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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Môn toán có khả năng to lớn giúp HS phát triển các năng lực và phẩm 

chất trí tuệ, rèn luyện cho HS tư duy trừu tượng, tư duy chính xác, hợp lôgíc, 

phương pháp khoa học trong suy nghĩ, trong suy luận, trong học tập, qua đó 

có tác dụng rèn luyện cho HS trí thông minh, sáng tạo. 

Trong chương trình Giải tích lớp 12 - THPT, nội dung đạo hàm và ứng 

dụng đạo hàm giữ vai trò chủ đạo, chiếm một khối lượng lớn kiến thức và thời 

gian học của chương trình, có ý nghĩa quan trọng trong các đề thi tốt nghiệp 

THPT và thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học 

chuyên nghiệp. Bởi vậy, việc sử dụng đạo hàm của hàm số để giải toán là một 

nội dung rất cần thiết và bổ ích đối với các em HS lớp 12-THPT. 

Xuất phát từ vai trò của TTPP trong dạy học toán ở trường THPT, GV 

cần phải chú trọng dạy học TTPP để  trang bị phương tiện cho HS hoạt động và 

tạo điều kiện để tổ chức dạy học toán theo quan điểm hoạt động, góp phần đổi 

mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của HS. 

Thực tế dạy học toán ở trường THPT cho thấy còn nhiều HS gặp khó 

khăn khi sử dụng phương pháp đạo hàm để giải bài tập, mà một trong những 

nguyên nhân thường gặp là do các em không nắm được quy trình, phương 

pháp giải loại toán này. Trong dạy học chủ đề này, về phía GV còn có những 

hạn chế như: chưa thật chú ý truyền thụ TTPP, còn nặng về trình bày lời giải 

và đưa thêm vào một số bài tập khó, phần truyền thụ TTPP và hướng dẫn HS 

thực hiện qui trình, vận dụng phương pháp còn chưa tốt... 

Với mong muốn góp phần khắc phục những tồn tại trên, nâng cao chất 

lượng dạy học nội dung này, từ những lý do trên, chỳng tôi đã chọn đề tài: 

Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh qua chủ đề “Giải toán có ứng 

dụng đạo hàm” ở lớp 12 THPT. 
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2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích 

 Nghiên cứu lý luận về TTPP và triển khai vào dạy học TTPP cho HS 

qua chủ đề “Giải toán có ứng dụng đạo hàm” ở lớp 12-THPT.    

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu lí luận về TTPP và dạy học TTPP trong môn Toán. 

- Tìm hiỂu thực tiễn ở trường THPT về vấn đề dạy học TTPP, nói riêng 

là trong dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm.   

- Cụ thể hoá một số TTPP thường gặp ở nội dung giải toán có ứng dụng 

đạo hàm.  

- Đề xuất giải pháp dạy học TTPP thông qua một số biện pháp sư phạm. 

- Thử nghiệm sư phạm.  

3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC  

Nếu xác định rõ TTPP và áp dụng những biện pháp sư phạm nêu ra trong 

luận văn thì có thể nâng cao hiệu quả của việc dạy học TTPP và chất lượng dạy 

học nội dung “Giải toán có ứng dụng đạo hàm” Ở lỚp 12 trường THPT. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 1. Nghiên cứu lý luận. 

 2. Quan sát, điều tra thực tiễn.  

 3. Thử nghiệm sư phạm.  

 4. Thống kê toán học  

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.    

Chương 2: Một số biện pháp truyền thụ tri thức phƣơng pháp qua 

dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm. 

Chương 3: Thực nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

1.1. VỀ TRI THỨC PHƢƠNG PHÁP VÀ DẠY HỌC TRI THỨC PHƢƠNG PHÁP 

1.1.1. Tri thức phƣơng pháp 

Sau mỗi quá trình học tập, người học không chỉ đơn thuần thu được 

những tri thức khoa học (khái niệm mới, định lí mới,... ) mà còn phải nắm 

được những TTPP (dự đoán, giải quyết, nghiên cứu...). Đó chính là những 

TTPP vừa là kết quả vừa là phương tiện của hoạt động tạo cho HS một tiềm 

lực quan trọng để hoạt động tiếp theo. 

Theo Nguyễn Bá Kim [14, tr 34], HS kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ 

năng, đó là cơ sở để thực hiện các mục tiêu về phương diện khác. Để đạt được 

mục tiêu quan trọng này, môn toán cần trang bị cho HS một hệ thống vững 

chắc những tri thức, kĩ năng phương pháp toán học phổ thông, cơ bản, hiện 

đại, sát thực tiễn Việt Nam theo tinh thần giáo dục kĩ thuật tổng hợp đồng thời 

bồi dưỡng cho họ khả năng tận dụng những hiểu biết toán học và việc học tập 

những môn học khác, vào đời sống lao động sản xuất và tạo tiềm lực tiếp thu 

khoa học kĩ thuật. 

Để thực hiện mục tiêu này, cần tạo điều kiện cho HS kiến tạo những 

dạng tri thức khác nhau, có 4 dạng tri thức: 

- Tri thức sự vật trong môn toán thường là khái niệm, định lý, có khi là 

một yếu tố lịch sử, một ứng dụng toán học. 

- Tri thức phương pháp: Gồm có hai loại, phương pháp có tính chất 

thuật giải (ví dụ giải phương trình bậc hai)  và phương pháp có tính chất tìm 

đoán (chẳng hạn phương pháp tổng quát Pôlya để giải bài tập toán học). 

- Tri thức chuẩn: Đó là những kiến thức có liên quan đến chuẩn mực 

đạo đức (ít gặp ở môn toán). 
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- Tri thức giá trị. Có nội dung là những mệnh đề đánh giá . Chẳng hạn 

"Toán học có vai trò quan trọng trong khoa học và công nghệ cũng như đời 

sống”, “Khái quát hoá là một hoạt động trí tuệ cần thiết cho mọi khoa học" 

Trong những dạng tri thức kể trên thì TTPP đóng một vai trò quan trọng trong 

việc tổ chức hoạt động vì đó là ''cơ sở định hướng cho hoạt động''. 

Vì vậy, trong việc dạy học, ta cần quan tâm cả những tri thức cần thiết 

lẫn những tri thức đạt được trong quá trình hoạt động. Cần chú ý các dạng 

khác nhau của tri thức: tri thức sự vật, tri thức phương pháp, tri thức chuẩn và 

tri thức giá trị. Đặc biệt là TTPP định hướng trực tiếp cho hoạt động và ảnh 

hưởng quan trọng tới việc rèn luyện kĩ năng. 

* Những TTPP thường gặp trong môn toán là: 

+ Những tri thức về phương pháp thực hiện những hoạt động tương ứng 

với những nội dung toán học cụ thể như: tính đạo hàm, giải các bài về tính đồng 

biến, nghịch biến, các qui tắc tìm cực trị, giải các bài tóan khảo sát hàm số... 

+ Những tri thức về phương pháp thực hiện những hoạt động toán học 

phức hợp như định nghĩa, chứng minh… 

+ Những tri thức về phương pháp thực hiện những hoạt động trí tuệ phổ 

biến trong môn Toán như hoạt động tư duy hàm, phân chia trường hợp… 

+  Những tri thức về phương pháp thực hiện những hoạt động trí tuệ 

chung như so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá… 

+ Những tri thức về phương pháp thực hiện những hoạt động ngôn ngữ 

logic như thiết lập mệnh đề đảo của mệnh đề cho trước, liên kết hai mệnh đề 

thành hội hay tuyển của chúng… 

Để tổ chức hoạt động có hiệu quả, người GV cần nắm được tất cả 

những kiến thức phương pháp thích hợp có thể có chứa đựng trong nội dung 

bài dạy để chọn lựa cách thức, mức độ truyền thụ phù hợp. Bởi vì, những tri 
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thức quá chung như lược đồ dựng hình 4 bước sẽ ít tác dụng hướng dẫn 

nhưng nếu quá chi tiết thì khó áp dụng cho các tình huống khác. 

Đứng trước một nội dung dạy học, người GV phải: 

+ Xác định tập hợp tối thiểu những TTPP cần truyền thụ. 

+ Xác định yêu cầu về mức độ hoàn chỉnh của những TTPP cần dạy, 

đặc biệt là đối với những phương pháp có tính chất tìm đoán. Những TTPP 

quá chung chung sẽ ít tác dụng chỉ dẫn, điều khiển hoạt động. Mặt khác, 

những TTPP rậm rạp lại có thể làm cho HS lâm vào tình trạng rối ren. 

+ Xác định yêu cầu về mức độ tường minh của những TTPP cần dạy: 

dạy một cách tường minh hay là thông báo trong quá trình tiến hành hoạt 

động, hay chỉ thực hành ăn khớp với một tri thức nào đó, hay là một hình thức 

trung gian giữa những hình thức kể trên. 

+ Xác định yêu cầu về mức độ chặt chẽ của quá trình hình thành TTPP: 

dựa vào trực giác hay lập luận logic.  

1.1.2. Truyền thụ tri thức phƣơng pháp trong dạy học môn Toán 

Có thể truyền thụ TTPP theo một số cách như sau: 

1.1.2.1. Dạy học tường minh tri thức phương pháp được qui định trong 

chương trình 

Dạy học tường minh TTPP được phát biểu một cách tổng quát là một 

trong những cách làm đối với những tri thức được qui định tường minh trong 

chương trình. Mức độ hoàn chỉnh của TTPP cần dạy và mức độ chặt chẽ của 

quá trình hình thành những TTPP đó được qui định trong chương trình và 

SGK hoặc cũng có khi được GV quyết định căn cứ vào điều kiện cụ thể của 

lớp học. 
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Ở cấp độ này, GV phải rèn luyện cho HS những hoạt động dựa trên 

TTPP được phát biểu một cách tổng quát, không chỉ dừng ở mức độ thực 

hành theo mẫu ăn khớp với TTPP này. Từng bước hành động phải làm cho 

HS hiểu được ngôn ngữ diễn tả bước đó và tập cho họ biết hành động dựa trên 

phương tiện ngôn ngữ đó. 

Ví dụ: Khi dạy HS cách khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

y = ax
4
 + bx

2
 + c   (a  0) 

y = ax
3
 + bx

2
 +  cx + d  (a  0) 

Chúng tôi sử dụng cách dạy tường minh TTPP như sau: 

Đầu tiên, GV nêu đầy đủ quy trình các bước khảo sát: 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số 

Bước 2: Xét sự biến thiên của hàm số 

- Tìm giới hạn vô cực và giới hạn tại vô cực của hàm số. 

- Lập bảng biến thiên của hàm số. 

- Tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số. 

Bước 3: Vẽ đồ thị của hàm số. 

    Nhận xét về đồ thị hàm số:  

Sau khi HS đã biết TTPP trên, GV tổ chức cho HS vận dụng để khảo 

sát và vẽ đồ thị hàm số. 

1.1.2.2. Thông báo tri thức phương pháp trong quá trình hoạt động 

Đối với một số TTPP chưa được quy định trong chương trình, ta vẫn có 

thể suy nghĩ khả năng thông báo chúng trong quá trình HS hoạt động nếu 

những tiêu chuẩn sau đây được thỏa mãn: 

- TTPP này giúp HS dễ dàng thực hiện một số hoạt động quan trọng 

nào đó được qui định trong chương trình.  

- Việc thông báo những tri thức này dễ hiểu và tốn ít thời gian. 

Ví dụ: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số y = x
4
 - 2x

2
 + 3 



 

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

7 

Chúng tôi sử dụng phương pháp "Thông báo tri thức trong quá trình 

hoạt động" là: 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. 

    HS tiến hành  TXĐ: D = R x R  . 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số: 

             +) Nhận dạng hàm số. 

             +) Áp dụng các qui tắc tính đạo hàm để tìm đạo hàm của hàm số. 

             HS tiến hành: y' = (x
4
 - 2x

2
 + 3)'  = 4x

3
 - 4x 

Bước 3: Xét dấu của đạo hàm y' = 4x
3
 - 4x 

    +) Giải phương trình y' = 0 

              +) Sắp xếp các nghiệm lên trục số. 

              +) Xét dấu các khoảng nghiệm theo phương pháp khoảng. 

             HS tiến hành:  y' = 0 
0

1

x

x


 

 
 

 

 

Bước 4: Dựa vào định lý 

             y
,
  0   x  (a, b) thì hàm số đồng biến  x  (a, b)   

             Nếu y
,
  0  x  (a, b) thì hàm số nghịch biến  x  (a, b) 

HS kết luận: 

             Hàm số nghịch biến   x  (-, -1)  (0, 1) 

             Hàm số đồng biến  x  (-1, 0)  (1, + )   

- + -1 0 1 
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1.1.2.3. Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những tri thức 

phương pháp 

Cách làm này tuỳ theo yêu cầu có thể được sử dụng cả trong hai trường 

hợp: tri thức được qui định hoặc không được qui định trong chương trình. 

 Ở trình độ thấp, ngay đối với một số qui tắc, phương pháp được qui 

định trong chương trình, nhiều khi người ta không yêu cầu dạy cho HS phát 

biểu tổng quát mà chỉ cần họ biết cách thực hành qui tắc, phương pháp đó nhờ 

một quá trình làm việc theo mẫu.   

Ví dụ: Tìm điểm uốn của hàm số sau y = x
4
 - 2x

2
 + 3  

        1. Tri thức phƣơng pháp. 

         Bước 1: Tính đạo hàm cấp 1. 

         Bước 2: Tính đạo hàm cấp 2. 

         Bước 3: Giải phương trình y
,,
 = 0 và chia khoảng trên TXĐ sắp xếp các 

nghiệm từ thấp tới cao. 

         Bước 4: Xét dấu y
,
 khi qua các nghiệm của nó. 

         Bước 5: Dựa vào định lý 

             y
,,
 > 0   x  (a, b) thì đồ thị hàm số lồi  

             y
,,
 < 0  x  (a, b) thì đồ thị hàm số lõm 

             y
,,
 đổi dấu qua nghiệm x0 thì x0 gọi là điểm uốn. 

2. Cách dạy tri thức phƣơngpháp. 

Để dạy dạng toán này chúng tôi sử dụng cách dạy “Tập luyện những 

hoạt động ăn khớp với những tri thức phương pháp” bằng các câu hỏi 

gợi ý và hướng dẫn HS tiến hành các hoạt động như sau:  
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HS tiến hành Các bƣớc của TTPP 

Hoạt động 1: Tiến hành hoạt động 

như sau:          y
,
 = 4x

3
 - 4x 

Hoạt động 2:  y
,,
 = 12x

2
 - 4 

Hoạt động 3:  

y" = 0  12x
2
 = 4  

 x
2
 = 

4 1

12 3
  

1

3
x   

 

+) Tính đạo hàm cấp 1  

 

+) Tính đạo hàm cấp 2  

+) Giải phương trình y
,,
 = 0 

 

+) Xét dấu của y
,,
 

- Sắp xếp các nghiệm lên trục số từ 

thấp tới cao. 

- Áp dụng định lý dấu tam thức bậc 

hai suy ra dấu các khoảng nghiệm 

trên trục số 

Hoạt động 4:  

 

+) Nhận xét dấu của các khoảng 

nghiệm 

 

 

+) Nhận xét các điểm uốn của đồ thị 

Hoạt động 5: 

Kết luận điểm uốn của hàm số  

xu1=
1

3
   

xu2=
1

3
 

 

 

-  
+ 1

3
  

1

3
 

+ + - 
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1.2. NỘI DUNG ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN THPT 

1.2.1. Tóm tắt kiến thức về đạo hàm ở trong chƣơng trình toán THPT 

a) Theo phân phối chương trình Phổ thông trung học trước năm 2002 

thì chương trình Đại số của lớp 12 phần lớn đều sử dụng công cụ đạo hàm để 

giải quyết và phát triển các bài tập với nội dung của SGK như sau: 

Chương I: Đạo hàm 

Đ1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm.
 

Đ2. Các qui tắc tính đạo hàm. 

Đ3. Đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản. 

Đ4. Đạo hàm cấp cao. 

Đ5. Vi phân. 

Chương II: ứng dụng của đạo hàm 

Đ1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. 

Đ2. Cực đại và cực tiểu. 

Đ3. Giá trị lớn nhât và giá tri nhỏ nhất của hàm số. 

Đ4. Tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị. 

Đ5. Tiệm cận. 

Đ6. Khảo sát. 

Đ7. Một số bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số, ôn tập. 

Trong chương trình SGK lớp 12, toàn bộ học kỳ I chỉ học về đạo 

hàm và các ứng dụng của đạo hàm là 48 tiết, trong đó có 30 tiết dành cho 

lý thuyết, còn lại là các tiết bài tập thường chú trọng về phương pháp giải 

các bài tập ứng dụng đạo hàm. 

b) Theo phân phối chương trình thí điểm THPT được Bộ giáo dục và 

đào tạo ban hành theo Quyết định số 47/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 

19/11/2002 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo thì chương “”Đạo hàm” 
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có 14 tiết được dạy vào chương V, chương cuối của SGK Giải tích 11 Ban 

Khoa học tự nhiên với các nội dung sau: 

Đ1. Khái niệm đạo hàm. Định nghĩa. Cách tính. ý nghĩa hình học và 

vật lý của đạo hàm. 

Đ2. Các qui tắc tính đạo hàm. Đạo hàm và tổng, hiệu tích, thương 

của các hàm số. Đạo hàm của hàm số hợp. 

Đ3. Đạo hàm của hàm số hữu tỉ và của hàm số lượng giác. 

Đ4. Vi phân, Định nghĩa. Ứng dụng vào phép tính gần đúng, 

Đ5. Đạo hàm cấp cao. Định nghĩa. ý nghĩa hình học và cơ học của 

đạo hàm cấp hai. 

Đ6. Ôn tập. 

Đạo hàm được đưa xuống 11 nhằm phục vụ cho việc học Vật lý, Hoá  

học...có xét đạo hàm một bên, nêu hệ số góc của tiếp tuyến và vận tốc tức thời 

của chuyển động. Do thời lượng hạn chế chương hàm số mũ, hàm số logarit 

được chuyển lên lớp 12 nên chưa nói đến đạo hàm của các hàm số này. 

Chương trình giải tích 12 Ban khoa học tự nhiên được xây dựng theo 

các quan điểm chủ đạo sau: 

* Chú trọng những kiến thức về kỹ năng cơ bản mang tính chất đặc 

thù của Toán học và phối hợp với định hướng của Ban khoa học tự nhiên.  

* Đáp ứng mục tiêu môn Toán, đồng thời chú ý đến việc dạy các 

môn khoa học khác như Vật lý, Hoá học, Sinh vật... 

* Giúp HS nâng cao năng lực tưởng tượng, hình thành cảm xúc thẩm 

mỹ, khả năng diễn đạt ý tưởng qua học tập môn Toán. 

c) Theo chương trình mới được ban hành (kèm theo SGK toán 12 

mới) và thực hiện từ năm học 2008-2009 “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát 

và vẽ đồ thị của hàm số” gồm có 20 tiết và nội dung như sau: 

Đ1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. 
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Đ2. Cực trị của hàm số.  

Đ3. Cung lồi lõm và điểm uốn của đồ thị. 

Đ4. Gía trị lớn nhất, giỏ trị nhỏ nhất của hàm số. 

Đ5. Đường tiệm cận. 

Đ6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 

Đ7. Sự tương giao của hai đồ thị.  

Đ8.  Ôn tập. 

Nội dung chủ yếu của chương này là khảo sát sự biến thiên của hàm 

số dựa vào công cụ đạo hàm. 

Với chương trình mới được ban hành thực hiện từ năm học 2008 - 

2009 đã đem lại thuận lợi cho học sinh khi vận dụng các định lý các tính 

chất, cung cấp kịp thời những kiến thức toán học cần thiết phục vụ một số 

môn học khác như vậy lý, sinh học, toán học, tránh được căng thẳng cho 

học sinh khi phải học liên tục học dồn dập, nhiều giờ một vấn đề chẳng hạn 

nhớ quá nhiều công thức. 

1.2.2. Vị trí, tầm quan trọng của đạo hàm trong chƣơng trình phổ thông 

Đạo hàm là một nội dung cơ bản trong chương trình toán phổ thông, là 

một trong hai phép tính cơ bản của giải tích. HS được học về đạo hàm là một 

công cụ tổng quát có hiệu quả để khảo sát hàm số, nghiên cứu các tính chất của 

hàm số như tính đồng biến, nghịch biến, tính lồi lõm, cực trị, các điểm tới hạn 

của hàm số, khảo sát hàm số, ứng dụng tính chất của đạo hàm để giải một số 

bài toán về phương trình, bất phương trình, bất đẳng thức...Ngoài ra, đạo hàm 

còn có ứng dụng rất to lớn trong lĩnh vực khác như xét điều kiện tiếp xúc của 

hai đường, bài toán tính vận tốc, gia tốc của một chuyển động vật lý... 

1.2.3. Quá trình hình thành và phát triển nội dung đạo hàm trong trƣờng 

phổ thông 

Đạo hàm gắn liền với hàm số, vì thế cần xem xét tới quá trình hình 

thành của hàm số, rồi dẫn đến quá trình hình thành và phát triển của đạo hàm. 
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Trước lớp 7, HS chưa được học định nghĩa hàm số một cách tổng quát. 

Tuy nhiên các em dần dần tiếp xúc với những ví dụ cụ thể về khái niệm này, 

chẳng hạn như một số phép toán số học cộng; trừ; nhân; chia ...  

N N N; (m;n) m n     

* Lớp 7, SGK đã bắt đầu giới thiệu về định nghĩa hàm số, khái niệm về 

đồ thị hàm số, tiếp đó là nghiên cứu một số hàm cụ thể như: 

 y = ax; 
a

y
x

  

* Đến lớp 9 là y = ax + b; tiếp đó là y = ax
2
; y = ax

2 
+ bx + c. 

Sang lớp 10, HS bắt đầu nghiên cứu thêm một số hàm số như hàm luỹ 

thừa, hàm căn thức, hàm có chứa giá trị tuyệt đối. 

Ở lớp 11, HS học về những hàm số có đối số là số tự nhiên (dãy số, cấp 

số cộng, cấp số nhân...) và hàm số lượng giác. 

Hàm số được hình thành từ trước lớp 7, đến lớp 11 được hoàn thiện 

dần. Tuy nhiên cho đến lớp 11, SGK chưa đề cập gì đến đạo hàm. 

Đến lớp 12, ở chương 1 từ bài toán đầu tiên SGK đã hình thành cho HS về 

định nghĩa đạo hàm, cách tính đạo hàm thông qua bài toán vận tốc, tiếp tới dạy 

cho HS cách tính đạo hàm của các hàm chứa chăn luỹ thừa, hàm lượng giác, dạy 

cho HS tính đạo hàm một cách thuần thục vì nó là công cụ tổng quát có hiệu quả 

để khảo sát hàm số và giải các bài toán có ứng dụng đạo hàm. 

1.2.4. Mục đích yêu cầu dạy học đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm 

Trên cơ sở mục đích của môn toán ở trường THPT, căn cứ vào nội dung 

đạo hàm và ứng dụng đạo hàm trong chương trình THPT, ta có thể xác định mục 

đích, yêu cầu của dạy học đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm như sau: 

a) Về kiến thức, HS cần phải nắm được các nội dung:  

- Khái niệm đạo hàm, ý nghĩa hình học, vật lý đạo hàm. 

- Các qui tắc tính đạo hàm. 

- Nắm được định nghĩa vi phân, công thức tính gần đúng nhờ vi phân. 
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- Định nghĩa đạo hàm cấp cao và ứng dụng trong cơ học của đạo hàm 

cấp hai. 

- Ứng dụng của đạo hàm để giải quyết các bài toán về cực trị của hàm 

số, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, các bài toán về tiếp tuyến, khảo sát đồ thị 

hàm số 

b) Về kỹ năng, ứng dụng đạo hàm để: 

+) Khảo sát các hàm số. 

+) Xét tính đơn điệu, tìm cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

hàm số, tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị. 

+) Một số bài toán về tiệm cận. 

+) Ứng dụng của đạo hàm để chứng minh các bài toán về nhị thức Niu 

tơn, tính tổng. 

c) Về TTPP yêu cầu HS nắm và vận dụng được: 

-  Các bước tính đạo hàm của các hàm số. 

-  Các bước tìm cực trị. 

- Các bước tìm lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số. 

-  Các qui tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tìm tiệm cận của hàm số. 

- Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 

d) Tư duy: 

- Tư duy hàm. 

- Qui lạ về quen. 

1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Ở TRƢỜNG 

THPT VÀ VIỆC TRUYỀN THỤ TRI THỨC PHƢƠNG PHÁP CHO HỌC SINH 

1.3.1. Thực trạng việc dạy học tri thức phƣơng pháp 

Để tìm hiểu thực trạng dạy học TTPP ở trường THPT, chúng tôi đã sử 

dụng phiếu thăm dò ý kiến trao đổi với các đồng nghiệp và các chuyên gia, 

tiến hành dự giờ thăm lớp và dạy một số tiết. 

Mẫu phiếu thăm dò như sau: 
 



 

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

15 

                                   Ý kiến GV 

Cách dạy TTPP 

Luôn 

luôn 

Thỉnh 

thoảng 
Ít khi 

Không 

bao giờ 

Truyền thụ tường minh TTPP     

Thông báo TTPP trong quá trình 

hoạt động 

    

Tập luyện những hoạt động ăn 

khớp với những TTPP 

    

Kết hợp cả 3 cách dạy      

 

Sau khi thăm dò 100 GV ở một số trường THPT tỉnh Thái Nguyên , 

chúng tôi thu được kết quả như sau: 

 

 

                                   Ý kiến GV 

Cách dạy TTPP 

Luôn 

luôn 

Thỉnh 

thoảng 
Ít khi 

Không 

bao giờ 

Truyền thụ tường minh TTPP 10(10%) 10(10%) 30(30%) 50% 

Thông báo TTPP trong quá trình 

hoạt động 
10(10%) 15(15%) 5(5%) 70(70%) 

Tập luyện những hoạt động ăn 

khớp với những TTPP 
10(10%) 10(10%) 15(15%) 65(65%) 

Kết hợp cả 3 cách dạy  10(10%) 15(15%) 10(10%) 65(65%) 

 

Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy: 

 Hầu hết các GV (có 10%) sử dụng cách dạy "truyền thụ tường minh 

TTPP” trong quá trình dạy học. 

Còn 10% GV sử dụng cách dạy "Thông báo TTPP" trong quá trình dạy học. 

Có 10% GV sử dụng cách dạy "Tập luyện những hoạt động ăn khớp với 

những TTPP". 
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Để kết hợp cả 3 phương pháp trên có 10% GV sử dụng. 

Qua đó cho thấy GV toán ở trường THPT hiện nay tuy có dạy TTPP 

nhưng rất ít: cứ 10 bài dạy thì chỉ có khoảng 3 bài sử dụng được tất cả các 

TTPP. Để phối hợp cả ba cách dạy TTPP là rất ít, thường chỉ sử dụng cách 

dạy “Tường minh TTPP” là chính. Về nguyên nhân, có thể do điều kiện khách 

quan tác động như nội dung chương trình khá nặng, phân phối chương trình 

chưa hợp lý, lớp học còn quá đông HS (45 đến 50 HS/lớp); Đổi mới SGK và 

đổi mới kiểm tra đánh giá chưa đồng bộ, ý thức học tập của HS còn yếu; Việc 

đổi mới phương pháp dạy học ở một bộ phận GV còn hình thức, chưa hiệu 

quả, vẫn thiên về thuyết trình kết hợp với vấn đáp khiến giờ học nặng nề, 

chưa hấp dẫn HS chưa thực sự được phát hiện, khám phá tri thức; Nhiều GV 

còn chưa nắm rõ được khái niệm về TTPP, vẫn mơ hồ về khái niệm này. 

1.3.2. Thực trạng dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm ở trƣờng THPT 

 Thực trạng dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm ở trường THPT 

còn gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa tốt. Việc dạy TTPP cho HS ở 

trường THPT trong môn toán chưa được GV chú trọng đúng mức.  

Học sinh chưa nắm được các công thức tính đạo hàm nhất là đạo hàm 

của hàm số hợp, hàm số lượng giác. Cho nên việc áp dụng đạo hàm và giải 

quyết các bài tập có ứng dụng đạo hàm là rất khó. Học sinh chưa biết vận 

dụng lý thuyết vào giải các bài tập toán. 

Giáo viên chưa khái quát cho HS mỗi dạng toán cần phải làm như thế 

nào. Mà chỉ quan tâm đến việc đưa ra bài tập và trình bày lời giải cho học 

sinh hoặc hướng dẫn một cách qua loa. 

Trong việc "dạy học" giải toán có ứng dụng đạo hàm, GV chỉ cung cấp 

cho HS các công thức về đạo hàm, quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ 

nhất, cách tìm điểm lồi lõm và điểm uốn… mà không dạy cho HS cách vận 

dụng lý thuyết đó vào các bài tập ra sao. 
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1.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Ở chương 1, chúng tôi nghiên cứu tóm tắt về vai trò và những kiến 

thức cơ bản nhất về TTPP, tìm hiểu thực trạng về vấn đề đó ở trường 

THPT. Qua đó cho thấy việc truyền thụ TTPP cho HS thông qua dạy học 

giải toán có ứng dụng đạo hàm là một điều rất cần thiết. Tuy nhiên từ 

những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cho thấy: Cần thiết và có 

thể xây dựng các biện pháp nhằm tăng cường dạy học TTPP cho HS trong 

nội dung này. 
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Chƣơng 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRUYỀN THỤ TRI THỨC PHƢƠNG PHÁP 

QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
 
 

2.1. ĐỊNH HƢỚNG SƢ PHẠM   

2.1.1. Tôn trọng nội dung chƣơng trình sách giáo khoa 

Chúng tôi nhắc lại cho HS những kiến thức đã học, đặc biệt nhấn mạnh 

ý nghĩa hình học của đạo hàm, đạo hàm của những hàm số thường gặp, các 

công thức tính của đạo hàm, một tổng, một tích, một thương và đạo hàm của 

hàm số hợp. 

- Bám sát chương trình chuẩn và chuẩn kiến thức đã quy định. 

- Hệ thống bài tập chỉ lấy trong chương trình SGK, đa dạng hoá các bài tập. 

- Lựa chọn các kiến thức toán học cơ bản, cập nhật hiện thực, có hệ 

thống theo hướng tinh giảm phù hợp với trình độ nhận thức của HS và tích 

hợp các nội dung giáo dục thể hiện vai trò công cụ của toán học. 

- Tăng cường thực hành và vận dụng thực hiện dạy học gắn liền với 

thực tiễn. 

2.1.2. Khai thác và phối hợp linh hoạt 3 cách dạy tri thức phƣơng pháp 

trong dạy học 

- Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động. 

- Dạy học tường minh TTPP. 

- Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP.    

2.1.3. Tập trung vào việc rèn luyện các yếu tố của tƣ duy thuật giải 

* Để phát triển tư duy thuật giải, cần phải tiến hành tổ chức một số hoạt 

động cho HS:  

- Thực hiện những hoạt động theo một trình tự xác định phù hợp với 
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một thuật giải cho trước. 

- Phân tích một hoạt động thành những hoạt động thành phần được thực 

hiện theo một trình tự xác định. 

- Mô tả chính xác quá trình tiến hành một hoạt động. 

 - Khái quát hoá một hoạt động trên những đối tượng riêng lẻ thành một 

hoạt động trên một lớp đối tượng. 

- So sánh những con đường khác nhau cùng thực hiện một công việc và 

phát hiện con đường tối ưu. 

* Đối với nội dung dạy học"giải toán có ứng dụng đạo hàm" ở lớp 

12 trường THPT, GV cần tập trung vào: 

- Phân chia quá trình giải bài toán thành các bước của phương pháp giải 

(tường minh hoá TTPP). 

- Khái quát hoá cách giải một số bài toán cụ thể để rút ra qui trình giải 

cho loại bài toán đó (thông báo TTPP).   

- Tiến hành giải một bài toán theo một phương pháp đã được truyền thụ. 

- Trình bày lời giải bài toán theo một trình tự hoạt động (ăn khớp với 

TTPP). 

- So sánh các phương pháp giải và lựa chọn cách giải tối ưu nhất 

cho bài toán. 

2.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG TRUYỀN THỤ TTPP TRONG DẠY HỌC 

GIẢI TOÁN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM  

2.2.1. Biện pháp 1: Hệ thống hoá các TTPP để cho HS nắm chắc kiến thức 

và vận dụng vào giải toán có ứng dụng đạo hàm. Giáo viên cần phải chú trọng 

chọn lọc ở trong các nội dung dạy học thuộc chủ đề trên để rút ra: 

 + Có những TTPP nào ở đó ;  

 + Lựa chọn phối hợp 3 cách dạy   
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2.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng một hệ thống câu hỏi, bài tập để HS rèn luyện 

các kĩ năng tương thích với những TTPP đó. 

2.2.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng giáo viên về TTPP. 

+ Khái niệm TTPP.  

 + Vai trò của TTPP. 

 + Các cách dạy TTPP.     

+ Soạn giáo án theo quan điểm hoạt động, trong đó chú trọng các hoạt 

động liên quan đến TTPP. 

Bước 1: GV nghiên cứu SGK, phân phối chương trình từ đó suy ra mục 

tiêu bài học. 

Bước 2: Xác định rõ TTPP trong bài học. 

Bước 3: Lựa chọn, phối hợp các cách dạy TTPP: 

- Dạy học truyền thụ tường minh TTPP. 

- Thông báo tri TTPP. 

- Tập luyện các hoạt động ăn khớp. 

Lựa chọn nội dung, đảm bảo việc học sinh có cơ hội hoạt động ăn khớp 

hay không. 

Bước 4: Thiết kế giáo án 

2.3. VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TRUYỀN THỤ TRI THỨC PHƢƠNG PHÁP 

TRONG DẠY HỌC  GIẢI  TOÁN  CÓ  ỨNG  DỤNG  ĐẠO HÀM  

2.3.1. Loại toán 1 

Xác định sự đồng biến và nghịch biến của hàm số y = f(x) 

1) Tri thỨc và Tri thức phương pháp: 

HS cần phải nắm được các kiến thức cơ bản sau: 

- Các qui tắc và công thức tính đạo hàm. 

- Định nghĩa hàm số đồng biến, nghịch biến. 
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Cho hàm số y = f(x) xác định trên K (K có thể là khoảng (a; b) hay 

đoạn [a; b]). 

+ Hàm y = f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu  x1, x2  K mà x1 < x2 thì 

f(x1) < f(x2) 

+ Hàm y = f(x) nghịch biến (giảm) trên K nếu  x1, x2  K mà x1 < x2 

thì f(x1) > f(x2) 

- Định lý Lagrange 

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b] và có đạo hàm trên (a; b) thì tồn 

tại một điểm c  (a; b) sao cho: f(b) - f(a) = f'(c)(b-c) 

- Định lý (điều kiện đủ): 

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b). 

+ Nếu f'(x) > 0 x  (a; b) thì hàm số đồng biến trên khoảng đó. 

+ f'(x) < 0 x  (a; b) thì hàm số nghịch biến trên khoảng đó. 

- Định lý (định lý mở rộng) 

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) và f'(x) = 0 chỉ có 

hữu hạn nghiệm thì: 

+ f(x) đồng biến khi và chỉ khi f'(x)  0 

+ f(x) nghịch biến khi và chỉ khi f'(x)  0. 

          2) Xác định tri thức phương pháp 

 Để giải bài toán loại này, rõ ràng là HS cần phải nắm được và vận dụng 

được một quy trình, phương pháp giải như sau: 

Bước 1: Tính y =f
’
(x)  

Bước 2: Xét dấu đạo hàm y
’
=f

’
(x) 

Bước 3: Lập bảng biến thiên đối với y
,
  

Bước 4: Áp  dụng định lý 
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Định lý: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên khoảng (a, b) 

a) Nếu f
’
(x)>0 mọi x thuộc (a; b) thì hàm số y=f(x) đồng biến trên 

khoảng đó 

b) Nếu f
’
(x)<0 mọi x thuộc (a; b) thì hàm số y=f(x) nghịch biến trên 

khoảng đó 

Bước 5: Yêu cầu HS kết luận. 

          3)  Cách dẠy tri thức phương pháp:    

 Với bài này, chúng tôi kết hợp giữa 2 cách dạy“Truyền thụ tường minh 

TTPP” và “Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động” như sau: Trước tiên 

GV cần trình bày đầy đủ 5 bước trên cho HS, hướng dẫn cho HS vận dụng 

từng bước giải bài toán đã cho.  

Bước 1: Chúng tôi sử dụng cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình 

hoạt động” như sau: Xác định dạng toán sau đó tính đạo hàm. Xác định xem 

hàm số cần phải tính đạo hàm là hàm lượng giác, đa thức hay phân thức phải 

áp dụng công thức tính đạo hàm nào. HS tiến hành y' = f
’
(x) 

Bước 2: Xét dấu y' = f'(x). Chúng tôi sẽ kết hợp với cách dạy "Truyền 

thụ tường minh TTPP" như sau. Muốn xét dấu đạo hàm theo phương pháp 

khoảng cần nhớ rõ các bước sau: 

 - Bước 2.1: Tìm nghiệm của đạo hàm y'(x) = 0 

 - Bước 2.2: Sắp xếp các nghiệm trên trục số 

 - Bước 2.3: Xét dấu của các khoảng nghiệm trên TXĐ của hàm số dựa 

vào định lý xét dấu bằng phương pháp khoảng đã học ở lớp 10. 

 - Bước 2.4: Kết luận dấu của các khoảng trên trục số 

Bước 3: Từ việc xét dấu của hàm số y = f'(x) ở bước 2 ta lập bảng biến 

thiên của hàm số 

Bước 4: Áp dụng định lý về tính chất đồng biến và nghịch biến của hàm 

số để kết luận. 
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Cho hàm số: y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a,b) 

* Nếu f'(x) > 0 x  (a,b) thì hàm y = f(x) đồng biến trên khoảng đó 

* Nếu f'(x) < 0 x  (a,b) thì hàm y = f(x) nghịch biến trên khoảng đó 

Sử dụng cách dạy "Truyền thụ tường minh TTPP" hướng dẫn cho HS áp 

dụng định lý trên để đưa ra kết luận. 

Bước 5: Kết luận bài toán. 

Ví dụ 1: Cho hàm số y = x
2
 - 2x + 3 Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến 

của hàm số 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ. 

Bước 2: Tính đạo hàm.  

Bước 3: Giải phương trình y
,
 = 0 và phân khoảng trên TXĐ. 

Bước 4: Xét dấu đạo hàm. 

Bước 5: Lập bảng biến thiên. 

Bước 6: Kết luận 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Chúng tôi sử dụng 2 cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt 

động” và "Truyền thụ tường minh TTPP" như sau: 

 Đầu tiên GV dạy tường minh đủ 6 bước giải bài toán. Ở bước 4 kết hợp 

cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động” để hướng dẫn cho HS 

các bước xét dấu của nhị thức. 

Bước 1: Tìm TXĐ. HS tiến hành TXĐ: D = R. Sau khi tìm TXĐ, GV 

thông báo, để hàm số có nghĩa chúng ta phải tìm TXĐ của hàm số. 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số. HS tiến hành y' = 2x - 2  

Sau khi HS tính đạo hàm của hàm số, GV thông báo để tính đạo hàm 

của hàm số chúng ta cần phải áp dụng qui tắc tính đạo hàm của hàm số hợp. 

Bước 3: Giải phương trình y
,
 = 0 và phân khoảng trên TXĐ. HS tiến 

hành y
,
 =0  2x - 2 = 0  x = 1 có hai khoảng (1; + ) và (-;1) 
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Sau khi HS tiến hành, GV thông báo để tính khoảng đồng biến và 

nghịch biến của hàm số trước hết chúng ta phải giải phương trình y
,
 = 0 và 

phân khoảng trên TXĐ, sau đó mới có thể xét dấu được đạo hàm. 

Bước 4: Xét dấu của đạo hàm. Để xét dấu đạo hàm sử dụng cách dạy 

"Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động” như sau: 

- Bước 4.1: Áp dụng định lý về dấu của hàm số bậc nhất xét dấu đạo hàm. 

Với bài toán này áp dụng định lý về dấu của nhị thức bậc nhất, cho  nhị thức  

                   y = ax + b (a0) 

                  Nghiệm của nhị thức ax + b = 0 

                  
b

x
a

    

                  ;
b

x
a

 
  
 

 ax + b trái dấu với hệ số a. 

                 ;
b

x
a

 
  
 

 ax + b cùng dấu với hệ số a. 

HS tiến hành: y' = 0  2x - 2 = 0  x = 1 

                 2x - 2 > 0  x  (1; + ) 

                 2x - 2 < 0  x  (-;1) 

- Bước 4.2: Kết luận cho dấu của đạo hàm.  

HS tiến hành: 

                 y' = 0  2x - 2 = 0  x = 1 

 

 

                 x  (-; 1)  y
,
 <0 

                 x  (1; +)  y
,
 >0 

1 +  
-  

- + 
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Bước 5: Bảng biến thiên 

x - 1  + 

y' - 0 +  

y 
- 

 

 

CT 
 

+ 

Bước 6: Kết luận: 

            Vậy x  (-; 1)  hàm số nghịch biến 

                    x  (1; +)  hàm số đồng biến 

Ví dụ  2: 

Tìm m để 
22 (1 ) 1x m x m

y
x m

   



 đồng biến trên (1; +) 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số 

Bước 3: Buộc điều kiện y'    0  x (1; +) 

Bước 4: Giải và biện luận tham số của bất phương trình 

                   y'    0  x (1; +) 

Bước 5: Kết luận 

2)  Cách dạy tri thức phương pháp 

Ở đây chúng tôi sử dụng 2 cách dạy “Truyền thụ tường minh TTPP” và 

“Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP”. Trước hết GV dạy 

“Truyền thụ tường minh TTPP” truyền đạt 5 bước giải bài toán, ở bước 4 sẽ 

kết hợp cách dạy “Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP” để 

giải và biện luận tham số của bất phương trình 

                    y'    0  x (1; +) 
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Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. Đây là hàm phân thức, điều kiện để 

hàm số có nghĩa. HS tiến hành D = R \ {m} 

Sau khi tìm TXĐ của hàm số. GV thông báo cho HS đây là bài toán về 

tính đồng biến và nghịch biến phải tính đạo hàm của hàm số. 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số  

HS tiến hành:    
2 2

2

2 4 2 1
'

( )

x mx m m
y

x m

   



  

Sau khi tính đạo hàm của hàm số để hàm số đồng biến trên (1; +) thì 

điều kiện như thế nào? 

Bước 3: Để hàm số đồng biến trên (1; +) thì điều kiện của y' như thế 

nào? HS tiến hành: Để hàm số đồng biến trên (1; +) thì y'  0 x  (1; +). 

Sau khi buộc điều kiện cho y
,
, GV thông báo tiếp cho HS dấu y

,
 phụ 

thuộc vào dấu của tử. Để xét dấu y
,
 chuyển sang bước 4 

Bước 4: Nhận thấy dấu của y
'
 phụ thuộc vào dấu của tử, chúng tôi sử dụng 

cách dạy “Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP” như  sau: 

+) Để y'  0 x  (1; +) thì tử phải thoả mãn điều kiện gì? 

+) Đưa bài toán về bài toán tam thức bậc hai. 

+) Biện luận số nghiệm của tam thức bậc hai với điều kiện x1,  x2 là 

nghiệm của phương trình sao cho thoả mãn điều kiện x1  x2  1 

HS tiến hành: 

Đặt g(x) = 2x
2
 - 4mx + m

2
 - 2m - 1  

VẬy để y'  0 x  (1; +)  2x
2
 - 4mx + m

2
 - 2m - 1  0 x  (1; +)  

bài toán đưa về bài toán tam thức bậc hai. 

Tìm m để: 2x
2
 - 4mx + m

2
 - 2m - 1 = 0 

Có 2 nghiệm sao cho thoả mãn: x1  x2  1 
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2

2

1

1
' 2( 1) 0

3 2 23 2 22 (1) 2( 6 1) 0

3 2 2
1

2


               

 
   



m

m
m

mmg m m

ms
m

 

Bước 5: Kết luận với 3 2 2m    thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Ví dụ 3: 

 CMR hàm số 
2 2 2

1

  




x m x m
y

x
 tăng trên từng khoảng xác định. 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ. 

Bước 2: Tính đạo hàm. 

Bước 3: Buộc điều kiện cho dấu của đạo hàm. 

Bước 4: Giải và biện luận theo tham số của bất phương trình  

   y'  0  x  R \ {-1} 

Bước 5: Kết luận 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Ở ví dụ này chúng tôi sử dụng hai cách dạy “Truyền thụ tường minh 

TTPP” và “Thông báo trong quá trình hoạt động của TTPP” như sau: 

Chúng tôi sử dụng cách dạy “Thông báo trong quá trình hoạt động của 

TTPP”, truyền đạt cho HS 5 bước giải bài toán. Ở bước thứ 4 chúng tôi kết 

hợp cách dạy “Truyền thụ tường minh TTPP”  

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. HS tiến hành R \ {-1} 

Sau khi HS tìm TXĐ của hàm số. GV thông báo cho HS để hàm số có 

nghĩa chúng ta phải tìm TXĐ của hàm số. 

 Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số. HS tiến hành: 
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2 2

2

2 2
'

( 1)

x x m m
y

x

   



 

Sau khi HS tính đạo hàm của hàm số. GV thông báo: với tất cả các loại 

toán về đồng biến và nghịch biến đều phải tính đạo hàm của hàm số.  

Bước 3: Để hàm số tăng trên từng khoảng xác định dấu y
,
 phải không 

âm trên TXĐ. 

HS tiến hành: Để hàm số tăng trên TXĐ  thì cần y'  0  x  R \ {-1} 

Nhận thấy dấu y
,
 phụ thuộc vào dấu của tử, thông báo tiếp cho HS 

chuyển sang bước 4. 

Bước 4: Xét dấu của tử, sử dụng “Truyền thụ tường minh TTPP”. 

- Bước 4.1: Tử là một tam thức bậc hai, muốn xét dấu phải tính   

- Bước 4.2: Nhận xét dấu của  và dấu của hệ số a 

- Bước 4.3: Từ dấu của  và dấu của hệ số a  dấu tam thức bậc hai. 

HS tiến hành: y'  0  x  R \ {-1} đặt 2 2( ) 2 2g x x x m m      

Để y'  0  x  D = R\{-1}  g(x)  0 x  D = R\{-1} 

  x
2
 + 2x + m

2
 - m + 2  0 x  R\{-1} 

         Tính 
2 1 0m m      m  R 

  y'  0  x  R \ {-1} 

Sau khi xét dấu của y
,
,
 
 GV thông báo vì  < 0  m  R nên chuyển 

sang bước 5. 

Bước 5: Cho HS kết luận. HS tiến hành: m  R thoả mãn điều kiện 

đầu bài. 

2.3.2. Loại toán 2 

Tìm cực trị của hàm số 

1) Tri thức: 
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- Định lý Fermat: Giả sử y = f(x) liên tục trên một lân cận của x0 và có 

đạo hàm tại x0 khi đó nếu y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0. 

- Nắm vững khái niệm cực đại địa phương, cực tiểu địa phương. Biết 

phân biệt với khái niệm lớn nhất và nhỏ nhất. 

- Nắm vững các điều kiện đủ để hàm số có cực trị, biết cách sử dụng 

thành thạo các điều kiện đủ để tìm cực trị. 

2) Tri thức phương pháp 

Tuân thủ một trong hai quy tắc 

* Quy tắc 1: 

Bước 1: tìm f'(x) 

Bước 2: Tìm các điểm xi mà tại đó f'(xi) = 0 hoặc f'(xi) không xác định. 

Bước 3: Lập bảng xét dấu đạo hàm và kết luận về các điểm cực trị. 

* Quy tắc 2: 

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục tới cấp hai tại x0 và f'(x0) = 0, 

f"(x0)  0 thì x0 là 1 điểm cực trị của hàm số. 

+ Nếu f"(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu. 

+ Nếu f"(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại. 

Ví dụ 1: Tìm điểm cực trị của hàm số y = x
3
(1 - x)

2 
 

 1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tính đạo hàm. 

Bước 2: Tìm ngiệm y
,
 = 0 

Bước 3: Xét dấu đạo hàm; Lập bảng biến thiên. 

Bước 4: Kết luận 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Với bài này chúng tôi sẽ sử dụng  cách dạy "Truyền thụ tường minh 

TTPP" như sau: 

Bước 1: Tính đạo hàm. HS tiến hành: y' = x
2
(1 - x)(3 - 5x) 
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Sau khi tính đạo hàm GV thông báo cho HS cần phải tìm nghiệm của 

đạo hàm, chuyển sang bước 2. 

Bước 2: Tìm nghiệm của y'.  

HS tiến hành 

0

' 0 1

3

5

x

y x

x


 


  





 

Bước 3: Xét dấu đạo hàm chia TXĐ theo các nghiệm của y
,
 theo thứ tự từ 

thấp tới cao trên bảng biến thiên. Sau đó xét dấu từng khoảng. HS tiến hành: 

x -  0  3
5

  1  + 

y'  + 0 + 0 - 0 +  

y 

 

 

- 

   

108

3125
 

 

 

 

0 

 

+ 

Sau khi lập bảng biến thiên để xét dấu đạo hàm cho HS kết luận. 

Bước 4: Kết luận. 

Ví dụ 2: Tìm các điểm cực trị của hàm số 

              y = sin2x - x 

1) Tri thức phương pháp:  

Bước 1: Tính đạo hàm.  

Bước 2: Tìm các điểm tới hạn bằng cách giải phương trình y
,
 = 0.  

Bước 3:  Tính y". 

Bước 4: Tính giá trị y
,,
 tại các điểm tới hạn. 

Bước 5: Kết luận.   
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2) Cách dạy tri thức phương pháp. 

Với dạng toán này chúng tôi sử dụng phương pháp “Thông báo TTPP 

trong quá trình hoạt động” để xây dựng phương pháp giải cho học sinh như sau: 

Bước 1: Yêu cầu HS tính đạo hàm. HS tiến hành: y' = 2cos2x - 1 

Sau khi HS tính đạo hàm cấp 1, thì GV thông báo tìm cực trị của hàm 

số y' = 2cos2x - 1 Ta phải xét dấu y
,
. Việc xét dấu y

,
 là rất khó vì đây là hàm số 

lượng giác nên HS phải thực hiện qui tắc 2. Muốn thực hiện qui tắc 2 phải giải 

phương trình y
,
 = 0 tìm các điểm tới hạn. 

Bước 2: Tìm các điểm tới hạn giải phương trình y
,
 = 0. HS tiến hành: 

                            y' = 0  2cos2x - 1 = 0 
6

6

x k

x l








 

 
   


 

Sau khi tìm các điểm tới hạn, GV thông báo cho HS cần phải tính y"  

Bước 3:  Yêu cầu HS tính y", HS tiến hành: y" = -4sin2x 

Sau khi tính y
,,
 ta có thể xét cực trị thông qua tính chất về dấu y

,,
 tại các 

điểm tới hạn nên chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 4: Tính giá trị y
,,
 tại các điểm tới hạn.  HS tiến hành:  

y"(
6

k


 ) = 2 3  

y"(
6

l


  ) = 2 3  

Sau đó từ định lý 1 cho HS tự nhận xét giá trị cực đại, giá trị cực tiểu. 

Bước 5: Kết luận: Giá trị cực đại 


 
6

x k   

                                       Giá trị cực tiểu 


  
6

x l            
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Ví dụ 3: Xác định m để hàm số 
 




2 1x mx
y

x m
 đạt cực đại tại x = 2 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ. 

Bước 2: Tính đạo hàm. 

Bước 3: Điều kiện cần để hàm số nhận x = 2 là điểm cực đại. 

Bước 4: Điều kiện đủ để hàm số nhận x = 2 là điểm cực đại. 

Bước 5: Kết luận. 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Ở đây chúng tôi phối hợp hai cách dạy "Thông báo  tri thức  trong quá  

trình  hoạt  động" và "Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP" 

như sau : 

Hướng dẫn HS đủ 5 bước giải bài toán. Còn ở bước 3 chúng tôi sử dụng "Tập 

luyện những hoạt động ăn khớp với những TTPP".  

Bước 1: yêu cầu HS tìm TXĐ của hàm số D = R\ m  

Sau khi tìm TXĐ của hàm số GV thông báo hàm số đã cho là hàm phân 

thức để hàm số có nghĩa mẫu phải khác 0.  

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số theo các quy tắc đã học. HS tiến 

hành: 
2 2

2

2 1
'

( )

x mx m
y

x m

  



 

Sau khi tính đạo hàm GV thông báo vì bài toán liên quan đến cực trị 

nên bước 2 bao giờ cũng phải tính đạo hàm. 

Bước 3: Điều kiện cần để hàm số đạt cực đại tại x = 2 tức là điều kiện 

cần x = 2 phải là nghiệm của y' 
'(2) 0 1

2 0 3

y m

m m
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Sau khi HS tiến hành, GV hướng dẫn cho HS, vì bài toán yêu cầu tìm m 

để hàm số có cực đại tại x = 2 nên cần tìm điều kiện để x = 2 là điểm tới hạn 

y'(2) = 0 chuyển sang bước 4. 

Bước 4: Điều kiện đủ x = 2 là điểm cực đại ở đây chúng tôi sử dụng 

cách dạy "Tập luyện những hoạt động ăn khớp" như sau: 

+) Giải y'(2) = 0 tìm m = -1 và m = -3 

+) Vậy với m = -1 liệu x = 2 có phải điểm cực đại hay không? 

+) Xét với m = -1 thì x = 2 là điểm cực đại ta phải làm như thế nào? 

+) Thay m = -1 vào hàm số đã cho và tìm cực trị theo quy tắc 

+) Thay m = -3 vào hàm số đã cho và tìm cực trị theo quy tắc 

HS tiến hành : 

* Với m = -1 cho HS thay vào hàm số và tìm cực trị của hàm số. HS tiến 

hành: 

 

2

2

02
1 ' ' 0

21

xx x
m y y

xx


       

 
 

Bảng biến thiên 

x -  0  1  2  + 

y'  + 0 -  - 0 +  

y  

- 

 CĐ   

- 

+  

CT 

 + 

 

Vậy xCT = 2 (loại) 

Từ bảng biến thiên cho HS nhận xét với m = -1 thì x = 2 là điểm cực đại 

hay cực tiểu. 

* Với m = -3 cho HS thay vào hàm số và áp dụng các bước trên cực trị 

của hàm số, tương ứng với m = -3. HS tiến hành: 
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2

2

26 8
3 ' 0

43

xx x
m y y

xx

 
       

 
 

x -  2  3  4  + 

y'  + 0 -  - 0 +  

y  

- 

 CĐ   

- 

+  

CT 

 + 

 

Cho HS nhận xét với m = -3 thì x = 2 là điểm cực đại hay cực tiểu ? 

Sau khi đã xét các trường hợp của m = -1 và m = -3 GV thông báo cho HS kết 

luận bài toán và chuyển sang bước tiếp. 

Bước 5 : Kết luận. HS tiến hành: 

Nhận thấy với m = -1 (loại) vì xCT = - 2 . 

Với m = -3 thì xCĐ = -2 

Ví dụ 4: Tìm m để 
2 2(2 ) (2 1)mx m x m

y
x m

   



 có cực trị 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số 

Bước 3: Giải và biện luận phương trình y' = 0 

Bước 4: Kết luận 

2) Dạy học tri thức phương pháp 

Để dạy bài này chúng tôi sử dụng 2 cách dạy "Thông báo TTPP trong 

quá trình hoạt động" và "Truyền thụ tường minh TTPP". Trước hết chúng tôi 

truyền đạt cho HS 4 bước giải bài toán. Ở bước 3 chúng tôi kết hợp cách 

"Truyền thụ tường minh TTPP".   

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. HS hoạt động: R\{m} 
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Bước 2: Tất cả những bài toán về cực trị hàm số đều phải tính y'. đây là 

hàm phân thức yêu cầu HS tính đạo hàm theo công thức đã cho.  

              HS hoạt động : 
2 2 3

2

2 1
'

( )

mx m x m
y

x m

  



 

Bước 3: Với bước này chúng tôi sử dụng "Truyền thụ tường minh 

TTPP" như sau: 

Tìm m để phương trình y
,
 = 0 có hai nghiệm phân biệt. HS tiến hành : 

Để hàm số có cực trị đặt g(x) = mx
2
 - 2m

2
x + m

3
 + 1 

Để g(x) có 2 nghiệm phân biệt 
0

0
0

m
m

m


 

   
 

Sau khi HS tìm m để phương trình y
,
 = 0 có hai nghiệm phân biệt, GV 

hướng dẫn cách giải tiếp theo các bước sau: 

Bước 3.1: Để y
,
 đổi dấu qua các nghiệm của nó thì phương trình y

,
 = 0 

có hai nghiệm phân biệt.  

Bước 3.2: Điều kiện để y
,
 = 0 là phương trình bậc hai thì m  0 

Bước 3.3: Tính . 

Bước 3.4: Điều kiện  > 0 

Bước 4: Kết luận với m < 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Nhận xét về các bài toán cực trị thường là chúng tôi phải sử dụng phối 

hợp cả 3 cách dạy. 

Ví dụ 5: CMR: Với m  R hàm số 3 22 3(2 1) 6 ( 1) 1y x m x m m x       

luôn đạt cực trị tại x1, x2 với (x2 - x1) không phụ thuộc vào m. 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ: D = R 

Bước 2: Tính đạo hàm y' = 6x
2
 - 6(2m+1)x + 6m(m+1) 

Bước 3: Tìm tham biến để phương trình y' = 0 có 2 nghiệm x1, x2 thoả 

mãn điều kiện x1 - x2 không phụ thuộc vào m. 
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Bước 4: Kết luận 

2) Cách dạy  tri thức phương pháp 

Với bài toán này chúng tôi kết hợp 2 cách dạy "Truyền thụ tường minh 

TTPP" và "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động". Chúng tôi sẽ hướng 

dẫn cho HS trình bày bài toán gồm 4 bước: 

Bước 1: Yêu cầu HS tìm TXĐ 

HS tiến hành tìm TXĐ: R 

Bước 2: Tính đạo hàm hàm số: HS tiến hành 

y' = 6x
2
 - 6(2m +1)x + 6m(m+1) 

Sau khi tính đạo hàm của hàm số GV thông báo cho HS đạo hàm của 

hàm số là một tam thức bậc hai. Vậy để một tam thức bậc hai có hai nghiệm 

x1, x2 thì điều kiện như thế nào? Chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 3: Để tam thức bậc hai có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện: 

 x1 - x2  không phụ thuộc vào m 

Chúng tôi sử dụng phương pháp: "Truyền thụ tường minh TTPP" như sau: 

+) Giải phương trình  y' = 0 

+) tính   

+) Nhận xét dấu của   

+) Dấu của y' tại các nghiệm x1, x2 

+) Tìm nghiệm x1, x2 

+) Xét hiệu x1 - x2 

HS tiến hành: Để tìm cực trị tại x1, x2 thì phải tìm nghiệm của y'. 

y' = 0  6x
2
 - 6(2m+1)x + 6m(m+1) = 0 

Tính   = 1 > 0 y' luôn đổi dấu qua 2 nghiệm x1, x2 

x1, x2 là nghiệm y' đồng thời là hai điểm cực trị. 

1

2

1x m

x m
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Sau khi đã xét hiệu của x1, x2 chúng tôi sẽ thông báo cho HS thấy rằng 

hiệu x1 - x2 là một hằng số và không phụ thuộc vào tham biến. Chuyển sang 

bước tiếp theo. 

Bước 4: Kết luận x1 - x2 = 1 không phụ thuộc vào m. 

Ví dụ 6: Tìm m để hàm số 
3 2 21

( 3) 4( 3) ( )
3

y x m x m x m m        đạt 

cực trị x1, x2 thoả mãn điều kiện x1 < - 1 < x2. 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. TXĐ: D = R 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số 

    y' = x
2
 + 2(m+3)x + 4(m+3) = f(x) 

Bước 3: Đưa về bài toán tìm m để y' = 0 có 2 nghiệm thoả mãn điều 

kiện x1 < - 1 < x2  

Bước 4: HS kết luận 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Với bài này chúng tôi sử dụng 2 cách dạy "Thông báo TTPP" và 

"Tập luyện những hoạt động ăn khớp". Trước hết chúng tôi sử dụng 

"Thông báo TTPP" trong 4 bước dạy, ở bước 3 sẽ sử dụng "Tập luyện các 

hoạt động ăn khớp". 

Bước 1: Yêu cầu HS tìm TXĐ. HS tiến hành sau khi tìm TXĐ: R 

chuyển sang bước tiếp 

Bước 2: Tính đạo hàm của hàm số. HS tiến hành: 

    y' = x
2
 + 2(m+3)x + 4(m+3) 

Sau khi tính đạo hàm GV thông báo các bài toán về cực trị chúng ta 

phải tìm đạo hàm cấp một của hàm số. Sau đó chuyển sang bước tiếp theo. 
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Bước 3: Ở bước này chúng tôi kết hợp phương pháp "Tập luyện các 

hoạt động ăn khớp" như sau: 

+) Các điểm cực trị x1, x2 chính là nghiệm của y' = 0 

+) Giải và biện luận theo tham số: với phương trình y' = 0 

+) Tính   

+) Biện luận   

+) Điều kiện để   > 0 

Sử dụng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai để tìm m, sao cho 

phương trình y' = 0 có 2 nghiệm thoả mãn điều kiện x1< -1 < x2 

Để hàm số có cực trị tại x1, x2 thoả  mãn điều kiện x1 < -1 < x2    

 
2

' 0 3 4( 3) 0

( 1) 0 1 2( 3) 4( 3) 0

m m

af m m

     
  

       

 

( , 3) (1, )
( 3)( 1) 0

7
2 7 0

2

7

2

m
m m

m m

m

    
   

  
    

  

 

7

2
m    thoả mãn điều kiện 

Sau khi đã tìm m để hàm số đạt cực trị x1, x2 thoả mãn điều kiện  

x1 < -1 <x2 GV thông báo cho HS thấy rằng các bài toán cực trị của 

hàm bậc ba luôn sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai để giải. Chuyển 

sang bước tiếp theo. 

Bước 4: HS kết luận: 
7

2
m    thoả mãn điều kiện. 

2.3.3. Loại toán 3 

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số: 
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y = ax
3
 + bx

2
 + cx + d (a 0) 

y = ax
4
 + bx

2
 + c (a 0) 

y = 

2ax +bx+c

ex+d
 

y = 
ax+b

ex+d
 

1) Tri thức phương pháp 

*Sơ đồ khảo sát 

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số 

(Xét tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn (nếu có)). 

Bước 2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số 

a. Xét chiều biến thiên của hàm số 

- Tính đạo hàm 

- Tìm các điểm tới hạn 

- Xét dấu của đạo hàm 

- Suy ra chiều biến thiên của hàm số 

b. Tính các cực trị 

c. Tìm các giới hạn của hàm số 

- Khi x dần tới vô cực 

- Khi x dần tới, bên trái và bên phải, các giá trị của x tại đó hàm 

số không xác định 

- Tìm các tiệm cận (nếu có) 

d. Xét tính lồi, lõm và tìm điểm uốn của đồ thị hàm số (đối với các hàm 

số trong chương trình) 

- Tính đạo hàm cấp 2 

- Xét dấu của đạo hàm cấp 2 
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- Suy ra tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị 

đ. Lập bảng biến thiên 

(Ghi tất cả các kết quả đã tìm được vào bảng biến thiên) 

Bước 3. Vẽ đồ thị 

- Chính xác hoá đồ thị (xem chú ý dưới đây) 

- Vẽ đồ thị 

Chú ý: 

* Nếu hàm số là tuần hoàn với chu kì T, thì chỉ cần khảo sát hàm số 

trên một chu kì rồi cho tịnh tiến đồ thị theo trục Ox. 

* Để chính xác hoá đồ thị, nên tìm giao điểm của đồ thị với các trục toạ 

độ và nên lấy thêm một số điểm của đồ thị, nên vẽ tiếp tuyến ở một số điểm 

đặc biệt: cực trị, điểm uốn v.v... Nêu nhận xét các yếu tố đối xứng: tâm đối 

xứng, trục đối xứng (nếu có). Việc chứng minh các tính chất đối xứng là 

không bắt buộc. 

* Đối với các hàm số quy định trong chương trình, cần: 

- Xét tính lồi, lõm và tìm điểm uốn của đồ thị các hàm số: 

y = ax
3
 + bx

2
 + cx + d 

y = ax
4
 + bx

2
 + c 

(Các hàm số này không có tiệm cận) 

- Tìm tiệm cận của các hàm số: 

y = 
ax +b

cx +d
 

y = 
2ax +bx +c

dx +e
 

(Không yêu cầu xét tính lồi, lõm của đồ thị các hàm số này). 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 
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Để truyền thụ TTPP này ở đây chúng tôi sử dụng 2 cách dạy học 

"Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động" và "Truyền thụ tường minh 

TTPP" như sau: 

- Nếu sử dụng cách "Truyền thụ tường minh TTPP " thì: 

+) GV trình bày đủ 3 bước cho HS. 

+) Hướng dẫn HS vận dụng từng bước để giải bài tập đã cho. 

- Còn sử dụng cách "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động" thì: 

+) GV ra bài tập sau đó hướng dẫn HS làm 

+) Ở mỗi bước GV tổ chức HS rút ra TTPP sau đó GV chính thức thông 

báo với HS về TTPP đó. 

+) Kết luận cho bài tập 

3)  Bài tập 

Ví dụ 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  y = x
3
 + 3x

2
 - 4 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ 

Bước 2: Yêu cầu HS xét sự biến thiên của hàm số 

Bước 3: Tìm cực trị 

Bước 4: Tìm giới hạn 

Bước 5: Tính khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị 

Bước 6: Bảng biến thiên 

Bước 7: Vẽ đồ thị hàm số 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Với bài toán này chúng tôi sử dụng cách dạy là "Truyền thụ tường mình 

TTPP" với 7 bước đã nêu ở TTPP. Còn trong các bước 3, bước 5, bước 7 sẽ 

kết hợp với cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động" 

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số. HS tiến hành:  TXĐ: R 
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Bước 2: Xét sự biến thiên của hàm số. Để xét sự biến thiên của hàm số 

cần thông báo cho HS các TTPP sau: 

+) Tính đạo hàm 

+) Giải phương trình y' = 0 

+) Xét dấu của y' trên các khoảng xác định đã chỉ ra 

+) Nhận xét dấu của y', suy ra các khoảng đồng biến và nghịch biến 

HS tiến hành: Chiều biến thiên 

y' = 3x
2
 + 6x = 3x(x + 2) 

y' = 0   x = -2, x = 0 

y' > 0 trên các khoảng (- ; -2) và (0 ; + ) 

y' < 0 trên khoảng (-2; 0) 

Sau khi HS xét sự biến thiên của hàm số GV thông báo đạo hàm của 

hàm số là một tam thức bậc hai nên việc xét dấu ta áp dụng định lý về dấu của 

tam thức bậc hai. Chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 3: Yêu cầu HS tìm cực trị của hàm số. Thông báo cho HS thấy y' 

đổi dấu qua 2 nghiệm x = -2 và x = 0 nên ta có thể thấy ngay được, x = - 2 và 

x = 0 là 2 điểm cực trị của hàm số. 

 HS tiến hành: Hàm số đạt cực trị tại x = -2; yCĐ = y(-2) = 0 

   Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yCT = y(0) = -4 

Sau khi tìm cực trị của hàm số, GV thông báo muốn tìm cực trị của 

hàm số phải dựa vào dấu của y'. Dấu của y' thay đổi qua các nghiệm x0 thì  x0  

chính là điểm cực trị. Chuyển sang bước tiếp theo 

Bước 4: Tính giới hạn của hàm số 

3

3

3 4
y x 1lim lim

4 x 

 
     

 x x x
 

3

3

3 4
y x 1lim lim

4 x 

 
     

 x x x
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Bước 5: Yêu cầu HS tính điểm lồi lõm và điểm uốn. 

Chúng tôi thông báo cho HS các bước như sau: 

+) Tính y" 

+) Giải phương trình y" = 0 

+) Xét dấu y" trên các khoảng xác định 

+) Dựa vào định lý tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số, HS tiến hành:  

y'' = 6x + 6 = 6(x + 1) 

y" = 0  x = -1 

x -   -1  +  

y" - 0 +  

Đồ thị 
lồi 

 
lõm  

 

Sau khi xét tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị, chúng tôi thông báo: 

Để xét tính lồi lõm của đồ thị hàm số cần phải tính đạo hàm cấp hai theo 

phương pháp khoảng. Chuyển bước tiếp theo. 

Bước 6: lập bảng biến thiên. Thông báo cho HS đưa dấu của y' lên bảng 

biến thiên. 

x -   -2 -1 0  +  

y' + 0 - 0 +  

y 
 

-  
 

0 -2 

(I) 

 

-4 
 +  

 

Bước 7: Yêu cầu HS vẽ đồ thị hàm số. Thông báo cho HS các TTPP 

sau: 

+) Giao với trục tung 

+) Giao với trục hoành 

+) Tâm đối xứng 

Điểm uốn 

I(-1;-2) 
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HS tiến hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2. Khảo sát và vẽ đồ thị y = 
-x+2

2x+1
 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm tập xác định: R\
1

2

 
 
 

 

Bước 2: Sự biến thiên 

Bước 3: Cực trị 

Bước 4: Tiệm cận 

Bước 5: Bảng biến thiên 

Bước 6: Đồ thị 

 

-2 
0 

-4 

-2 

-1 x 

y 
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2) Cách dạy TTPP 

Với bài này chúng tôi sử dụng cách dạy "Truyền thụ tường minh TTPP" 

trong suốt quá trình dạy ở bước 2 và bước 3, bước 4, bước 6 kết hợp với cách 

dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt động". 

Bước 1: Yêu cầu HS tìm TXĐ 

HS tiến hành: Tập xác định: R\
1

2

 
 
 

 

Sau khi tìm TXĐ, GV thông báo đây là hàm phân thức, để hàm số có 

nghĩa thì điều kiện mẫu phải khác 0. 

Bước 2: Yêu cầu HS xét sự biến thiên của hàm số. Thông báo cho HS 

để xét sự biến thiên của hàm số. 

+) Tính đạo hàm 

+) Giải phương trình y' = 0 

+) Xét dấu của y' 

HS tiến hành:  

y' = 
2 2

(2 1)( 1)( 2)(2) 5

(2 1) (2 1)

    


 

x x

x x
 

y' không xác định khi x = 
1

2
  

y' luôn luôn âm với mọi x 
1

2
  

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng 
1

;
2

 
  
 

và 
1

;
2
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Sau khi xét chiều biến thiên của hàm số GV thông báo đây là hàm bậc 

nhất trên bậc nhất, nên dấu của đạo hàm phụ thuộc vào dấu của tử. Suy ra 

hàm số chỉ có thể đồng biến hoặc nghịch biến trên TXĐ của nó. 

Bước 3: Tìm cực trị của hàm số. HS tiến hành:  

Hàm số đã cho không có cực trị 

Sau khi tìm cực trị của hàm số, GV thông báo vì y' chỉ có một dấu trên 

TXĐ nên hàm số này không có cực trị. 

Bước 4: Tìm tiệm cận của hàm số. GV thông báo các bước tìm tiệm cận 

như sau: 

+ Tìm tiệm cận đứng theo công thức đã học 

+ Tìm tiệm cận ngang theo công thức đã học 

HS tiến hành: 

Giới hạn 
11

22

2
lim lim 2 1            

 
  


xx

x
y

x
 

11

22

2
lim lim 2 1            

 
  


xx

x
y

x
 

  Đường thẳng x = 
1

2
  là tiệm cận đứng. 

2 1
lim lim 2 1 2

 
  

xx

x
y

x
 

  Đường thẳng y = 
1

2
  là tiệm cận ngang. 

Bước 5: Yêu cầu HS lập bảng biến thiên. HS tiến hành: 
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O 

I 

1
2

  

1
2

  

2 

2 x 

X 

y Y 

Bảng biến thiên 

 

x -   1

2
  

 +  

y' - -  

y 1

2
  

 

 

 

     +  

 

-  

  

1

2
  

 

Bước 6: Vẽ đồ thị của hàm số. GV thông báo 

+) Tìm giao của trục tung 

+) Tìm giao của trục hoành 

+) Vẽ các đường tiệm cận 

+) Tìm tâm đối xứng 

HS tiến hành: 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm A(0; 2) và cắt trục hoành tại điểm B(2; 0). 

Chú ý: Giao điểm của hai tiệm cận là I
1 1

;
2 2

 
  
 

. Nếu tịnh tiến hệ trục 

toạ độ theo véc tơ OI


 thì theo công thức đổi trục: 

1
x=- +X

2

1
y=- +Y

2







 

ta đưa hàm số đã cho 

về dạng Y = 
5

4X
 

Đó là hàm số lẻ cho 

nên đồ thị có tâm đối xứng 

là điểm I. 
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2.3.4. Loại toán 4 

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

1) Tri thức: 

+ Khái niệm về điểm tới hạn 

+ Định nghĩa về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 

Cho hàm số y = f(x) trên tập D nếu: 

 x D: f(x)   M 

x0 D f(x0) = M 

Ký hiệu: M = max f(x) 

Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu: 

 x D: f(x)   m 

x0 D: f(x0) = m 

Ký hiệu: M = min f(x) 

+ Hiểu được khái niệm về giá trị nhỏ nhất và giá trị giá trị lớn nhất của 

hàm số trên một khoảng. 

+ Hiểu được khái niệm về giá trị lớn nhất và giá trị giá trị nhỏ nhất của 

hàm số trên một đoạn. 

2) Tri thức phương pháp 

Bài toán: Cho hàm số y = f(x). Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất 

của hàm số trên một đoạn [a, b] 

Bước 1: Tìm các điểm tới hạn x1, x2, …, xn của f(x) trên đoạn [a, b] 

Bước 2: Tính f(a), f(x1), f(xn), f(b) 

Bước 3: Tìm số lớn nhất M, nhỏ nhất m trong các số trên 

a,b a,b

M = max f(x) m = min f(x)
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3) Cách dạy tri thức phương pháp 

Đối với loại toán này chúng tôi sử dụng cách dạy "tường minh" như sau: 

Thông báo cho HS tuân thủ 3 bước trên, yêu cầu HS nắm vững phương 

pháp và sử dụng các kỹ năng thành thạo. 

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

f(x) = 2x
3
 + 3x

2
 - 1 trên đoạn [-2; 

1

2
 ]   

1) Tri thức phƣơng pháp 

Bước 1: Tính đạo hàm  

Bước 2: Tìm các điểm tới hạn 

Bước 3: Tính giá trị của các điểm tới hạn thuộc [-2; 
1

2
 ] và giá trị các 

đầu mút x = -2, x = -
1

2
. 

Bước 4: Kết luận 

2. Cách dạy TTPP 

Chúng tôi sử dụng cách dạy "tường minh" như sau: 

Bước 1: Tính đạo hàm. HS tiến hành tính đạo hàm f'(x) = 6x
2
 + 6x 

Bước 2: Tìm các điểm tới hạn. Bằng cách giải phương trình f'(x) = 0 

   HS tiến hành f'(x) = 0
1

0

x

x

 



  x=0 (loại) 

Bước 3: Tính f(-2), f(-1), f(
1

2
 ) 

   HS tiến hành: 

  f(-2) = -5   f(-1) = 0 f(
1

2
 ) = 

1

2
  

Bước 4: Kết luận:  
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1
2;

2

max f(x) =f(-1) = 0
 
  
 

 

1
2;

2

min f(x) f(-2) = -5
 
  
 

  

Ví dụ 2: Giải phương trình 

4 4x-2 + 4-x =2  

1) Tri thức phương pháp 

Đặt f(x) = 4 4x-2 + 4-x  

Bước 1: TXĐ: 
4 0

2 0

 


 

x

x
 

2
2 4

4


   



x
x

x
 

Bước 2: Xét dấu của f'(x) trên bảng biến thiên 

f'(x) = 
3 34 4

1 1 1
0

4 ( 2) (4 )

 
  

   x x
 

3 34 4(4 ) ( 2) 4 2

3

       

 

x x x x

x
 

 

x 2  3  4 

f'(x) + 0 -  

f(x) 

 

4 2  

 2   

4 2  
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Bước 3: Kết luận 

Nhìn bảng biến thiên: f(x) = 2 = f(3)   x = 3 

2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Đây là dạng toán giải phương trình vô tỷ nếu không hướng dẫn TTPP 

cho HS, các em sẽ ngộ nhận cách giải thông thường đó là làm mất căn bậc 

bốn. Chúng tôi sẽ sử dụng cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt 

động" để hướng dẫn các em tìm ra phương pháp giải. 

Bước 1: Yêu cầu HS tìm tập xác định của phương trình. HS tiến hành: 

TXĐ: 
2 0

2 4
4 0

 
  

 

x
x

x
 

Bước 2: Cho HS nhận xét vế trái chính là 1 hàm số 

Đặt f(x) = 4 42 4  x x  còn vế phải là hằng số. 

Phải chăng ta có thể đưa bài tập giải phương trình về bài tập tìm giá trị 

lớn nhất của f(x) = 4 42 4  x x  trên TXĐ của nó. 

HS tiến hành đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số: 

f(x) = 4 42 4  x x  

Ở phần này ta áp dụng cách dạy "Tường minh TTPP" cho HS là: Muốn 

tìm giá trị lớn nhất của hàm số phải tuân thủ theo các bước đã đưa ra. 

+) Tìm f'(x) 

+) Tìm điểm tới hạn 

+) Lập bảng biến thiên và nhận xét về giá trị lớn nhất của hàm số, từ đó 

suy ra giá trị của x.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Ví du 3: Tìm m để phương trình: x + 
22 1 x m  có nghiệm 

1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm TXĐ D = R 

Bước 2: Nhận xét vế trái của phương trình là một hàm số, vế phải là 

tham biến m. 

Để tìm m phương trình có nghiệm ta sẽ đưa về bài toán tìm giá trị lớn 

nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

Đặt f(x) = x + 22 1x  

f'(x) = 1 + 
2

2

2 1

x

x
 

f'(x) = 0 
22 1x  = -2x 

1 2

2

0

2 1 4

0 1

2 1 2


 

 


   

 

x

x x

x
x

x

 

[ 

x -   1

2
   +  

f'(x) - 0 +  

f(x) -  

 

  

1

2
  

 +  

 

Bước 3: Kết luận 

Với m 
1

2
  phương trình có nghiệm. 
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2) Cách dạy tri thức phương pháp 

Với bài toán này là bài toán biện luận nghiệm, thường HS sử dụng 

phương pháp ( ) ( )f x g x  

2

( ) 0

( ) ( )


 



g x

f x g x
 

đưa về tam thức bậc hai để biện luận cho phương trình có nghiệm. 

Nhưng với bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn HS sử dụng giá trị lớn nhất, 

giá trị nhỏ nhất để giải quyết. Chúng tôi phối hợp 2 cách dạy "Thông báo 

TTPP trong quá trình hoạt động " và "Truyền thụ tường minh TTPP". 

Với phương pháp “Thông báo tri thức trong quá trình hoạt động”  

như sau: 

Bước 1: Nhận dạng bài toán. đây là bài toán biện luận nghiệm để 

phương trình có nghĩa phải tìm TXĐ. HS tiến hành. 

Bước 2: Nhận thấy việc biện luận theo phương pháp đã học ở lớp 10 không 

thể giải được. Vậy ta phải sử dụng ứng dụng đạo hàm để giải quyết bài toán. 

Đưa bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  

f(x) = 22 1x x   

Sử dụng "cách dạy tường minh TTPP" để hướng dẫn tìm giá trị lớn 

nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x). 

-  Bước 2.1: Tính đạo hàm sử dụng các công thức đạo hàm sau: 

'( )
( ) '

2 ( )

u x
u x

u x
  
 

 

HS tiến hành  

2

2
'( ) 1

2 1

x
f x

x
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- Bước 2.2: Xét dấu đạo hàm theo phương pháp khoảng. 

+ Tìm nghiệm phương trình f'(x) = 0. 

+ Sắp xếp các nghiệm lên bảng biến thiên từ thấp tới cao. 

+ Sử dụng phương pháp khoảng suy ra dấu của f'(x). 

HS tiến hành: f'(x) = 1 + 
2

2

2 1

x

x
 

  f'(x) = 0  22 1x  = -2x 

1 2

2

0

2 1 4

0 1

2 1 2


 

 


   

 

x

x x

x
x

x

 

x -   1

2
   +  

f'(x) - 0 +  

f(x) -  

 

  

1

2
  

 +  

Bước 3: Dựa vào bảng biến thiên cho HS kết luận  

Để phương trình f(x) = m có nghiệm khi điều kiện của m như thế nào? 

Bước 4: Kết luận với 
1

2
m   phương trình có nghiệm. 

2.3.5. Loại toán 5 

 Cho đồ thị (C) y = f(x) 

Viết phương trình tiếp tuyến biết: 

a. Tiếp tuyến đó song song đường với thẳng y = a1x + b1 

b. Biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng y = a2x + b2 
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1. Tri thức phương pháp 

a. Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y = a1x + b1 

Bước 1: Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng cho 

trước y = a1x + b1 

Bước 2: Tìm hệ số góc của đường thẳng 

Bước 3: áp dụng điều kiện tiếp xúc của đường thẳng y = ax + b với đồ 

thị hàm số y = f(x) 

Bước 4: Kết luận 

b. Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = a2x + b2 

Bước 1: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng 

cho trước y = a1x + b1 

Bước 2: Tìm hệ số góc của đường thẳng. 

Bước 3: áp dụng điều kiện tiếp xúc của đường thẳng y = ax + b với đồ 

thị hàm số y = f(x) 

Bước 4: Kết luận. 

2. Cách dạy TTPP 

a. Tiếp tuyến đó song song đường thẳng y = a1x + b1 

Chúng tôi sử dụng cách dạy "Truyền thụ tường minh TTPP” như sau: 

Bước 1: Cho (d1): y = a1x + b1 

(d2): y = a2x + b2 

để d1 // d2 thì 
1 2

1 2

a a

b b





 

Để 1 2d d  thì a1.a2 = -1 
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Vậy khi viết phương trình tiếp tuyến biết tiếp tuyến đó song song hoặc 

vuông góc với đường thẳng cho trước tức là bài toán đã cho ta hệ số góc. 

Bước 2: Để tìm b ta áp dụng điều kiện để đường thẳng y = ax + b tiếp 

xúc với đồ thị hàm số y = f(x) 

Khi và chỉ khi 
'( )

(1)
( )

a f x

ax b f x




 
 

Bước 3: Hướng dẫn HS giải hệ (1) và kết luận cho bài toán. 

Bước 4: Kết luận 

b. Ở bài này chúng tôi sử dụng cách dạy "Truyền thụ tường minh 

TTPP" trong suốt quá trình giải. Ở bước 3 chúng tôi kết hợp với "Thông báo 

TTPP trong quá trình hoạt động". 

Bước 1: Yêu cầu HS viết phương trình đường thẳng vuông góc với 

đường thẳng cho trước y = a1x + b1.  

HS tiến hành: y = 
1
x b
a

   

Bước 2: Tìm hệ số góc của phương trình đường thẳng. 

HS tiến hành: k = 
1

a
  

Sau khi tìm hệ số góc cho đường thẳng, GV thông báo vì 2 đường 

thẳng vuông góc với nhau nên tích của hai hệ số góc bằng -1. 

Bước 3: Yêu cầu HS tìm điều kiện để đường thẳng y = 
1
x b
a

   tiếp 

xúc với đồ thị hàm số y = f(x). 

HS tiến hành:  

Để đường thẳng y = 
1
x b
a

   tiếp xúc với đồ thị hàm số y = f(x). 
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1
( )

1
'( )

x b f x
a

f x
a


  

 


 

Trong bước này, GV thông báo cho HS cách giải hệ để tìm hệ số b 

Sau khi tìm được hệ số b, GV thông báo cho HS cách giải hệ bằng 

phương pháp thế đã học. 

Bước 4: Yêu cầu HS kết luận 

* Bài tập áp dụng 

Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của (C): y = x
4
 - 2x

2
 + 4x vuông góc 

với đường thẳng: y = 
1

3
4
x   

1. Tri thức phương pháp 

Bước 1: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng:  

               y = 
1

3
4
x   

Bước 2: Điều kiện để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị C. 

Bước 3: Giải hệ điều kiện 

Bước 4: Kết luận 

2. Cách dạy tri thức phương pháp 

Khi làm bài tập áp dụng chúng tôi sử dụng cách dạy "Dạy học tường 

minh TTPP": 

- Yêu cầu HS tuân thủ 4 bước đã dạy ở trên. 

- Trình bày từng bước một. 

Bước 1: Gọi phương trình tiếp tuyến là (d): y = ax + b 
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Do tiếp tuyến vuông góc đường thẳng cho trước: 
1

3
4

y x    

Nên 
1

.( ) 1 4
4

a a      

(d): y = 4x + b 

Bước 2: Điều kiện để (d) tiếp xúc với đồ thị (C) 

Khi hệ sau có nghiệm: (1) 

4 2

3

4 2 4 1 (2)

4 4 4 4 (1)

x b x x x

x x

     


  
 

Bước 3: Giải hệ phương trình (1)  4x
3
 - 4x = 0   

0

1

1

x

x

x




 

 

 

* Với x = 0  phương trình tiếp tuyến là: y = 4x - 1 

* Với x = -1  phương trình tiếp tuyến là: y = 4x - 2 

* Với x = 1  phương trình tiếp tuyến là: y = 4x - 2 

Vậy chỉ có 2 tiếp tuyến đó là; y = 4x - 2 và y = 4x - 1. 

 

Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C):  

4 3 21 1 1
5

4 3 2
y x x x x      song song với đường thẳng y = 2x - 1. 

1.  Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm hệ số góc của đường thẳng song song với đường thẳng 

 y = 2x - 1. 

Bước 2: Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với đồ thị C. 

Bước 3: Giải hệ tìm b 
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2. Cách dạy tri thức phương pháp 

Khi giải bài tập này chúng tôi sử dụng cách dạy "Dạy học tường minh 

TTPP" là: 

+ Yêu cầu HS thực hiện 3 bước đã trình bày ở trên. 

+ Trình bày từng bước một. 

Sau đó chúng tôi sử dụng cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình 

hoạt động" là: 

Bước 1: Gọi (d): y = ax = b. Vì (d) song song với đường thẳng y = 2x - 

1 ta có điều gì? HS tiến hành: (d) song song y = 2x -1 

 a = 2 Vậy (d): y = 2x + b 

Bước 2: Điều kiện để (d) tiếp xúc với đồ thị  

4 3 21 1 1
5

4 3 2
y x x x x      như thế nào? HS tiến hành: 

Điều kiện để (d) tiếp xúc với đồ thị 
4 3 21 1 1

5
4 3 2

y x x x x      là 

4 3 2

3 2

1 1 1
5 2 (1)

4 3 2

1 2 (2)

x x x x x b

x x x


     


    

 

Bước 3: Yêu cầu HS giải hệ để tìm b. HS tiến hành: 

(2)  (x - 1)(x
2
 + 1) = 0 x = 1 thay vào (1)  b = - 

67

12
 

Vậy phương trình tiếp tuyến; y = 2x - 
67

12
 

Ví dụ 3: Cho đồ thị (C); 
1

3

x
y

x





. Tìm toạ độ các giao điểm của các tiếp 

tuyến vuông góc với đường thẳng (): y = x + 2001 với trục hoành. 
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1) Tri thức phương pháp 

Bước 1: Tìm hệ số góc 

Bước 2: Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 

Bước 3: Tìm toạ độ giao điểm của tiếp tuyến với trục hoành 

2. Cách dạy tri thức phương pháp 

Ở ví dụ này, chúng tôi sử dụng cách dạy "Thông báo tri thức trong quá 

trình hoạt động" như sau: 

Bước 1: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến. HS tiến hành: 

Do tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (): y = x + 2001 nên tiếp 

tuyến có hệ số góc k = -1. 

Sau khi tìm hệ số góc, GV thông báo do tiếp tuyến vuông góc với  

đương thẳng () nên tích 2 hệ số góc luôn bằng -1 

Bước 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) vuông góc với 

đường thẳng ( ). HS tiến hành: 

Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với (C) là nghiệm của phương trình. 

     

2

2

1
'( ) 1 1

( 3)

1
6 5 0

5

y x
x

x
x x

x


    




     



 

* Với x = 1 có phương trình tiếp tuyến y = -1(x-1)+y(1)  y = -x. 

Vậy tiếp tuyến y = -x  

* Với x = 5 có phương trình tiếp tuyến là y = (-1)(x-5) + y(5) 

 y = 8 - x 
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Sau khi HS viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) vuông góc 

với đường thẳng ( ), GV thông báo: để viết phương trình tiếp tuyến ta cần 

phải biết hoành độ tiếp điểm, hệ số góc của tiếp tuyến. 

Bước 3: Tìm toạ độ giao điểm của tiếp tuyến với trục Ox. HS tiến hành: 

* y = -x giao với Ox tại gốc toạ độ vì khi y = 0 ta có x = 0 

* y = 8 - x giao với Ox là A(8;0) vì khi y = 0 ta có x = 8 

Sau khi tìm toạ độ của tiếp tuyến với Ox, GV thông báo để tìm toạ độ 

tiếp tuyến với Ox, ta giải hệ, hệ gồm phương trình tiếp tuyến với phương trình 

đường thẳng Ox. 

Bước 4: Kết luận. HS tiến hành: vậy toạ độ cần tìm là A(8;0) 

Ví dụ 4: Cho (C): y = -x
4
 = 2mx

2
 - 2m + 1 

Tìm m để các tiếp tuyến với đồ thị tại A(1; 0), B(-1;0) vuông góc với nhau. 

1) Tri thức phương pháp  

Bước 1: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại A(1;0) 

Bước 2: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại B(-1;0) 

Bước 3: Điều kiện để 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau 

Bước 4: Kết luận 

2)  Cách dạy TTPP 

Chúng tôi sử dụng cách dạy "Thông báo TTPP trong quá trình hoạt 

động" như sau:  

Bước 1: Yêu cầu HS tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại A(1;0).  

HS tiến hành: k1 = f'(1) = 4m-4 

Sau khi HS tìm được k1 , GV thông báo để tìm k1 cần tuân thủ những 

bước sau:  

+) Tính đạo hàm 

+) Tính f'(1) = k1 



 

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

62 

Bước 2: Yêu cầu HS tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại A(-1;0).  

HS tiến hành: k2 = f'(-1) = -4m+4 

Sau khi HS tìm được k2 , GV thông báo để tìm k2 cần tuân thủ những 

bước sau:  

+) Tính đạo hàm 

+) Tính f'(-1) = k2 

Bước 3:  Tìm điều kiện để 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau. 

HS tiến hành: Nếu các tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau 

      y'(1).y'(-1) = -1 

                (4m-4)(-4m + 4) = -1 

      -16m
2
 + 32m - 15 = 0 

                

5

4

3

4

m

m




 
 


 

Sau khi HS đã tìm được các giá trị của tham biến, GV thông báo điều 

kiện để 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau khi k1.k2 = -1 Giải phương trình đó, 

suy ra giá trị của m. 

Bước 4: Yêu cầu HS kết luận 





 


5

4

3

4

m

m

 thoả mãn điều kiện của bài toán 
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2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Với mục đích chú trọng truyền thụ TTPP cho HS trong dạy học "giải 

toán có ứng dụng đạo hàm", ở chương 2, chúng tôi đã đề ra định hướng sư 

phạm, một số biện pháp dạy học và xây dựng hệ thống bài tập qua từng chủ 

đề kiến thức với mức độ từ đơn giản đến phức tạp, trong đó đã chỉ ra những 

TTPP cần thiết phải truyền thụ, dự kiến cách dạy và gợi ý về việc sử dụng 

TTPP vào việc giải toán có ứng dụng đạo hàm.  

Sau khi đề ra giải pháp truyền thụ TTPP đối với nội dung"giải toán có 

ứng dụng đạo hàm", ở chương tiếp theo, chúng tôi  sẽ trình bày về việc tiến 

hành thử nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm chứng tính hiệu quả và tính khả 

thi của kết quả nghiên cứu. 
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

3.1. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ 

3.1.1. Mục đích thử nghiệm 

Kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của việc sử dụng hệ thống bài tập 

đã xây dựng nhằm truyền thụ TTPP trong dạy học giải toán có ứng dụng đạo 

hàm cho học sinh lớp 12 - THPT. 

3.1.2. Nội dung và phƣơng pháp thử nghiệm 

3.1.2.1. Nội dung thử nghiệm 

Tiến hành dạy một số tiết lý thuyết và bài tập có sử dụng dạy học TTPP 

cho HS qua chủ đề "giải toán có ứng dụng đạo hàm" ở lớp 12 THPT. Sử dụng 

các hệ thống bài tập đã xây dựng ở chương 2. 

Chúng tôi đã phổ biến các kiến thức lý thuyết, phương pháp giải các 

dạng bài tập và hệ thống bài tập qua từng chủ đề kiến thức: 

+) Xác định sự đồng biến và nghịch biến của hàm số y = f(x) 

+) Tìm cực trị của hàm số 

+) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

+) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

+) Các bài toán về tiếp tuyến 

Với nội dung giảng dạy thử nghiệm theo các chủ đề nêu trên nhằm mục 

đích cho HS nắm chắc phương pháp giải một số dạng toán thường gặp và biết 

cách vận dụng vào giải bài tập trong mỗi chủ đề đã nêu một cách linh hoạt, 

sáng tạo đồng thời tạo cho các em có thói quen tìm tòi, khám phá và mở rộng 

các kiến thức kĩ năng ngoài phạm vi SGK. 

 



 

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

65 

3.1.2.2. Về phương pháp thử nghiệm 

Chúng tôi vận dụng một số phương pháp dạy học theo hướng phát huy 

tính tích cực của HS. Theo hướng này thì GV đóng vai trò là người tổ chức và 

điều khiển HS thực hiện nội dung thử nghiệm. 

- Thiết kế giáo án, thiết kế đề kiểm tra. 

- Tổ chức dạy thực nghiệm. 

- Thu thập số liệu để xử lý và rút ra các nhận xét. 

3.1.3. Tổ chức thử nghiệm 

Chọn lớp thử nghiệm là lớp 12A và 12B ở trường THPT Lương Ngọc 

Quyến (năm học 2007 - 2008). Trong đó lớp 12B là lớp thử nghiệm, lớp 12A là 

lớp đối chứng. Cả hai lớp đều là lớp bình thường, kết quả thử nghiệm như sau: 

Giáo viên thực nghiệm Nguyễn Thị Mai Liên của trường THPT Lương 

Ngọc Quyến. 

Số tiết thử nghiệm: 6 tiết. 

- Tiết 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. 

- Tiết 2: Bài tập về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. 

- Tiết 3: Cực đại và cực tiểu. 

- Tiết 4: Bài tập về cực đại và cực tiểu. 

- Tiết 5: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Tiết 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 

Thời gian thử nghiệm: Được xếp vào giờ lý thuyết và bài tập giữa năm 

(2007 - 2008). 

3.1.4. Giáo án minh hoạ 

Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

Đ6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức 

Tiết 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
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I. Mục tiêu 

1. Phương pháp dạy học 

- Phương pháp vấn đấp 

- Phương pháp thuyết trình 

2. Kiến thức: Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

3. Về kỹ năng: Biết vận dụng các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ 

thị của hàm số  vào bài tập cụ thể. 

4. Về tư duy 

- Tư duy hàm. 

- Qui lạ về quen 

5. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác. 

II. Chuẩn bị về phƣơng tiện dạy học 

1. Các dụng cụ dạy học như: bảng, phấn, thước kẻ. 

2. Phương tiện tranh vẽ minh hoạ đồ thị. 

III. Phƣơng pháp dạy học 

Phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy 

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động 

A. Tình huống học tập 

GV nêu vấn đề bằng cách cho HS làm bài tập: Xét sự biến thiên và 

khoảng lồi lõm, điểm uốn của hàm số y = x
4 
- 2x

2 
+ 2 

Giải quyết vấn đề qua các hoạt động: 

Hoạt động 1: Xét sự biến thiên của hàm số nhằm kiểm tra kiến thức cũ, 

đồng thời là hoạt động để dẫn tới giải quyết các bài tập. 

Hoạt động 2: Đưa ra các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của 

hàm số. 
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Hoạt động 3: Làm ví dụ minh hoạ của hoạt động 2. 

Hoạt động 4: Đưa ra các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số y = 
ax b

ex d




. 

Hoạt động 5: Làm ví dụ minh hoạ của hoạt động 4. 

B. Tiến trình bài học  

* Kiểm tra bài cũ: Xét chiều biến thiên của hàm số, tìm cực trị, xét khoảng 

lồi lõm và điểm uốn của hàm số y =x
4
 - 2x

2
 + 2 

Hoạt động 1: Xét sự biến thiên của hàm số nhằm kiểm tra kiến 

thức cũ, đồng thời là hoạt động để dẫn tới giải quyết các bài tập 

 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

Ví dụ: Xét chiều biến thiên, tìm cực đại 

của hàm số: y =x
4
 - 2x

2
 + 2 

 

 

Gọi HS lên bảng làm bài tập đồng 

thời gọi một HS đứng tại chỗ trả 

lời câu hỏi. 

GV: Để xét chiều biến thiên, tìm 

cực trị của hàm số y = f(x) ta phải 

tuân thủ các bước như thế nào? 

 

 

 

 

 

HS: 

Bước 1: Tìm TXĐ 

Bước 2: - Tính đạo hàm 

    - Tìm nghiệm của đạo 

hàm 

    - Xét dấu đạo hàm 
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1. TXĐ: R, hàm số chẵn 

 

2. Sự biến thiên: 

y' = 4x
3
 - 4x = 4x(x

2
 - 1) 

y' = 0  
x 1

x 0

 



 

x -        -1        0         1         + 

y'        -     0   +   0    -    0    + 

y +                  2                     + 

 

            1       1 

3. Cực trị 

Hàm số đạt cực tiểu tại: xCT = -1,yCT = 1 

Hàm số đạt cực tiểu tại: xCT  = 1,yCT = 1 

Hàm số đạt cực đại tại:  xCĐ = 0,

 yCĐ = 2 

x  (-, -1)  (0, 1) hàm số nghịch biến 

x  (-1, 0)  (1, +) hàm số đồng biến 

Bước 3: Lập bảng biến thiên  

Từ bảng biến thiên suy ra cực trị 

của hàm số và khoảng đồng biến, 

nghịch biến của hàm số. 

GV nhận xét bài của HS sau khi 

HS về chỗ. 

+ Sử dụng cách dạy "Truyền thụ 

tường minh TTPP" như sau: 

Bước 1: Đây là hàm đa thức, đồng 

thời là hàm chẵn nên TXĐ: R 

Bước 2: Sử dụng công thức tính đạo 

hàm xét dấu đạo hàm theo phương 

pháp khoảng với các bước. 

+ Tìm nghiệm đạo hàm 

+ Sắp xếp các nghiệm từ thấp đến 

cao lên bảng biến thiên. 

 dấu của y'. 

Bước 3: Từ bảng biến thiên và áp 

dụng định lý về sự đồng biến và 

nghịch biến của hàm số suy ra 

khoảng đồng biến và nghịch biến, 

giá trị cực đại của hàm số. 
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Hoạt động 2: Đưa ra các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

- HS tập trung lắng nghe 

- Các bước khảo sát và vẽ đồ thị. 

 

 

 

 

 

 

 

1. TXĐ 

 

2. Xét sự biến thiên của hàm số 

a) Tìm giới hạn tại vô lực và giới hạn vô 

cực (nếu có) của hàm số. 

b) Lập bảng biến thiên của hàm số bao 

gồm tính đạo hàm của hàm số, xét dấu 

đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực 

trị của hàm số (nếu có), điền các kết quả 

vào bảng. 

c) Tính khoảng lồi lõm và điểm uốn. 

 

 

- GV sử dụng phương pháp tường 

minh đưa ra các bước khảo sát và 

vẽ đồ thị của hàm số: 

y = ax
4
 + bx

2
 + c (a  0) 

y = 
ax b

ex d




 

+ GV sử dụng cách dạy " tường 

minh" đưa ra các bước khảo sát và 

vẽ đồ thị của hàm số: 

y = ax
4
 + bx

2
 +c (a  0) là: 

Bước 1: Nhận dạng hàm số: đây là 

hàm phân thức nên tập xác đinh D = R 

Bước 2: Xét dấu của đạo hàm bằng 

phương pháp khoảng 

Sử dụng cách dạy "Thông báo 

TTPP trong quá trình hoạt động" 

để xét dấu đạo hàm bằng phương 

pháp khoảng như sau: 

Tìm nghiệm của y' tức là cho y' = 0 

 4ax
3
 + 2bx = 0 

Sau đó đưa ra các nghiệm trên 

bảng biến thiên để xuy ra các 

khoảng đồng biến và nghịch biến, 

nhận xét các điểm cực đại. 



 

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

70 

3. Vẽ đồ thị của hàm số 

a) Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị. 

b) Xác định một số điểm đặc biệt của đồ 

thị chẳng hạn từ giao điểm của đồ thị với 

các trục toạ độ (trong trường hợp đồ thị 

không cắt trục toạ độ hoặc tìm toạ độ 

giao điểm phức tạp thì bỏ qua). 

c) Nhận xét về đồ thị chỉ ra trục và tâm 

đối xứng của đồ thị. 
 

Bước 3. Sử dụng cách dạy “Truyền 

thụ tường minh TTPP” để tính lồi 

lõm và điểm uốn. 

- Tính y'' = 12 ax
2
 + 2b 

- Xét dấu y'' 

- Từ đó suy ra các khoảng lồi lõm 

và điểm uốn 

Bước 4: Vẽ đồ thị tuân thủ các 

bước vẽ đồ thị của hàm số đã học 

 

Hoạt động 3: Làm ví dụ minh hoạ của hoạt động 2 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

Ví dụ 1: Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

                      
4

2x 3
y x

2 2
     

 

 

 

 

 

1. TXĐ: R 

 

2. Sự biến thiên của hàm số 

y' = -2x
3
 - 2x 

y' = 0  -2x (x
2
 + 1) = 0  x = 0 

y' > 0 trên khoảng (-, 0) 

y' < 0 trên khoảng (0, +) 

GV sử dụng cách dạy  “Tường 

minh TTPP" để giải quyết ví dụ, 

yêu cầu HS tuân thủ các bước của 

khảo sát. 

Sử dụng cách dạy "Thông báo 

TTPP trong quá trình hoạt động" 

như sau: 

Bước 1: TXĐ của hàm số, HS tiến 

hành D = R. 

Bước 2: Xét sự biến thiên của 

hàm số, yêu cầu HS: 

- Tính đạo hàm 

- Tìm nghiệm của đạo hàm 

- Xét dấu đạo hàm. 

 khoảng đồng biến và nghịch biến. 
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Cực trị: Điểm cực đại x = 0, yCĐ =y(0) =
3

2
 

Không có điểm cực tiểu. 

Giới hạn: 4

2 4x

1 1 3
lim lim x

2 x 2x

 
      

 
 

Tương tự  
x
lim y


   

Đồ thị không có tiệm cận. 

 

* Tính lồi lõm của đồ thị: 

y'' = -6x
2
 - 2 = -2(3x

2
 + 1) < 0  x  R. 

x -                                       + 

y'' - 

ĐTHS Lồi 

Bảng biến thiên 

x -                        0                       +  

y'              +             0            - 

y        3/2 

-                - 

3.  Đồ thị 

Giao với trục hoành: A (1, 0); B (-1, 0) 

Giao với trục tung: C (0, 3/2) 

 

 

 

 

 

- Tìm cực trị của hàm số. 

- Giới hạn: 
x
lim y


 

- Tính lồi lõm của đồ thị gồm các 

bước: 

+ Tính y''. 

+ Xét dấu y'' 

- Dựa vào các bước đã làm ở trên 

lập bảng biến thiên 

 

Bước 3: Vẽ đồ thị 

+ Tìm giao với trục hoành 

Cho y = 0  
4

2x 3
x 0

2 2


    

 x
4
 + 2x

2
 - 3 = 0 

 x =  1 

+ Giao với trục tung: 

Cho x = 0  y = 
3

2
. 

x 

y 

3/2 

1 -1 0 
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Hoạt động 4: 

Đưa ra các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = 
ax b

ex d




 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

+ Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

 y = 
ax b

ex d




 gồm 3 bước: 

- Bước 1: Tìm TXĐ 

- Bước 2: Xét sự biến thiên 

- Bước 3: Vẽ đồ thị 

GV từ các bước khảo sát và vẽ đồ 

thị của các hàm số đã đưa ở hoạt 

động 2, đặt câu hỏi cho HS: để 

khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

ax b
y
ex d





 gồm bao nhiêu bước? 

Sử dụng cách dạy "Truyền thụ tường 

minh TTPP" và "Thông báo TTPP 

trong quá trình hoạt động" để dạy 

cho HS. 

TTPP khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

ax b
y
ex d





 như sau: 

1. TXD: R\ {
d

e
 } Bước 1: Nhận dạng hàm số đây là 

hàm phân thức, điều  kiện để hàm 

số có nghĩa là mẫu khác không 

2. Sự biến thiên 

- Tính đạo hàm 

2

2

2

( ) '( ) ( ) '( )
' ( )

( )

( ) ( )

( )

( )

ax b ax b ex d ex d ax b
y

ex d ex d

a ex d e ax b

ex d

ad eb

ex d

     
 

 

  









 

 

Bước 2: Để xét sự biến thiên phải 

tính đạo hàm 
ax b

y
ex d





 bằng công 

thức hàm hợp 

+ Nhận xét về dấu của đạo hàm 

Từ dấu của y'  khoảng đồng 

biến và nghịch biến  tính cực 

trị của hàm số 
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+ Dấu của y' phụ thuộc và dấu của tử, hàm 

số không có cực trị 

+  Giới hạn:  hàm số có 2 đường tiệm cận 

 Tiệm cận đứng x = 
d

e
  vì lim

d
x

e

ax b

ex d


 


 

 Tiệm cận ngang là đường thẳng y = 
a

e
 vì 

0
lim
x

ax b a

ex d e





 

Lập bảng biến thiên 

 

 

+ Về giới hạn:  chúng tôi sử dụng 

cách dạy "Tập luyện những hoạt 

động ăn khớp với những TTPP" 

như sau: 

+ Tìm tiệm cận ngang? 

+ Tìm là tiệm cận đứng? 

 

3. Vẽ đồ thị: 

+ Vẽ các đường tiệm cận 

+ Tìm giao trục tung 

+ Tìm giao trục hoành 

Bước 3:  

Vẽ đồ thị tuân thủ các bước vẽ đồ 

thị đã nêu ở hoạt động 2 

 

Hoạt động 5: Làm ví dụ minh hoạ của hoạt động 4 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

Khảo sát và vẽ đồ thị  của hàm số: 

                      
x 2

y
2x 1


 


 

 

1. TXĐ: R\ {-1/2} 

 

GV sử dụng cách dạy "Thông 

báo TTPP trong quá trình hoạt 

động" dẫn dắt HS trong quá 

trình khảo sát và vẽ đồ thị. 

Bước 1: Đây là hàm phân thức 

TXĐ của hàm số là gì?  

2. Xét sự biến thiên 

a) Chiều biến thiên 

 

    

   
2 2

2x 1 1 x 2 2 5
y'

2x 1 2x 1

     
 

 
 

Bước 2: Sự biến thiên : Yêu cầu 

HS tính đạo hàm. 

Có nhận xét gì về dấu của đạo 

hàm. 

+ Từ dấu của y'  khoảng đồng 



 

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

74 

y < 0  x  
1

2
  

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng  

(-,
1

2
 ) và (

1

2
 , +) 

b) Cực trị: Hàm số đã cho không có cực trị. 

c) Giới hạn: 

1 1
x x

2 2

x 2
lim y lim

2x 1 
   

      
   

 
  


 

1 1
x x

2 2

x 2
lim y lim

2x 1 
   

      
   

 
  


 

 x = 
1

2
  là tiệm cận đứng. 

x x

x 2 1
lim y lim

2x 1 2 

 
  


 

 đường thẳng y=
1

2
  là tiệm cận ngang. 

biến và nghịch biến của hàm số  

cực trị của hàm số. 

 

 

 

Ở phần giới hạn: chúng tôi sử dụng 

cách dạy "Tập luyện những hoạt 

động ăn khớp với những TTPP" 

như sau: 

+ Tìm tiệm cận đứng? 

+ Tìm tiệm cận ngang? 

d) Bảng biến thiên 

x 
-                 

1

2
                       + 

y'            -                         - 

y 1

2
                      + 

    -         
1

2
  

 

+ Trong bảng biến thiên: HS 

lưu ý điền các đầu mút của x  

- và x  +. 
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3. Đồ thị cắt tục tung tại A(0, 2) 

Cắt tục hoành tại B (2, 0) 

Giao của 2 tiệm cận là I(
1

2
 ;

1

2
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Vẽ đồ thị 

Ở phần này chúng tôi sử dụng 

cách dạy “Tường minh TTPP" 

tuân thủ theo các bước vẽ đồ 

thị. 

+ Tìm giao với trục hoành. 

+ Tìm giao với trục tung 

+ Vẽ các đường tiệm cận.  

Yêu cầu HS xem các biểu thức 

trong SGK. 

GV bằng cách sử dụng cách dạy 

"Thông báo tri thức trong quá 

trình hoạt động" nhắc lại cho 

HS các bước khảo sát. 

C. Củng cố 

Yêu cầu HS nắm được các bước của khảo sát hàm số và vẽ đồ thị  của 

hàm số   

Bài tập về nhà 1, 2, 3 

3.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

3.2.1. Khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh 

Khi đã truyền thụ TTPP ở giải toán có ứng dụng đạo hàm, nhìn chung 

HS có khả năng tiếp thu và nắm được cách giải bài tập như xét tính đơn điệu 

của hàm số, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, khảo sát sự biến 

thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

2 

2 

0 

I 

1

2
  

1

2
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Một số bài chưa tự giải được thì một số em đã giải được khi có sự 

hướng dẫn, gợi ý của GV. Sau đợt thử nghiệm HS nắm chắc được phương 

pháp giải các bài tập cơ bản về ứng dụng đạo hàm. 

3.2.2. Kết quả kiểm tra 

A. Đề kiểm tra (thời gian 45
’
) 

Bài 1: a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

y=x
3
+3x

2
-2 

          b) Biện luận bằng đồ thị số nghiệm của phương trình 

y=x
3
+3x

2
-2=m 

Bài 2: Cho y = 
1

1

x

x




 (C) 

 a) Chứng minh rằng (C) tồn tại những điểm mà tiếp tuyến tại đó song 

song với nhau 

b) Từ đó em có thể phát biểu dạng bài toán tổng quát và rút ra phương 

pháp giải loại bài tập tương tự như ở ý a. 

Biểu điểm 

Bài 1: 5 điểm 

a) 2,5 điểm 

b) 2,5 điểm 

Bài 2: 5 diểm 

a) 2,5 điểm 

b) 2,5 điểm 

Những ý định sư phạm về đề kiểm tra: 

Bài 1. 

a. Với dạng toán này chúng tôi yêu cầu HS phải đạt được 2 yêu cầu: 
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- Về TTPP: Phải nắm được quy trình khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

thông qua các bước (đây là TTPP) 

-  Về kỹ năng: HS biết vận dụng quy trình khảo sát và vẽ đồ thị hàm 

số đã cho để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 

b. Với dạng toán này không chỉ đòi hỏi HS hiểu mà còn phải biết "ứng 

dụng đạo hàm để giải các bài toán biện luận nghiệm". 

Bài 2. Đây là dạng toán "ứng dụng đạo hàm" đòi hỏi HS hiểu, biết, vận 

dụng TTPP để giải. Riêng ở ý b các em phải nêu được bài toán tổng quát, đây 

là bài dành cho HS khá và giỏi. 

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Điểm 

Lớp 
4đ

’ 
5đ

’ 
6đ

’ 
7đ

’ 
8đ

’ 
9đ

’ 
10đ

’ 
tổng 

số 

12A 10 3 6 8 11 7 4 49 

% 20,5 6,12 12,7 16,32 
22,4

5 
14,2 8,02 100% 

12B 2 4 6 10 18 2 7 49 

% 4,1 6,12 12,3 20,4 
36,7

3 
4,1 16,25 100% 

3.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm  

1. Nhận xét về mặt định tính 

Nhờ quan sát qua giảng dạy trên lớp và tình hình làm bài kiểm tra, 

chúng tôi nhận thấy phần lớn HS có kỹ năng tính toán đạo hàm khá tốt, vận 

dụng được tri thức đã học để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (câu 1a) và biện 

luận số nghiệm (câu 1b) 
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Trong câu 2, đa số HS đều không làm được vì phương pháp để giải các 

bài toán về tiếp tuyến HS chưa thành thạo ở (câu 2, ý b), đây là câu sử dụng 

về số tính chất hình học, GV chưa truyền thụ TTPP cho HS nên các em còn 

lúng túng về cả kỹ năng và phương pháp giải. 

2. Nhận xét về mặt định lượng 
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Qua kết quả chấm điểm bài kiểm tra và thống kê điểm số, chúng tôi đưa ra 

một số nhận xét: 

Từ 4 đến 5 điểm lớp 12A có 13/49 HS, lớp 12B có 6/49 HS 

Từ 5 đến 7 điểm lớp 12A có 14/49 HS, lớp 12B có 16/49 HS 

Từ 7 đến 10 điểm lớp 12A có 22/49 HS, lớp 12B có 27/49 HS 

Theo bảng thống kê trên ta nhận thấy lớp 12B là lớp thử nghiệm nắm 

vững kiến thức, phương pháp giải các bài tập về ứng dụng đạo hàm như khảo 

sát và vẽ đồ thị hàm số, các bài toán về tiếp tuyến...Có một số em có lời giải 

tương đối tốt và ngắn gọn, còn lớp 12A nhiều em còn chưa nắm rõ qui trình 

khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 
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Như vậy giải pháp truyền thụ cho HS tri thức phương pháp để giải 

toán về ứng dụng đạo hàm lớp 12 bước đầu đã có tính khả thi và hiệu quả 

nhất định trong thực tiễn. 

3.3..KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

- Qua thực nghiệm cho thấy quy trình và cách thức tiến hành thực 

nghiệm là hợp lý. 

- Nội dung thực nghiệm là phù hợp. 

- Kết quả xử lý thực nghiệm cho thấy các biện pháp đã đề ra trong 

chương 2 là khả thi và bước đầu có tác dụng giúp HS nắm được và biết vận 

dụng TTPP vào giải toán có ứng dụng đạo hàm. 
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KẾT LUẬN  

 

 Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã thu được kết quả chính sau: 

1. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về TTPP và dạy học TTPP trong dạy học 

môn toán nói chung và dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm ở lớp 12 - 

THPT nói riêng. 

2. Đánh giá thực tiễn việc truyền thụ TTPP cho HS ở trường THPT và 

trong dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm. 

3. Cụ thể hoá một số TTPP thường gặp ở nội dung giải toán có ứng 

dụng đạo hàm. 

4. Đưa ra một số giải pháp dạy học TTPP thông qua một số biện pháp 

sư phạm. 

Những kết quả thử nghiệm sư phạm đã chứng tỏ giải pháp đã xây dựng 

có tính hiệu quả và khả thi, giả thuyết khoa học của luận văn chấp nhận được 

và mục đích nghiên cứu đã hoàn thành. 

Với những kết quả trên, hy vọng những vấn đề đã được trình bày trong 

luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho GV đang giảng dạy Toán lớp 12 

ở trường THPT, góp phần giúp HS nắm vững và vận dụng được TTPP khi giải 

các bài toán có ứng dụng đạo hàm. 

Tuy nhiên do phạm vi và điều kiện nghiên cứu của một luận văn thạc sĩ 

và trình độ người viết có hạn, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót rất 

mong được sự góp ý của các thầy cô cùng các bạn độc giả để luận văn được 

hoàn chỉnh hơn. 
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