bảng kết quả và các phương tiện DH khác.
2. Trò
- Đọc trước bài ở nhà, xem lại những kiến thức liên quan tới bài học.
- Chuẩn bị các đồ dùng học tập.
Tiết 60
C. Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào các hoạt động học tập của giờ học.
2. Bài mới.
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HĐ 1: Tìm điều kiện của tham số để PT bậc hai có nghiệm (vô nghiệm)
(20’)
HĐ của GV
H?: Hãy nhắc lại định
lí về dấu của tam thức
bậc hai.
H?: Nêu điều kiện để
PT bậc 2 có nghiệm?
vô nghiệm?
+ Cho HS trao đổi
theo bàn sau đó gọi
HS yếu đứng tại chỗ
trình bày. Lưu ý: chỉ
cần làm ý a hoặc b ta
có thể suy ra kết quả ý
còn lại.
+ Gọi HS khá giỏi
nhận xét.
+ GV sửa chữa, hoàn
chỉnh và cho điểm.

HĐ của HS
Ghi bảng – Trình chiếu
+ HS trả lời. Bài 1. Cho PT:
x2 + (m – 2)x – 2m + 3 = 0
Tìm m để PT: a) Có nghiệm;
+ HS:
b) Vô nghiệm.
a.   0
Hướng dẫn:
b.   0 .
a) PT có nghiệm    0 
+ HS trao 
m   2 2 3
đổi sau đó 
đưa ra lời  m   2 2 3
giải.
b) 2  2 3  m  2  2 3 .

+ Trả lời.

+
Nhận
nhiệm
vụ,
phân tích đề
bài, nghiên
cứu
tìm
hướng giải.
+ Gọi HS khá nhắc lại + HS trả lời.
các điều kiện để PT có
2 nghiệm dương?
+ Gọi HS TB trở
xuống giải từng BPT
trong hệ.
+ Gọi HS yếu tìm giao
các tập nghiệm. Kết
luận tập nghiệm của
hệ.

Bài 2: Tìm m để PT sau có 2
nghiệm dương phân biệt:
(m – 2)x2 – 2mx + m + 3 = 0
Giải:
PT có 2 nghiệm dương phân biệt
m  2  0

2
 '  m  (m  2)(m  3)  0

  2m  0
m  2
m 3
0

m  2
m  6  0

 m  (;0)  (2; )
m  (; 3)  (2; )

 m  (; 3)  (2;6).

HĐ 2: Tìm điều kiện của tham số để một BPT nghiệm đúng với mọi số
thực x (23’)
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Hoạt động của GV
+ H?: Gọi HS khá: Hệ
số a chứa tham số, ta
cần lưu ý điều gì?
+ H?: Gọi HS TB:
Cho
f ( x)  ax 2  bx  c  a  0 

HĐ của HS
+ Ta xét 2
trường hợp a =
0 và a  0 .
+ HS:
f ( x )  0, x 


 a 0


0
f ( x )  0, x 

- Điều kiện cần và đủ
để f(x) > 0, x  ?
- Điều kiện cần và đủ
 a 0

để f  x   0, x  ?


0
* Tổ chức cho HS yếu
kém trình bày lời giải,
lưu ý có thể tận dụng
ý a để làm ý b và cho
HS khá giỏi nhận xét.
Từ đó đưa ra lời giải
hoàn chỉnh.

Ghi bảng – Trình chiếu
Bài 59. Tìm m để các BPT sau
nghiệm đúng với mọi số thực x:
a)  m  1 x 2  2  m  1 x  3  m – 2   0;
b)  m  1 x2  2  m  1 x  3  m – 2  0.
Hướng dẫn:
Đặt
f  x    m  1 x2  2  m  1 x  3  m – 2  .

m1 0
m

0

a. f ( x )  0, x  R  
> 5.

m1 0



0

b. f ( x )  0, x  R  
m

1
.
2

Bài 63. Tìm a để với mọi x ta
luôn có:
+ Gợi ý:
H?: Gọi HS yếu kém
nhận xét về dấu của
tam thức: 2 x2 – 3x  2
? Ta có thể biến đổi
BPT đã cho thành
BPT nào?
H?: Gọi HS TB trở
lên nêu điều kiện để
BPT nghiệm đúng với
x  ?

2
x  5x  a
1 
 7 . (*)
2
2 x  3x  2

+ HS trả lời
từng gợi ý của Hướng dẫn:
Do 2x2 – 3x + 2 > 0, x 
GV.
BPT

nên


2
2
2 x 3 x 2 x 5 x  a

2
2
 x 5 x  a7 2 x 3 x  2

 2
10
3 x  2 x  a 0


 2 0
13 x 2 26 x  a 140

+ BPT đã cho
nghiệm đúng
với x  khi
và chỉ khi hai
BPT của hệ
đều
nghiệm   5  a  1.
3
đúng
với
x  .

3. Củng cố. (1’)
- Nhắc lại các kiến thức cơ bản trong bài học.
4. Hướng dẫn HS học ở nhà (1’)
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- Xem lại và hoàn thiện các BT đã làm trong buổi học và chuẩn bị các BT còn
lại trong SGK/146.
D. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
Tiết 61
C. Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào các hoạt động học tập của giờ học.
2. Bài mới.
HĐ 1: Giải BPT chứa ẩn ở mẫu thức. (15’)
Hoạt động của GV

HĐ của HS

+ Gọi HS yếu nhắc + HS trả lời.
lại phương pháp
giải BPT dạng trên.

Ghi bảng – Trình chiếu
Bài 1. Giải các BPT:
4

x x

a)

2

2

x  5x  6
1

b)

2

x  5x  4

 0;


1
2

x  7 x  10

;

+ Cho HS trao đổi + Thực hiện c) x 2  5 x  6  x  1 .
x  5x  6
x
sau đó gọi 3 HS TB theo yêu cầu
Hướng dẫn giải:
lên bảng trình bày.
của GV.
a) Bảng xét dấu:
2

x
x4-x2

 –3

–2
+
+
+ 0 –0
+  – 

x2+5x+6

VT

–1 0 1 + 
+ 0– 0–0 +
+ + + +
+ 0– 0–0 +

Tập nghiệm: T = (3;  2)   1;1 .
b) Biến đổi về:
2 x  6
2

2

( x  5 x  4)( x  7 x  10)

0

Tập nghiệm:
T = (1;2)  (3;4)  (5;  ) .
c) BPT 

11x 2  5 x  6
0
x( x 2  5 x  6)

Tập nghiệm: S = (; 3)  (2;0).
HĐ 2: Tìm tập xác định của hàm số. (10’)
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HĐ của GV
* Gọi HS yếu kém:
A có nghĩa khi
nào?
+ Tổ chức cho HS
làm việc theo nhóm.
- Đặt điều kiện để
hàm số có nghĩa.
- Giải điều kiện
(giải BPT tích).
- Chỉ ra tập xác
định.
+ Gọi HS TB của
nhóm lên bảng trình
bày lời giải.
+ Gọi các nhóm còn
lại lần lượt nhận
xét.
+ GV nhận xét,
hoàn chỉnh, đánh
giá.

HĐ của HS
Ghi bảng – Trình chiếu
* A có nghĩa khi Bài 2. Tìm tập xác định của các
hàm số sau:
và chỉ khi A  0
a) y  (2 x  5)(1  2 x) ;
+ HS giải bài tập
x2  5x  4
y

b)
;
theo nhóm.
2 x 2  3x  1
+ HS trả lời từng Hướng dẫn:
câu hỏi gợi ý của a) Hàm số xác định
GV.
 (2 x  5)(1  2 x)  0
 5
 x   ;
 2

1
.
2 

 5 1
+ Trình bày lời Tập xác định: D =   ;  .
 2 2
giải.
b) Hàm số xác định

+ Nhận xét bài  x 2 5 x  4  0
2 x  3x  1
giải của bạn.
2

( x  1)( x  4)
0
(2 x  1)( x  1)
 x  1
 x  4

  x4

x   1

0
 2 x  1

2



Tập xác định:
1
2

D = (;  4]  (– ;  )
HĐ 3: Giải hệ bất phương trình. (10’)
HĐ của GV

HĐ của HS

Ghi bảng – Trình chiếu

+ Gọi HS yếu
kém nhắc lại
phương
pháp
giải?
+ GV treo bảng
phụ phương pháp
giải.
* Tổ chức cho
học sinh làm việc
theo nhóm.
- Ba HS yếu đại

+ HS trả lời:
- Giải từng BPT.
- Lấy giao các tập
nghiệm.
- Chỉ ra tập
nghiệm của hệ
BPT.
* Học sinh giải bài
tập theo nhóm.

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình
sau:

+ Ba HS trình bày
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4 x  3  3 x  4

a) 

2
 x  7 x  10  0
2 x 2  9 x  7  0
b)  2
 x  x  6  0
 x 2  9  0
c) 
2
( x  1)(3 x  7 x  4)  0

Đáp án:

diện đưa ra lời lời giải.
x  7
a) Hệ  
 2  x  5.
giải.
2  x  5
- Cả lớp nhận xét. + Các HS còn lại

9  137
- GV nhận xét, nhận xét.
 x 
4
 
hoàn chỉnh lời
b) Hệ    9  137
giải.
 x 

4

3  x  2
9  137

 x  2.
4
c) * x2 – 9 < 0  –3 < x < 3.

* Giải BPT:
(x – 1)(3x2 + 7x + 4)  0
4
3

Tập nghiệm là: [ – ;  1]  [1; +) .
Tập nghiệm của hệ là:
4
3

T = [ – ;  1]  [1;3) .
HĐ 4: Tìm điều kiện của tham số để một hệ BPT có nghiệm. (8’)
Hoạt động của GV
* Yêu cầu HS yếu
kém nhắc lại cách
biện luận BPT bậc
nhất?
Gợi ý:
H? Gọi HS yếu giải
BPT (1).
H? Gọi HS yếu biện
luận BPT (2).
H? Gọi HS khá:
Trong từng trường
hợp, tìm điều kiện
của m để giao các tập
nghiệm khác rỗng?
H? Gọi HS TB chỉ ra
tập nghiệm của hệ
BPT
trong
mỗi
trường hợp.
(Cần chú ý khi tìm
điều kiện của m để

HĐ của HS
* Trả lời.

Ghi bảng – Trình chiếu
Bài 4. Tìm các giá trị m để hệ BPT
 x 2  2 x  15  0 (1)

sau có nghiệm: 

(m  1) x  3

(2)

Hướng dẫn:
*) (1)  – 5 < x < 3.
+Thực
hiện *) + m = –1: (2) vô nghiệm nên hệ
theo gợi ý của cũng vô nghiệm.
GV.
3
+ m > –1: (2)  x 
.
m 1

Hệ có nghiệm khi và chỉ khi
3
 3  m  0 (vì m > –1).
m 1
3
+ m < –1: (2)  x 
.
m 1

Hệ có nghiệm khi và chi khi
3
8
 5  m   (vì m < –1).
m 1
5
8
Vậy: hệ có nghiệm  m   hoặc
5

m > 0.
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giao của hai khoảng
khác rỗng: biểu diễn
trên trục số).
3. Củng cố (1’)
- Nắm chắc cách xét dấu của tam thức bậc hai, vận dụng định lí về dấu
của tam thức bậc hai để giải các BPT bậc hai, BPT tích, BPT chứa ẩn ở mẫu
thức, hệ BPT bậc hai và giải một số PT, BPT, hệ BPT có chứa tham số đơn
giản.
4. Hướng dẫn HS học ở nhà (1’)
- Phát PHT cho từng HS. Yêu cầu HS TB trở xuống hoàn thành BT 1; HS
khá giỏi làm từ BT 1 đến BT 3.
PHT
Bài tập 1: Giải các bất phương trình sau:
a)

2 x
1  2x
> 3
3
2
x x
x  3x 2

b)

1
2
1  2x
< 3
 2
x 1 x  x 1
x 1

c)

3
25 x  47
3
<
–
.
10 x  15 3 x  4
6 x  x  12
2

Bài tập 2: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình sau được
nghiệm đúng x: – 6 <

2 x 2  mx  4
< 4.
x2  x 1

Bài tập 3: Với giá trị nào của m thì cả hai nghiệm của PT: 2x2 – (3m + 1)x
+ m2 + m = 0 đều thỏa mãn BPT: x2 – mx – 3m – 1 ≥ 0.
D. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
* Dụng ý sư phạm của các bài soạn trên:
Qua một số bài soạn của chương: "PT và BPT bậc hai" nhằm vận dụng và
minh họa quan điểm DH theo định hướng phân hóa, tác giả đã thể hiện được ý
đồ sư phạm: DH cho nhiều đối tượng HS khác nhau. Giáo án, hệ thống câu
hỏi và BT thể hiện rằng: GV đã hiểu rõ về đối tượng HS của mình ( nhất là
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những khác biệt về năng lực, kiến thức, kĩ năng); đã xác định rõ nội dung cơ
bản của bài giảng, chuẩn bị được hệ thống câu hỏi và BT phân hóa cho từng
đối tượng HS trong lớp. Sử dụng câu hỏi dễ, câu hỏi có tính chất tái hiện kiến
thức cho đối tượng HS yếu kém; đưa những câu hỏi khó, câu hỏi có tính chất
tư duy, mở rộng cho đối tượng HS khá giỏi. Tạo nhiều cơ hội để HS được
luyện tập, được "thể hiện" mình ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau,
giúp các em có thể nắm bắt các nội dung cơ bản của bài giảng từ thấp đến cao
mà không bị hụt hẫng, chán nản, coi thường môn học trong khi học bài.
Thông qua một số bài soạn trên cho thấy rằng: DHPH hoàn toàn có thể áp
dụng được cho một tiết DH Toán cho tất cả các đối tượng HS trong một lớp
học đại trà, bằng một hệ thống câu hỏi và BT phân hóa phù hợp với từng đối
tượng HS. Với cách soạn giáo án phân hóa như vậy sẽ đảm bảo cho một giờ
dạy: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nhóm HS khá giỏi, trang bị kiến thức
cho nhóm HS trung bình và bồi dưỡng lấp "lỗ hổng" kiến thức cho HS yếu
kém.
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Phụ lục 4: Ma trận đề - Nội dung – Đáp án, biểu điểm các bài kiểm tra
KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA CHƯƠNG III (Dùng cho cả hai lớp)
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Tên
chủ đề

PT bậc 2

Điều kiện
có nghiệm
của PT bậc
2

Số câu
Số điểm

Câu 1a
1,5 điểm

PT quy về PT
bậc nhất, bậc
2
Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1 câu
1,5 điểm
15%

Giải
PT
chứa
căn,
chứa
ẩn
trong dấu trị
tuyệt đối
Câu 2a,b
4 điểm
2 câu
4 điểm
40%
ĐỀ BÀI

Vận dụng
Cấp độ
Cấp
thấp
độ
cao
Ứng dụng
Vi-ét để tìm
điều
kiện
tham
số,
tìm hệ thức
giữa
các
nghiệm độc
lập m
Câu 1b,c
2,5 điểm
Giải PT quy
về bậc 2
bằng cách
đặt ẩn phụ
Câu 2c
2 điểm
3 câu
4.5 điểm
45%

Câu 1. (4 điểm) Cho PT: x 2  (m  1) x  m  0 (1)
a. Chứng minh rằng: PT (1) luôn có nghiệm với mọi m.
b. Tìm m để (1) có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x12  x22  5
c. Tìm một hệ thức giữa x1 , x2 độc lập với m.
Câu 2. (6 điểm) Giải các PT sau:
a)

4  x2  x  2
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Cộng

3
4 điểm

3
6 điểm
6 câu
10 điểm
100%

b) x  3  x  1
c) (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 120.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Câu 1
4 điểm

a.
1,5
điểm
b.
1,5
điểm

Nội dung
PT (1) có:  '  (m  1)2  4m  (m  1)2  0, m
Vậy PT (1) luôn có nghiệm với mọi m
Với mọi m PT (1) luôn có hai nghiệm x1 , x2 .
Theo định lí Vi-et ta có:
x1  x2  m  1, x1 x2  m .
Theo giả thiết:
2
x12  x22  5   x1  x2   2 x1 x2  5

  m  1  2m  5
m  2
 m2  4  
 m  2
Vậy với m  2 thì PT (1) có hai nghiệm x1 , x2
thỏa mãn x12  x22 = 5.
Với mọi m, PT (1) luôn có hai nghiệm x1 , x2 .
Theo định lí Vi-et ta có:
x1  x2  m  1, x1 x2  m .
Khi đó: x1  x2  x1 x2  1
(*)
Hệ thức (*) chính là hệ thức giữa x1 , x2 độc lập
với m.
x  2  0

2
2
Ta có: 4  x  x  2  
2
2
4

x
  x  2

 x  2
 x  2


 2
2
2
4  x  x  4 x  4
2 x  4 x  0
 x  2
x  0

  x  0

 x  2
  x  2

Vậy nghiệm của PT là: x  2 và x = 0.
2

c.
1
điểm

Câu 2
4 điểm

a.
2
điểm
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Thang
điểm
1,5

0,5

0,5

0,5

1,0



1,0

1,0

b.
2
điểm

c.
2
điểm

Ta có: x  3  x  1   x  3   x  1
2

2

 x2  6 x  9  x2  2 x  1

1,0

 4x  8
x2
Thay vào PT đã cho ta thấy x = 2 thỏa mãn
Vậy PT đã cho có nghiệm là x = 2.
Đặt t = (x + 1)( x + 4) thì (x + 2)(x + 3) = t + 2.
Khi đó, ta có PT:
t  t  2   120

1,0
0,5

 t 2  2t  120  0
 t  12

 t  10
+) Với t = -12, ta có PT:
 x  1 x  4   12

 x 2  5 x  16  0
PT vô nghiệm.
+) Với t = 10, ta có PT:
 x  1 x  4   10
 x2  5x  6  0
x  1

 x  6
Vậy PT có hai nghiệm x = 1 và x = – 6.
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0,5

0,5

0,5

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV (Dành cho lớp 10A2)
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Thông hiểu

Nhận biết

Vận dụng
Cấp độ Cấp độ
thấp
cao

Tên
chủ đề
Dấu tam thức
bậc 2, BPT
bậc 2

Giải BPT
bậc 2

Số câu
Số điểm

Câu 1a
1,5 điểm

Hệ BPT bậc
nhất hai ẩn
Số câu
Số điểm
Ứng dụng
Vi-et (đưa
đến việc giải
BPT bậc 2)
Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Dùng phương
pháp khoảng
giải BPT.
Giải BPT có
chứa ẩn trong
dấu trị tuyệt
đối
Câu 1b,c
2,5 điểm
Xác định
miền nghiệm
của hệ BPT
bậc nhất hai
ẩn
Câu 2
2 điểm

Chứng
minh PT
bậc 2 luôn
có nghiệm
Câu 3a
2 điểm
2 câu
3,5 điểm
35%

Cộng

3
4 điểm

1
2 điểm
Xét dấu
nghiệm
của PT
bậc 2
Câu 3b
2 điểm
1 câu
2 điểm
20%

3 câu
4,5 điểm
45%
ĐỀ BÀI

2
4 điểm
6 câu
10 điểm
100%

Câu 1. (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a. x

2

x

6

0

b.

x2

5x 4
x 2
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0

c. 2 x 1

x 1

Câu 2. (2 điểm) Xác định miền nghiệm của hệ BPT sau:
Câu 3. (4 điểm) Cho phương trình:

x2

x

2y

5x

(m 1) x m2 5m

5

0

2y

10

6

0

0

a. Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
b. Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Câu 1
4 điểm

Câu 2
2 điểm

Nội dung

Thang
điểm

a.
x 2
2
Ta
có:
x
x
6
0
1,5
x
3
điểm
Dấu vế trái:

x
–3
2

2
+
0 – 0
+
x
x 6
Vậy BPT có tập nghiệm là  3;2
b.
x 1
2
1,5 Ta có: x 5 x 4 0
x 4
điểm
x 2 0 x 2
Bảng xét dấu:

x
1
2
4

2
+ 0 –
– 0 +
x 5x 4
x–2
–
– 0 +
+
Vế trái
– 0 +
– 0 +
Vậy BPT có tập nghiệm là 1;2    4;  
2
2
c.
2x 1 x 1
2x 1
x 1
1
 2 x2  4 x  1  x2  2 x  1
điểm
 x2  6x  0  0  x  6
Vậy BPT có tập nghiệm là 0;6
Ta có:

x

2y

5

0

(1)

5 x 2 y 10 0
(2)
Trên hệ trục tọa độ Oxy, vẽ hai đường thẳng:
x – 2y + 5 = 0 và 5x + 2y + 10 = 0
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0,5

1,0

0,25

1,0

0,25
0,5
0,5

y

5
2

-5

-2

O

x

1,0

-5

Câu 3
4 điểm

a.
2
điểm

b.
2
điểm

Chọn điểm O(0;0), thay vào VT của (1) không
thỏa mãn, thay vào VT của (2) thỏa mãn. Gạch
đi phần không thỏa mãn (như hình vẽ). Phần
không bị gạch (không kể biên) chính là miền
nghiệm của hệ BPT.
2
Ta có: ' m 1
4 m2 5m 6
5m2

22m 25
2
11
4
5 m
0, m
5
5
Vậy PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
Phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt
m 1 0

m 2 5m

6

0

1,0

1,0

1,0

1,0

m 1

2 m 3
2 m 3
Vậy điều kiện để PT đã cho có hai nghiệm
dương phân biệt là: 2 m 3.
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1,0

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV (Dành cho lớp 10A4)
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Nhận biết

Tên
chủ đề
Dấu tam thức Giải BPT
bậc 2, BPT
bậc 2
bậc 2
Số câu
Câu 1a
Số điểm
2 điểm
Hệ BPT bậc
nhất hai ẩn
Số câu
Số điểm
Ứng dụng
Vi-et (đưa
đến việc giải
BPT bậc 2)
Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Chứng
minh PT
bậc 2 luôn
có nghiệm
Câu 3a
2 điểm
2 câu
4 điểm
40%

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ Cấp độ
thấp
cao

Cộng

Dùng phương
pháp khoảng
giải BPT
Câu 1b
2 điểm
Xác định
miền nghiệm
của hệ BPT
bậc nhất hai
ẩn
Câu 2
2 điểm

2
4 điểm

1
2 điểm
Xét dấu
nghiệm
của PT
bậc 2
Câu 3b
2 điểm
1 câu
2 điểm
20%

2 câu
4 điểm
40%

2
4 điểm
5 câu
10 điểm
100%

ĐỀ BÀI
Câu 1. (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a. x

2

x

6

b.

0

x2

5x 4
x 2

Câu 2. (2 điểm) Xác định miền nghiệm của hệ BPT sau:
Câu 3. (4 điểm) Cho phương trình:

x2

138

(m 1) x

x
5x

0

2y
2y

m2 5m 6

5
10

0

0
0

a. Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
b. Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Câu 1
4 điểm

Câu 2
2 điểm

Nội dung

Thang
điểm

a.
x 2
2
Ta
có:
x
x
6
0
2
x
3
điểm
Dấu vế trái:

x
–3
2

2
+
0 – 0
+
x
x 6
Vậy BPT có tập nghiệm là  3;2
b.
x 1
Ta có: x 2 5 x 4 0
2
x 4
điểm
x 2 0 x 2
Bảng xét dấu:

x
1
2
4

2
+ 0 –
– 0 +
x 5x 4
x–2
–
– 0 +
+
Vế trái
– 0 +
– 0 +
Vậy BPT có tập nghiệm là 1;2    4;  
Ta có:

x

2y

5

0

0,5

1,0
0,5

0,5

1,0
0,5

(1)

5 x 2 y 10 0
(2)
Trên hệ trục tọa độ Oxy, vẽ hai đường thẳng:
x – 2y + 5 = 0 và 5x + 2y + 10 = 0
y

5
2

1,0
-5

-2

O

-5
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x

Câu 3
4 điểm

a.
2
điểm

b.
2
điểm

Chọn điểm O(0;0), thay vào VT của (1) không
thỏa mãn, thay vào VT của (2) thỏa mãn. Gạch
đi phần không thỏa mãn (như hình vẽ). Phần
không bị gạch (không kể biên) chính là miền
nghiệm của hệ BPT.
2
Ta có: ' m 1
4 m2 5m 6
5m2

22m 25
2
11
4
5 m
0, m
5
5
Vậy PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
Phương trình có 2 nghiệm trái dấu
m2 5m 6 0
m

1,0

1,0

1,0

1,0

3

m 2
Vậy điều kiện để PT đã cho có hai nghiệm
dương phân biệt là: m 2 hoặc m 3.

Phụ lục 5: Hình ảnh dạy mẫu

Thầy giáo Nguyễn Văn Hợp dạy tại lớp thực nghiệm

140

1,0

Thầy giáo Nguyễn Văn Hợp tổ chức kiểm tra 1 tiết tại lớp thực nghiệm

Thầy giáo Phạm Viết Cường dạy tại lớp đối chứng
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