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A. PHẦN MỞ ĐẦU  

1. Lý do chọn đề tài 

    Công cuộc đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra cho ngành Giáo dục và Đào 

tạo nhiệm vụ to lớn và hết sức nặng nề đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để 

thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và 

sách giáo khoa ở mọi bậc học, chúng ta đã quan tâm nhiều đến việc đổi mới 

phương pháp dạy học. Từ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp của 

ngành Giáo dục và Đào tạo đến các nhà nghiên cứu, các nhà giáo đều khẳng định 

vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Điều này đã được thể chế 

hóa trong Luật Giáo dục: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực 

tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. 

    Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng đã khẳng định “Thực hiện đồng 

bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới 

chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, năng 

lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã 

hội”. 

    Để tạo ra những con người lao động mới có năng lực sáng tạo cần có một 

phương pháp dạy học mới để khơi dậy và phát huy được tư duy sáng tạo của người 

học. Vậy “tư duy sáng tạo” là gì? Quy luật phát triển của năng lực tư duy sáng tạo 

như thế nào? Làm thế nào để rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo? Vấn 

đề đặt ra là đề ra những biện pháp cụ thể, dễ thực hiện và có tính thực tiễn dạy học 

cao để giáo viên có thể giúp thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên phát huy năng 

lực tư duy sáng tạo, giúp người học phát triển năng lực tư duy sáng tạo để học và 

làm việc tốt hơn, đời sống được cải thiện hơn. 

    Hiện nay vấn đề “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo” là chủ đề 

thuộc một lĩnh vực nghiên cứu còn mới và mang tính thực tiễn cao. Nó nhằm tìm 
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ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và để rèn 

luyện, tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm 

việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực. Ứng dụng chính của bộ môn này là giúp cá 

nhân hay tập thể thực hành nó tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến 

toàn bộ cho các vấn đề nan giải. Các vấn đề này không chỉ giới hạn trong các 

ngành nghiên cứu về khoa học kỹ thuật mà nó có thể thuộc lĩnh vực khác như 

chính trị, kinh tế, xã hội, nghệ thuật,... hoặc trong các phát minh, sáng chế. 

    Do đó, một yêu cầu cấp thiết được đặt ra trong hoạt động giáo dục phổ thông là 

phải đổi mới phương pháp dạy học, trong đó đổi mới phương pháp dạy học Toán 

là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều. Sư phạm học hiện đại đề cao 

nguyên lý học là công việc của từng cá thể, thực chất quá trình tiếp nhận tri thức 

phải là quá trình tư duy bên trong của bản thân chủ thể. Vì thế nhiệm vụ của người 

giáo viên là mở rộng trí tuệ, hình thành năng lực, kỹ năng cho học sinh chứ không 

phải làm đầy trí tuệ của các em bằng cách truyền thụ các tri thức đã có. Việc mở 

rộng trí tuệ đòi hỏi giáo viên phải biết cách dạy cho học sinh tự suy nghĩ, phát huy 

hết khả năng, năng lực của bản thân mình để giải quyết vấn đề mà học sinh gặp 

phải trong quá trình học tập và trong cuộc sống.    

    Hơn thế nữa trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin theo hướng ngày càng 

hiện đại hóa, con người ngày càng sử dụng nhiều phương tiện khoa học kĩ thuật 

hiện đại thì năng lực suy luận, tư duy và sáng tạo giải quyết vấn đề càng trở nên 

khẩn thiết hơn trước đây. Không có một nhà giáo dục nào lại từ chối việc dạy cho 

học sinh chúng ta tư duy. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Do vậy, rèn 

luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh là một mục tiêu mà các 

nhà giáo dục phải lưu tâm và hướng đến. 

    Bên cạnh đó, thực tiễn còn cho thấy trong quá trình học Toán, rất nhiều học sinh 

còn bộc lộ những yếu kém, hạn chế về năng lực tư duy sáng tạo: Nhìn các đối 

tượng toán học một cách rời rạc, chưa thấy được mối liên hệ giữa các yếu tố toán 

học, không linh hoạt trong điều chỉnh hướng suy nghĩ khi gặp trở ngại, quen với 

kiểu suy nghĩ rập khuôn, áp dụng một cách máy móc những kinh nghiệm đã có vào 

hoàn cảnh mới, điều kiện mới đã chứa đựng những yếu tố thay đổi, học sinh chưa 

có tính độc đáo khi tìm lời giải bài toán. Từ đó dẫn đến một hệ quả là nhiều học 
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sinh gặp khó khăn khi giải toán, đặc biệt là các bài toán đòi hỏi phải có sáng tạo 

trong lời giải như các bài tập hình học không gian. Do vậy, việc rèn luyện và phát 

triển năng lực tư duy cho học sinh nói chung và năng lực tư duy sáng tạo cho học 

sinh phổ thông qua dạy học toán nói riêng là một yêu cầu cấp bách. 

    Nhận thức được tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên nên người viết chọn 

việc “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua 

dạy học bài tập hình học không gian” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

    Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của năng lực tư duy sáng tạo và biểu hiện của 

tư duy sáng tạo ở học sinh trung học phổ thông để từ đó đề xuất những biện pháp 

cần thiết nhằm rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung 

học phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian; góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của nhà trường. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

    Để đạt được mục đích trên, khóa luận có nhiệm vụ làm rõ một số vấn đề sau:                     

- Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của tư duy, tư duy sáng tạo và năng lực tư duy 

sáng tạo. 

- Nghiên cứu những biểu hiện của năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trung học 

phổ thông và sự cần thiết phải rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho 

học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian. 

- Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng 

tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian. 

- Tổ chức dạy thực nghiệm để bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi của các biện 

pháp đề ra. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu lý luận:  

    Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các tài liệu về giáo dục học, tâm lý học, các 

sách giáo khoa, sách bài tập, các tạp chí, sách, báo, đặc san tham khảo có liên quan 

tới logic toán học, tư duy sáng tạo, năng lực tư duy sáng tạo, các phương pháp tư 
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duy toán học, các phương pháp nhằm phát triển và rèn luyện năng lực tư duy sáng 

tạo toán học cho học sinh phổ thông, các bài tập mang nhiều tính tư duy sáng tạo. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

    Bước đầu tìm hiểu tình hình dạy học và rút ra một số nhận xét về việc “Rèn 

luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học 

bài tập hình học không gian”. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: 

    Thể hiện các biện pháp đã đề ra qua một số giờ dạy thực nghiệm ở một số lớp đã 

chọn. Trên cơ sở đó kiểm tra, đánh giá, bổ sung và sửa đổi để tăng thêm tính khả 

thi của các biện pháp. 

5. Giả thiết khoa học 

    Nếu thường xuyên quan tâm, chú ý và coi trọng đúng mức: “Rèn luyện và phát 

triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình 

học không gian” trên cơ sở kết hợp với tư duy logic, tư duy biện chứng thì sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học toán, theo yêu cầu của bộ môn. 

6. Đóng góp của khóa luận 

- Về lý luận: 

    Góp phần làm sáng tỏ nội dung “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng 

tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian”. 

- Về thực tiễn: 

+ Xây dựng một số biện pháp “Rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học 

sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian”. 

+ Vận dụng các biện pháp trên vào thực tiễn dạy học bài tập hình học không gian 

cho học sinh phổ thông. 

    Với hai đóng góp nhỏ trên, hy vọng khóa luận có thể là tài liệu tham khảo cho 

các giáo viên trẻ mới vào nghề và các bạn muốn rèn luyện và phát triển năng lực tư 

duy sáng tạo và giải tốt các bài tập hình học không gian. 
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B. PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về tư duy 

1.1.1.1. Khái niệm 

    Theo Từ điển tiếng Việt phổ thông: “Tư duy là giai đoạn cao của quá trình 

nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng 

những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lý”. 

    Theo Từ điển triết học: “Tư duy là sản phẩm cao nhất của cái vật chất được tổ 

chức một cách đặc biệt là bộ não, quá trình phản ánh tích cực thế giới khách quan 

trong các khái niệm, phán đoán, lý luận,… Tư duy xuất hiện trong quá trình hoạt 

động sản xuất của con người và bảo đảm phản ánh thực tại một cách gián tiếp, 

phát hiện những mối liên hệ hợp với quy luật của thực tại”.(1) 

    Theo quan niệm của Tâm lý học: Tư duy là một quá trình tâm lý thuộc nhận 

thức lý tính, là một mức độ nhận thức mới về chất so với cảm giác và tri giác. Tư 

duy phản ánh những thuộc tính bên trong, bản chất, những mối liên hệ có tính quy 

luật của sự vật, hiện tượng mà trước đó ta chưa biết.    

1.1.1.2. Đặc điểm cơ bản của tư duy 

a) Tính có vấn đề  

    Khi gặp những tình huống mà vấn đề hiểu biết cũ, phương pháp hành động đã 

biết của chúng ta không đủ giải quyết, lúc đó chúng ta rơi vào “tình huống có vấn 

đề”, và chúng ta phải cố vượt ra khỏi phạm vi những hiểu biết cũ để đi tới cái mới, 

hay nói cách khác chúng ta phải tư duy.     

b) Tính khái quát  

    Tư duy có khả năng phản ánh những thuộc tính chung, những mối quan hệ, liên hệ 

có tính quy luật của hàng loạt sự vật hiện tượng. Do đó, tư duy mang tính khái quát. 

c) Tính độc lập tương đối của tư duy 

          Trong quá trình sống con người luôn giao tiếp với nhau, do đó tư duy của 

từng người vừa tự biến đổi qua quá trình hoạt động của bản thân vừa chịu sự tác 
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động biến đổi từ tư duy của đồng loại thông qua những hoạt động có tính vật chất. 

Do đó, tư duy không chỉ gắn với bộ não của từng cá thể người mà còn gắn với sự 

tiến hóa của xã hội, trở thành một sản phẩm có tính xã hội trong khi vẫn duy trì 

được tính cá thể của một con người nhất định. Mặc dù được tạo thành từ kết quả 

hoạt động thực tiễn nhưng tư duy có tính độc lập tương đối. Sau khi xuất hiện, sự 

phát triển của tư duy còn chịu ảnh hưởng của toàn bộ tri thức mà nhân loại đã tích 

lũy được trước đó. Tư duy cũng chịu ảnh hưởng, tác động của các lý thuyết, quan 

điểm tồn tại cùng thời với nó. Mặt khác, tư duy cũng có logic phát triển nội tại 

riêng của nó, đó là sự phản ánh đặc thù logic khách quan theo cách hiểu riêng gắn 

với mỗi con người. Đó chính là tính độc lập tương đối của tư duy. 

d) Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ      

    Nhu cầu giao tiếp của con người là điều kiện cần để phát sinh ngôn ngữ. Kết quả 

tư duy được ghi lại bằng ngôn ngữ. Ngay từ khi xuất hiện, tư duy đã gắn liền với 

ngôn ngữ và được thực hiện thông qua ngôn ngữ. Vì vậy, ngôn ngữ chính là cái vỏ 

hình thức của tư duy. Ở thời kỳ sơ khai, tư duy đuợc hình thành thông qua hoạt 

động vật chất của con người và từng bước được ghi lại bằng các ký hiệu từ đơn 

giản đến phức tạp, từ đơn lẻ đến tập hợp, từ cụ thể đến trừu tượng. Hệ thống các 

ký hiệu đó thông qua quá trình xã hội hóa và trở thành ngôn ngữ. Sự ra đời của 

ngôn ngữ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của tư duy và tư duy cũng bắt đầu phụ 

thuộc vào ngôn ngữ. Ngôn ngữ với tư cách là hệ thống tín hiệu thứ hai trở thành 

công cụ giao tiếp chủ yếu giữa con người với con người, phát triển cùng với nhu 

cầu của nền sản xuất xã hội cũng như sự xã hội hóa lao động. 

e) Mối quan hệ giữa tư duy và nhận thức 

    Tư duy là kết quả của nhận thức đồng thời là sự phát triển cấp cao của nhận 

thức. Xuất phát điểm của nhận thức là những cảm giác, tri giác và biểu tượng... 

được phản ánh từ thực tiễn khách quan với những thông tin về hình dạng, hiện 

tượng bên ngoài được phản ánh một cách riêng lẻ. Giai đoạn này được gọi là tư 

duy cụ thể. Ở giai đoạn sau, với sự hỗ trợ của ngôn ngữ, hoạt động tư duy tiến 

hành các thao tác so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp, khu biệt, quy nạp những 

thông tin đơn lẻ, gắn chúng vào mối liên hệ phổ biến, lọc bỏ những cái ngẫu nhiên, 
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không căn bản của sự việc để tìm ra nội dung và bản chất của sự vật, hiện tượng, 

quy nạp nó thành những khái niệm, phạm trù, định luật... Giai đoạn này được gọi 

là giai đoạn tư duy trừu tượng. 

1.1.1.3. Phân loại tư duy 

      Cho đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất khi phân loại tư duy. Tuy nhiên, có hai 

cách phân loại tư duy phổ biến nhất, đó là: 

a) Phân loại tư duy theo đối tượng (của tư duy): Với cách phân loại này, ta có các 

loại tư duy sau: 

         - Tư duy kinh tế, 

         - Tư duy chính trị, 

         - Tư duy văn học, 

         - Tư duy toán học, 

         - Tư duy nghệ thuật, … 

b) Phân loại tư duy theo đặc trưng của tư duy: Với cách phân loại này, ta có các 

loại tư duy sau: 

          - Tư duy cụ thể, 

          - Tư duy trừu tượng, 

          - Tư duy logic, 

          - Tư duy biện chứng, 

          - Tư duy sáng tạo, 

          - Tư duy phê phán, … 

1.1.2. Tư duy sáng tạo  

1.1.2.1. Tư duy sáng tạo  

     “Sáng tạo” hiểu theo Từ điển tiếng Việt là tạo ra giá trị mới về vật chất và tinh 

thần. Tìm ra cách giải quyết mới, không bị gò bó hay phụ thuộc vào cái đã có. 

Hoặc theo Đại từ điển tiếng Việt, sáng tạo là làm ra cái mới chưa ai làm. Tìm tòi 

làm tốt hơn mà không bị gò bó.   
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    Theo Lecne thì có hai kiểu tư duy cá nhân: “Một kiểu là tư duy tái hiện hay tái 

tạo, kiểu kia gọi là tư duy tạo ra cái mới hay sáng tạo”. 

    Tư duy sáng tạo là tư duy mà kết quả là tạo được một cái gì đó mới. Tư duy 

sáng tạo dẫn đến tri thức mới về thế giới hoặc về phương thức hoạt động mới. 

    Tư duy sáng tạo là quá trình tìm cách nhận thức, phát hiện ra quy luật của sự 

vật, có ý thức luôn tìm ra cái mới để hiểu rõ hơn bản chất của sự vật, hiện tượng 

cũng như tìm ra nguyên nhân, ngăn chặn, loại bỏ cái xấu và phát triển cái tốt.  

    Như vậy, tư duy sáng tạo là một thuộc tính bản chất của con người để tồn tại và 

phát triển những gì tốt đẹp và loại bỏ, ngăn chặn những điều có hại đối với con 

người. 

    Tư duy sáng tạo có tính khởi đầu, sản sinh ra một sản phẩm phức tạp. Tư duy 

sáng tạo có tính phát minh, trực giác tưởng tượng và phát triển liên tục. Kiến thức 

trước đó được tổng hợp và mở rộng để sản sinh ra những ý tưởng mới. Và những ý 

tưởng mới này chịu sự phân tích, phê phán và tính hiệu quả của chúng được xét 

đến trong việc giải quyết bài toán.  

1.1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo 

a) Tính nhuần nhuyễn 

    Tính nhuần nhuyễn trong tư duy có thể được sử dụng một cách dễ dàng, thoải 

mái, một cách tự nhiên trong quá trình suy nghĩ để phát hiện và nhận thức bản chất 

của sự vật. 

    Tính nhuần nhuyễn được thể hiện ở việc vận dụng các thao tác tư duy đạt đến 

mức độ thành thạo một cách tự nhiên nhằm tạo ra một số ý tưởng để giải quyết vấn 

đề, nhanh chóng đưa ra giả thuyết, ý tưởng mới và số ý tưởng nghĩ ra càng nhiều 

thì càng có khả năng xuất hiện ý tưởng độc đáo. 

    Mặt khác, tính nhuần nhuyễn còn được thể hiện ở chỗ khả năng tìm ra được 

nhiều giải pháp trên nhiều tình huống, góc độ, khía cạnh khác nhau, từ đó tìm ra 

được phương án tối ưu. 
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I

G

N

M

B
D

C

A

- Ví dụ: Cho tứ diện đều ABCD. M là một điểm bất kỳ trong hình tứ diện. Chứng 

minh rằng tổng khoảng cách từ M đến bốn mặt của hình tứ diện là một số không 

đổi, không phụ thuộc vào vị trí của điểm M ở trong hình tứ diện đó. 

    Đứng trước bài toán này, tính nhuần nhuyễn của học sinh được thể hiện ở chỗ:  

+ Liên tưởng đến bài toán tương tự trong mặt phẳng: “Cho tam giác đều ABC. M 

là một điểm bất kỳ trong tam giác. Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ M đến 

các cạnh là một số không đổi, không phụ thuộc vào vị trí điểm M”. 

+ Biết xét trường hợp đặc biệt khi M trùng với một đỉnh của hình tứ diện để chỉ ra 

rằng: “Tổng khoảng cách này đúng bằng chiều cao của hình tứ diện đều”. 

+ Hoặc đặc biệt hóa khi M G≡  là trọng tâm của hình tứ diện đều. 

b) Tính linh hoạt 

    Tính mềm dẻo và tính linh hoạt thể hiện khả năng chuyển từ hoạt động trí tuệ 

này sang hoạt động trí tuệ khác, chuyển từ đối tượng suy nghĩ này sang đối tượng 

suy nghĩ khác; biết thay đổi phương pháp cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, 

không bị gò bó, rập khuôn bởi những gì đã có; kịp thời và nhanh chóng điều chỉnh 

hướng suy nghĩ khi gặp trở ngại và tìm ra hướng giải quyết mới cho một vấn đề.  

- Ví dụ: Cho tứ diện ABCD, gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN. 

Gọi G là trọng tâm của BCD∆ . Chứng minh rằng ba điểm A, I, G thẳng hàng.  

    Khi giải bài tập này, một học sinh có tính mềm 

dẻo, linh hoạt trong tư duy sẽ đưa việc chứng minh 

ba điểm A, I, G thẳng hàng thành các khả năng:  

+ Gọi G’ là giao điểm của AI và BN và chứng 

minh G’ trùng với G. 

+ Điểm I thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng 

(ABN) và (ACG). 

+ Hai vectơ AI
uur

 và AG
uuur

 cùng phương. 

    Từ đó lựa chọn phương án tốt nhất để giải bài toán đã cho. Đó là sự thể hiện tính 

mềm dẻo và linh hoạt của tư duy. 
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c) Tính độc đáo 

    Tính độc đáo của tư duy thể hiện ở khả năng phát hiện cái mới, khác lạ, không 

bình thường trong quá trình nhận thức sự vật. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của tư 

duy sáng tạo, là dấu hiệu để phân biệt giữa tư duy sáng tạo với các dạng tư duy 

khác.  

- Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác định giao 

tuyến của các mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

    Các mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường 

thẳng song song với nhau là AD và BC nên giao tuyến của các mặt phẳng là đường 

thẳng d đi qua S và song song với AD và BC.   

    Như vậy, tính độc đáo trong bài toán này là phát hiện ra mối liên hệ giữa hai mặt 

phẳng hay nói cách khác là điểm chung của hai mặt phẳng. Năng lực và tính sáng 

tạo ở ví dụ được đặc trưng bởi tính độc đáo.             

1.1.2.3. Mối liên hệ giữa tư duy sáng tạo với các loại hình tư duy khác  

a) Với tư duy biện chứng 

    Trong tư duy biện chứng khi xem xét sự vật, phải xem xét một cách đầy đủ với 

tất cả tính phức tạp của nó, tức là phải xem xét sự vật trong tất cả các mặt, các mối 

quan hệ trong tổng thể những mối quan hệ phong phú, phức tạp và muôn vẻ của nó 

với sự vật khác. Đây là cơ sở để học sinh học toán một cách sáng tạo, không gò bó, 

rập khuôn, luôn luôn đi theo con đường mòn đã có sẵn. Bên cạnh đó chúng ta còn 

phải xem xét sự vật trong sự mâu thuẫn và thống nhất, giúp học sinh học toán một 

cách chủ động và sáng tạo, thể hiện ở khả năng phát hiện vấn đề và định hướng 

cho cách giải quyết vấn đề. Do đó, tư duy biện chứng góp phần quan trọng và đắc 

lực trong việc rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh. 

b) Với tư duy logic 

    Các quy luật cơ bản của tư duy logic yêu cầu trong quá trình tư duy phải giữ 

vững một cách nghiêm ngặt tính đồng nhất của các tiền đề. Từ đó kết luận rút ra 

mới đúng đắn. Nếu trong quá trình lập luận mà đánh tráo, thay đổi nội dung các 

tiền đề thì không thể nào đi đến kết luận chính xác được. Các quy luật này có tính 
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chất bắt buộc trong một dạng kết cấu tư duy chính xác ở điều kiện phản ánh cái ổn 

định tương đối mà tất cả mọi người, mọi ngành khoa học đều phải tuân theo. Do 

vậy, để đi đến cái mới trong toán học, phải kết hợp được tư duy logic và tư duy 

biện chứng. Trong việc phát hiện vấn đề và định hướng cho cách giải quyết vấn đề 

thì tư duy biện chứng đóng vai trò chủ đạo. Còn khi hướng giải quyết vấn đề đã có 

thì tư duy logic giữ vai trò chính nhằm xác định tính đúng đắn của một phán đoán 

mới. Các kiến thức Toán học được hình thành chủ yếu thông qua con đường trừu 

tượng hóa và được phát triển theo các quy luật của tư duy biện chứng, nhưng việc 

sắp xếp trình bày chúng lại mang tính hình thức triệt để dựa trên các quy luật của 

tư duy logic. Do đó, tư duy nói chung và tư duy sáng tạo trong toán học nói riêng 

cần có sự thống nhất biện chứng giữa tư duy biện chứng và tư duy logic.     

c) Với tư duy phê phán   

    Nếu xem tư duy phê phán như là suy diễn và tư duy sáng tạo như là suy luận 

quy nạp, thì chúng ta hiểu được rằng tại sao chúng ta đã và đang không quan tâm 

nhiều đến việc dạy tư duy sáng tạo cho học sinh. Suy luận quy nạp là quá trình con 

người đi đến một kết luận tổng quát từ các quan sát riêng lẻ, cụ thể. Nhiều lần, một 

nhà khoa học tiến hành các quan sát, khám phá ra các quy luật và thiết lập nên các 

kết luận khoa học. Trong khoa học điều đó gọi là nghiên cứu thực nghiệm. Còn 

trong toán học, chúng ta nói các nhà khoa học đang suy luận theo cách quy nạp. 

Nhưng ta biết rằng suy luận quy nạp bản thân nó không chứng minh được rằng 

một quy luật tổng quát duy nhất là tồn tại. Và nền tảng của tư duy phê phán được 

xác định bởi triết gia là logic. Một cách để chứng minh điều gì là đúng và công 

nhận tính đúng đắn của nó cho mọi tình huống khác đó là sử dụng tư duy logic. 

Mặc dù tư duy phê phán khác hẳn với tư duy sáng tạo, nhưng chúng có vai trò hỗ 

trợ cho nhau trong quá trình học toán. Và cả hai loại tư duy này đóng vai trò chính 

trong quá trình giải quyết vấn đề và khảo sát toán. 

1.1.3. Năng lực tư duy sáng tạo  

1.1.3.1. Năng lực 

    Vấn đề phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng lực cho học sinh là một trong 

những vấn đề cơ bản của chiến lược nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực của 
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Đảng ta. Trong đó, năng lực được hiểu là sự tổng hợp những thuộc tính của cá 

nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động 

đạt được những kết quả cao. Năng lực cũng là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của 

khả năng con người phù hợp với một hoạt động nhất định, bảo đảm cho những 

hoạt động đó có những kết quả. Có hai loại năng lực cơ bản là: năng lực chung và 

năng lực riêng biệt. 

- Năng lực chung: là những năng lực cần cho nhiều hoạt động khác nhau. Là điều 

kiện cần thiết để giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt động có kết quả. 

- Năng lực riêng biệt: là những năng lực thể hiện độc đáo các sản phẩm riêng biệt 

có tính chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của một lĩnh vực, hoạt động chuyên 

biệt với kết quả cao. Chẳng hạn như năng lực toán học. Hai loại năng lực chung và 

riêng luôn bổ sung, hổ trợ cho nhau. 

    Như chúng ta đã biết tri thức, kỹ năng, kỹ xảo không đồng nhất với năng lực 

nhưng có quan hệ mật thiết với năng lực. Năng lực góp phần làm cho sự tiếp xúc 

tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo một cách tốt hơn. Năng lực mỗi người dựa trên 

cơ sở tư chất nhưng mặt khác điều chủ yếu là năng lực được hình thành, rèn luyện 

và phát triển trong những hoạt động tích cực của con người dưới sự tác động của 

rèn luyện dạy học và giáo dục.  

    Trong dạy học môn Toán, việc rèn luyện và phát triển năng lực giải toán cho 

học sinh là một việc rất quan trọng. Trong đó, năng lực giải toán là tổ hợp các 

thuộc tính độc đáo của phẩm chất riêng biệt của khả năng con người để tìm ra lời 

giải của bài toán. Năng lực giải toán là một năng lực riêng biệt của con người. 

Cùng với năng lực thì tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thích hợp cũng rất cần thiết cho 

việc thực hiện lời giải của bài toán có kết quả. Khi dạy học giải một bài tập hình 

học không gian thì việc rèn luyện và phát triển năng lực giải toán cho học sinh để 

giải bài toán đó, dạng toán đó là rất cần thiết. Bởi vì bài toán, bài tập cụ thể có thể 

giải được khi học sinh chỉ cần nắm vững được những kiến thức trọng tâm và các 

tính chất cơ bản, nhưng rất nhiều bài toán, dạng toán học sinh cần có khả năng, 

năng lực tư duy để tìm ra cách giải, đồng thời sáng tạo ra những cách giải hay, độc 

đáo. 
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1.1.3.2. Năng lực tư duy sáng tạo  

    Trong thời đại ngày nay, khi nhận thức của con người đã đạt đến một trình độ 

cao hơn thì năng lực tư duy không còn giữ nguyên nghĩa mà đã trở thành năng lực 

tư duy sáng tạo. Bởi lẽ, người ta không chỉ tư duy để có những khái niệm về thế 

giới, mà còn sáng tạo nhằm thay đổi thế giới làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp 

hơn. Với học sinh trung học phổ thông nói riêng, năng lực tư duy sáng tạo đã trở 

thành một trong những điều kiện cần thiết để đem lại cho họ một công việc hứa 

hẹn khi ra trường hay xa hơn nữa là một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và trên 

thế giới. Do đó, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, học sinh phải 

được rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo, coi nó như là hành trang để 

bước vào đời. 

    Năng lực tư duy sáng tạo trong Toán học là năng lực tư duy sáng tạo trong hoạt 

động nghiên cứu Toán học (khoa học), là năng lực tư duy đối với hoạt động sáng 

tạo toán học, tạo ra những kết quả tốt, mới, khách quan, cống hiến những lời giải 

hay, những công trình toán học có giá trị đối với việc dạy học, giáo dục và sự phát 

triển của khoa học nói riêng cũng như đối với hoạt động thực tiễn của xã hội nói 

chung. 

1.1.3.3. Một số biểu hiện năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ 

thông trong quá trình giải bài tập Toán học 

    Tư duy sáng tạo góp phần rèn luyện và phát triển nhân cách cũng như các năng 

lực trí tuệ cho học sinh; bồi dưỡng hứng thú và nhu cầu học tập, khuyến khích học 

sinh say mê tìm tòi, sáng tạo. Decartes cũng đã có câu nói nổi tiếng về tầm quan 

trọng của năng lực tư duy đối với sự tồn tại của con người trong vũ trụ: “Tôi tư 

duy, vậy tôi tồn tại”. Nguyên lý cơ bản đó của ông mang ý nghĩa tiến bộ trong lịch 

sử, bởi nó khẳng định được rằng mọi khoa học chân chính đều phải xuất phát từ sự 

nghi ngờ, “nghi ngờ ở đây không phải là hoài nghi chủ nghĩa, mà là sự nghi ngờ 

về phương pháp luận, nghi ngờ để đạt đến sự tin tưởng”, có nghĩa là tư duy. 

    Trên cơ sở cho học sinh làm quen với một số hoạt động sáng tạo nhằm rèn luyện 

năng lực, giáo viên đưa ra một số bài tập có thể giúp học sinh vận dụng sáng tạo 

nội dung kiến thức và phương pháp có được trong quá trình học tập, mức độ biểu 
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B
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A
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hiện của học sinh được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của năng lực tư duy sáng tạo. 

Đối với học sinh phổ thông có thể thấy các biểu hiện của năng lực tư duy sáng tạo 

trong việc giải bài tập hình học không gian qua các khả năng sau. 

a) Có khả năng vận dụng thành thục những kiến thức, kỹ năng đã biết vào hoàn 

cảnh mới. 

    Khả năng này thường được biểu hiện nhiều nhất nên trong quá trình dạy học 

giáo viên cần quan tâm phát hiện và bồi dưỡng khả năng này. Khả năng áp dụng 

các thuật giải đã có sẵn để giải một bài toán mới, hay vận dụng trực tiếp các kiến 

thức, kỹ năng đã có trong một bài toán tương tự hoặc đã biết là khả năng mà tất cả 

học sinh đều phải cố gắng đạt đựợc trong học toán. Biểu hiện năng lực tư duy sáng 

tạo của học sinh ở khả năng này được thể hiện là: với nội dung kiến thức và kỹ 

năng đã được học, học sinh biết biến đổi những bài tập trong một tình huống cụ thể 

hoàn toàn mới nào đó về những cái quen thuộc, những cái đã biết để áp dụng vào 

giải một cách dễ dàng, từ đó học sinh thể hiện được tính sáng tạo của bản thân khi 

giải những bài toán đó.  

 - Ví dụ 1: Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng ( )α . Chứng minh 

M là điểm chung của ( )α  với mọi mặt phẳng bất kỳ chứa d. 

Giải: 

Gọi ( )β  là mặt phẳng bất kỳ chứa d 

Ta có: ( ) ( )
( )

M
d M

M d M
α

α
β

∈∩ = ⇒  ∈ ⇒ ∈
           

    Vậy ( ) ( ).M α β= ∩    

- Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD. Các điểm M, N theo thứ 

tự chạy trên các cạnh AD và BC sao cho .MA NB
MD NC

=  

Chứng minh MN luôn song song với một mặt phẳng cố 

định. 

Giải: 
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Vì M, N lần lượt nằm trên các đoạn thẳng AD và BC sao cho MA NB
MD NC

=  nên suy ra 

.MA MD AD
NB NC BC

= =  

Vậy theo định lí Ta-lét đảo, các đường thẳng MN, AB, CD cùng song song với một 

mặt phẳng (P) nào đó. Ta có thể lấy mp(P) đi qua một điểm cố định, song song với 

AB và CD; rõ ràng (P) cố định.  

b) Có khả năng phát hiện, đề xuất cái mới từ một vấn đề quen thuộc. 

    Khi đứng trước một bài tập học sinh nhận ra được vấn đề mới trong các điều 

kiện, vấn đề quen thuộc; phát hiện ra chức năng mới trong những đối tượng quen 

thuộc, tránh được sự rập khuôn máy móc, dễ dàng điều chỉnh được hướng giải 

quyết trong điều kiện mới, đây cũng là biểu hiện tạo điều kiện để học sinh rèn 

luyện tính mềm dẻo của tư duy. 

- Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC AB AC a= = = = =  và 2.BC a=  Tính 

góc giữa hai đường thẳng SC và AB. 

Giải: 

+ Cách 1: Ta tính góc giữa hai vectơ SC
uuur

 và AB
uuur

. 

Ta có: 

( ) ( )
2

..os ,
.

SA AC ABSC ABc SC AB
aSC AB

+
= =

uur uuur uuuruuur uuuruuur uuur
uuur uuur  

Suy ra ( ) 0, 120 .SC AB =
uuur uuur

 

Vậy góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng 060 . 

+ Cách 2: Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của 

SA, SB, AC. Khi đó MN//AB, MP//SC. Để tính góc giữa hai đường thẳng SC và AB, 

ta cần tính .NMP∠  

Ta có ,
2
aMN MP= =  

2
2 3 ,

4
aSP =

2
2 5 ,

4
aBP =  

2
2 2 22 .

2
SBBP SP NP+ = +  

M

P

N

A
B

C

S
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Vậy 
2

2 3 .
4
aNP =  

Mặt khác ( )2 2 2 2 . osNP NM MP NM MPc NMP= + − ∠ , do đó ( ) 1os ,
2

c NMP∠ = −  suy 

ra 0120 .NMP∠ =  

Vậy góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng 060 . 

    Trước khi cho học sinh giải bài tập này giáo viên có thể ra câu hỏi gợi mở, 

hướng dẫn cho học sinh như: các mặt của hình chóp S.ABC là những tam giác có 

gì đặc biệt? Từ đó giáo viên dẫn dắt học sinh vào giải bài toán này. 

c) Có khả năng nhìn nhận đối tượng dưới các khía cạnh khác nhau. 

    Mỗi khi học sinh cố gắng làm các bài toán mà lại thất bại, thông thường học 

sinh sẽ có cảm giác chán nản chứ không chuyển sang làm theo một hướng suy nghĩ 

hay cách nhìn khác. Tuy nhiên, một thất bại mà học sinh đã nếm trải sẽ chỉ có ý 

nghĩa nếu như học sinh không quá coi trọng phần kém hiệu quả của nó. Thay vào 

đó, học sinh nếu biết phân tích lại toàn bộ quá trình cũng như các yếu tố liên quan, 

và cân nhắc xem liệu sẽ thay đổi những yếu tố đó như thế nào để đạt được kết quả 

mới. Đừng tự đặt câu hỏi cho bản thân “Tại sao mình lại thất bại?” mà hãy hỏi 

“Mình đã làm được những gì rồi?”. Nhìn nhận và đánh giá vấn đề từ các khía cạnh 

khác nhau, từ đó phát hiện được những tầm nhìn, cách nhận định mới phù hợp với 

bài toán. Aristotle cho rằng ẩn dụ là một dấu hiệu của sự thiên tài. Bởi vậy ông tin 

rằng nếu một người không những có năng lực diễn đạt sự tương đồng giữa hai cá 

thể hoàn toàn tách biệt mà còn có thể liên kết chúng lại với nhau, thì đó là con 

người có khả năng đặc biệt. 

- Ví dụ 1: Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng 

nằm trong một mặt phẳng. Gọi I, J lần lượt là 

trung điểm của AD và BC. Chứng minh IB và JA 

là hai đường thẳng chéo nhau. 

Giải:    

J

I

A
C

B

D
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A'

A

D C

B

B'

D' C'

    Nếu IB và JA cùng phẳng thì chúng cùng nằm trong mặt phẳng (JAB) hay 

(ABC), do đó I thuộc mặt phẳng (ABC), suy ra IA hay AD thuộc mặt phẳng (ABC), 

có nghĩa là bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một mặt phẳng, vô lí! 

Vậy IB và JA là hai đường thẳng chéo nhau.  

d) Có khả năng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp khác nhau để giải quyết một 

vấn đề. 

    Đứng trước một bài tập Toán mang tính sáng tạo cao, đòi hỏi học sinh phải vận 

dụng rất nhiều kiến thức khác nhau và nhiều phương pháp, cách giải khác nhau. 

Đồng thời học sinh cũng phải biết phối hợp các kiến thức và phương pháp đó, huy 

động những kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân cộng với sự nỗ lực, phát huy năng 

lực tư duy sáng tạo cao của cá nhân để tìm tòi, giải quyết vấn đề.  

- Ví dụ 1: Đường chéo của một hình lăng trụ tứ giác đều bằng d và nghiêng trên 

mặt bên một góc 030 .  Tính cạnh đáy của hình lăng trụ. 

Giải:  

    Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’. Có đường chéo 'AC d=  và 

nghiêng trên mặt bên BCC’B’ một góc 030 .   

Dễ thấy ( )' 'AB BCC B⊥  'BC⇒  là hình chiếu 

của AC’ trên (BCC’B’) 'AC B⇒ ∠  là góc giữa 

AC’ và (BCC’B’) 0' 30 .AC B⇒ ∠ =  

Trong tam giác vuông ABC’ có:  

( )sin '
'

ABAC B
AC

∠ =

( ) 0'.sin ' .sin 30 .
2
dAB AC AC B d⇒ = ∠ = =  

    Giải bài toán này do phải vận dụng, tập hợp nhiều kiến thức như kiến thức về 

hình chiếu, về góc, về hệ thức lượng và các  kỹ năng như nhìn nhận, phân tích, suy 

nên rất hiệu quả trong viêc rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh. 
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e) Có khả năng tìm được nhiều cách giải khác nhau đối với bài toán đã cho. 

    Đây là biểu hiện của học sinh khi đứng trước những bài toán có những đối 

tượng, những quan hệ có thể xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Đứng trước 

những bài toán loại này học sinh biểu hiện khả năng, năng lực chuyển từ hoạt động 

trí tuệ này sang hoạt động trí tuệ khác, thể hiện năng lực nhìn một đối tượng toán 

học dưới nhiều khía cạnh khác nhau.  

- Ví dụ 1: Cho tứ diện SABC có SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và 

,SA a= ,SB b= .SC c=  Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 

+ Cách 1: Gọi I là trung điểm của BC thì I là tâm 

đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC.  Kẻ Ix//SA và từ 

trung điểm J của SA ta kẻ Jy//SI. Gọi O là giao điểm 

của Ix với Jy. Khi đó O chính là tâm của mặt cầu 

ngoại tiếp tứ diện SABC. Gọi R là bán kính của mặt 

cầu thì: 2 2 2 2R OS IS IO= = +
2 2

4 4
BC SA

= +  

2 2 21 ( )
4

SA SB SC= + + 2 2 21 ( )
4

a b c= + + .  

Vậy 2 2 21
2

R a b c= + + . 

+ Cách 2: Từ ba cạnh SA, SB, SC dựng một hình hộp chữ 

nhật nhận SA, SB, SC là ba cạnh xuất phát từ đỉnh S. Khi ấy 

tâm của hình hộp chữ nhật chính là tâm của mặt cầu cần 

tìm và bán kính của mặt cầu bằng nửa đường chéo của hình 

hộp chữ nhật đó. Ta có chiều dài đường chéo hình hộp chữ 

nhật là: 2 2 2d a b c= + + . Vậy 2 2 21 1
2 2

R d a b c= = + + . 

    Qua hai cách giải bài toán trên ta thấy sử dụng cách 1 là dễ dàng hơn, tuy nhiên 

nếu học sinh phát hiện ra thêm cách 2 thì đó là một biểu hiện của sự sáng tạo. Từ 

việc chọn ra cách tốt nhất giáo viên có thể giúp học sinh hình thành phương pháp 

chung để xác định tâm của hình cầu ngoại tiếp hình chóp có một cạnh vuông góc 

với đáy theo cách đó.  

 

O

C

S B

A

J

I

S

B

C

A

O
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f) Có khả năng tìm được cách giải độc đáo đối với bài toán đã cho. 

    Có những bài toán các yếu tố trong đó hiện lên một cách trực tiếp qua ngôn ngữ 

của đề bài nhưng cũng có những bài toán yếu tố được ẩn ngầm dưới cách diễn đạt 

không dễ phát hiện, thậm chí là một cách đánh lừa khả năng tư duy của học sinh, 

khi giải bài toán nếu nhìn ra trọng tâm yêu cầu của bài toán, phát hiện cái mới, 

khác lạ, không bình thường trong quá trình làm bài học sinh sẽ thể hiện ra năng lực 

tư duy sáng tạo.  

- Ví dụ: Cho tam giác cân ABC đỉnh A và ( )α  là mặt phẳng đi qua đường cao AH. 

Gọi B’ và C’ là hình chiếu của B và C trên ( )α . Chứng minh tam giác AB’C’ cân. 

Giải: 

Vì tam giác ABC cân tại đỉnh A nên AH là trung trực 

của cạnh BC.  

Ta có: ( )', '
'

AH BC
AH BB CC

AH BB
⊥ 

⇒ ⊥⊥ 
' '.AH B C⇒ ⊥  

Hơn nữa do hai tam giác vuông BHB’ và CHC’ bằng 

nhau nên suy ra ' '.HB HC=  

Vậy AH cũng là trung trực của B’C’, do đó tam giác 

B’AC’ cân tại đỉnh A. 

    Như vậy khi xem xét bài toán này chúng ta có nhiều hướng để chứng minh tam 

giác AB’C’ cân như chứng minh hai cạnh bên bằng nhau hoặc hai góc bằng nhau, 

cũng có thể chứng minh đường trung tuyến cũng là đường cao. Tuy nhiên đối với 

bài toán này thì chúng ta nên sử dụng cách thứ ba vì được vận dụng các mối quan 

hệ vuông góc và hình chiếu trong bài. Cách này không những đơn giản hơn mà 

còn phát huy được tư duy sáng tạo của các em, nó thoát khỏi lối tư duy truyền 

thống theo hai cách trước đó. 
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1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Mục đích dạy học bài tập hình học không gian ở phổ thông  

    Bài tập là tình huống kích thích đòi hỏi một lời giải đáp không có sẵn ở người 

giải tại thời điểm bài tập được đưa ra. Do đó dạy học bài tập hình học không gian ở 

phổ thông nhằm những mục đích chính sau: 

- Rèn luyện giúp học sinh hiểu sâu hơn về các đối tượng mới của hình học không 

gian như điểm, đường thẳng, mặt phẳng và nắm vững hơn các mối quan hệ liên 

thuộc của chúng thông qua những hình ảnh trong thực tế. Làm quen với việc xây 

dựng hình học bằng phương pháp tiên đề. Rèn luyện và phát triển trí tưởng tượng 

không gian cho học sinh thông qua các hình ảnh, mô hình cụ thể như hình chóp, 

hình lăng trụ, hình hộp… để tạo tình huống cụ thể trong không gian. 

- Củng cố, giúp học sinh nắm vững các khái niệm về vectơ trong không gian và 

các phép toán cộng vectơ, nhân vectơ với một số, sự đồng phẳng của ba vectơ, tích 

vô hướng của hai vectơ trong không gian. Nắm được định nghĩa vuông góc của 

đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng, mặt phẳng với mặt 

phẳng và củng cố phương pháp sử dụng điều kiện vuông góc của đường thẳng và 

mặt phẳng vào việc giải toán. 

- Củng cố, giúp học sinh hiểu được thế nào là một khối hộp chữ nhật, khối lăng 

trụ, khối chóp, khối chóp cụt. Từ đó giúp học sinh hình dung được thế nào là một 

hình đa diện, khối đa diện, điểm trong và điểm ngoài của chúng. Củng cố cho học 

sinh cách xác định hai đa diện bằng nhau, cách phân chia và lắp ghép các khối đa 

diện đơn giản.  

- Củng cố, giúp học sinh hiểu hơn các khái niệm về mặt tròn xoay, sự tạo thành 

mặt tròn xoay và các yếu tố của mặt tròn xoay. Thông qua việc nghiên cứu một số 

mặt tròn xoay đơn giản thường gặp, rèn luyện cho học sinh cách tìm giao của mặt 

phẳng với mặt cầu, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình 

nón, hình trụ và diện tích mặt cầu. 

- Rèn luyện và củng cố cho học sinh cách xây dựng không gian với hệ tọa độ Oxyz, 

cách xác định tọa độ của một điểm trong không gian và cách thực hiện các phép 

toán về vectơ thông qua tọa độ của các vectơ đó. Củng cố và rèn luyện cho học 
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sinh cách viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng, của mặt cầu, cách xét 

vị trí tương đối của chúng bằng phương pháp tọa độ đồng thời củng cố cách thực 

hiện các bài toán về khoảng cách, biết ứng dụng các phép toán về vectơ và tọa độ 

trong việc nghiên cứu hình học không gian. 

1.2.2. Nội dung bài tập hình học không gian ở phổ thông 

v Hình học 11 

Ø Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. 

§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 

§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 

§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song 

§4. Hai mặt phẳng song song 

§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 

    Bài đọc thêm: Cách biểu diễn ngũ giác đều 

    Câu hỏi ôn tập chương II 

    Bài tập ôn tập chương II 

    Câu hỏi trắc nghiệm chương II 

    Bài đọc thêm: Giới thiệu phương pháp tiên đề trong việc xây dựng Hình học  

Ø Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian 

§1. Vectơ trong không gian 

§2. Hai đường thẳng vuông góc 

§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

§4. Hai mặt phẳng vuông góc 

§5. Khoảng cách 

    Câu hỏi ôn tập chương III 

    Bài tập ôn tập chương III 

    Câu hỏi trắc nghiệm chương III 
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    Bài tập ôn tập cuối năm 

v Hình học 12 

Ø Chương I. Khối đa diện 

§1. Khái niệm về khối đa diện 

    I – Khối lăng trụ và khối chóp 

    II – Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 

    III – Hai đa diện bằng nhau 

    IV – Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 

    Bài tập 

    Bài đọc thêm: Định nghĩa đa diện và khối đa diện 

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 

    I – Khối đa diện lồi 

    II – Khối đa diện đều 

    Bài tập 

    Bài đọc thêm: Hình đa diện đều  

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện 

    I – Khái niệm về thể tích khối đa diện 

    II – Thể tích khối lăng trụ 

    III – Thể tích khối chóp 

    Bài tập 

    Ôn tập chương I 

    Câu hỏi trắc nghiệm chương I 

Ø Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu 

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay 

    I – Sự tạo thành mặt tròn xoay 
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    II – Mặt nón tròn xoay 

    III – Mặt trụ tròn xoay 

    Bài tập 

§2. Mặt cầu 

    I – Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu 

    II – Giao của mặt cầu và mặt phẳng 

    III – Giao của mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu 

    IV – Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu 

    Bài tập 

    Ôn tập chương II 

    Câu hỏi trắc nghiệm chương II 

Ø Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian 

§1. Hệ tọa độ trong không gian 

    I – Tọa độ của điểm và của vectơ 

    II – Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 

    III – Tích vô hướng 

    IV – Phương trình mặt cầu 

    Bài tập 

§2. Phương trình mặt phẳng 

    I – Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

    II – Phương trình tổng quát của mặt phẳng 

    III – Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc 

    IV – Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 

    Bài tập 

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     26

    I – Phương trình tham số của đường thẳng 

    II – Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau 

    Bài tập 

    Ôn tập chương III 

    Câu hỏi trắc nghiệm chương III 

    Bài đọc thêm: Chùm mặt phẳng  

    Ôn tập cuối năm 

1.2.3. Đặc điểm, chức năng của bài tập hình học không gian ở phổ thông và 

khả năng bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh  

1.2.3.1. Đặc điểm cơ bản của môn hình học không gian 

    Hình học không gian là môn học được xây dựng theo “tinh thần” phương pháp 

tiên đề, đa dạng và phức tạp hơn hình học phẳng nhưng có mối liên hệ mật thiết 

với hình học phẳng. Đặc biệt rất gắn bó với thực tế và tạo ra mối liên hệ Toán học 

với thực tế đời sống con người. 

1.2.3.2. Chức năng của bài tập hình học không gian 

Bài tập có 4 chức năng cơ bản sau: 

- Chức năng dạy học: Bài tập nhằm cũng cố cho học sinh những tri thức, kỹ năng, 

kỹ xảo ở những giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học. 

- Chức năng giáo dục: Bài tập nhằm hình thành cho học sinh thế giới quan duy vật 

biện chứng, hứng thú học tập và niềm tin, phẩm chất đạo đức của con người lao 

động mới. 

- Chức năng phát triển: Bài tập nhằm rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng 

tạo cho học sinh, đặc biệt rèn luyện các thao tác trí tuệ, hình thành những phẩm 

chất của tư duy khoa học. 

- Chức năng kiểm tra: Bài tập nhằm đánh giá mức độ, kết quả dạy và học, đánh giá 

khả năng độc lập học toán và trình độ phát triển của học sinh.   
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    Với các chức năng trên, bài tập hình học không gian đóng một vai trò quan 

trọng trong quá trình rèn luyện năng lực, các thao tác tư duy và trí tuệ cho học 

sinh, tạo cho học sinh có cơ hội để rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo 

của mình.  

1.2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng 

    Trong thời gian thực tập sư phạm, thông qua những giờ dạy, giờ dự giờ và qua ý 

kiến thăm dò, khảo sát một số giáo viên thì người viết nhận thấy thực trạng dạy và 

học bài tập hình học không gian hiện nay của giáo viên và học sinh bên cạnh 

những thuận lợi thì còn có những khó khăn và tồn tại: việc phát huy năng lực tư 

duy sáng tạo, tính tích cực, chủ động của học sinh chưa thực sự đạt hiệu quả, mặc 

dù các giáo đã nỗ lực điều hành, định hướng và tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức 

của học sinh bằng những phương pháp dạy học tích cực tuy nhiên chất lượng dạy 

học vẫn còn khiêm tốn. Điều đó do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ 

quan: 

+ Thứ nhất, hệ quả này xuất phát từ sự rơi rớt lại của phương pháp dạy học cũ, 

nặng về truyền thụ một chiều của người dạy, lấy người dạy làm trung tâm, một số 

giáo viên còn chậm đổi mới. 

+ Thứ hai, hệ thống học tập bài tập hình học không gian đưa ra trong những giờ 

dạy còn chưa thật phong phú, đa dạng về nội dung, đơn giản về hình thức. 

+ Thứ ba, việc thực hành làm bài tập tại lớp của học sinh còn mang tính hình thức, 

đối phó. 

+ Thứ tư, việc ra những bài toán có khả năng sáng tạo chưa được quan tâm nhiều 

nên chưa kích thích được người học, chưa phù hợp với từng đối tượng học sinh.  

+ Thứ năm, năng lực làm bài tập hình học không gian của các em học sinh còn hạn 

chế, tâm lí coi nhẹ việc thực hành, do đó khi đứng trước một bài toán gây nên sự 

chán nản, nặng nề. 

+ Thứ sáu, do việc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng cho học sinh chưa 

được quan tâm đúng mức, trong giờ học học sinh không thực sự chủ động tích cực 

tiếp nhận và vận dụng tri thức đã học trong thực tế học tập.  

    Thực tiễn trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là chúng ta phải chú trọng phát huy 

năng lực tư duy sáng tạo, tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ thực hành 
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làm bài tập hình học không gian. Có như thế học sinh mới trở thành những chủ thể 

tích cực trong học tập cũng như trong đời sống xã hội, phát triển toàn diện và đóng 

góp sức mình cho đất nước.  

1.2.3.4. Khả năng rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh 

phổ thông qua dạy học  

    Muốn học sinh phát huy năng lực, có thói quen và  ý thức tìm tòi sáng tạo, giáo 

viên cần cho học sinh tập dượt làm quen với các bài tập có điều kiện, khả năng 

sáng tạo một cách thường xuyên dần dần, từ dễ tới khó. Những bài tập lúc đầu là 

giải quyết các vấn đề nhỏ, sau đó nâng dần lên giải quyết các vấn đề có tính tổng 

hợp hơn. Quá trình đó tiếp tục kéo dài sẽ giúp cho học sinh tạo cho mình vốn kiến 

thức, kinh nghiệm nhất định và giúp học sinh linh hoạt hơn trong tư duy khi đứng 

trước một bài toán mới. 

    Rubinstein đã nói: “Sự sáng tạo chỉ nảy sinh trong hoàn cảnh có vấn đề”. Do đó 

phương pháp dạy học tích cực với vai trò như chất xúc tác của giáo viên sẽ có tác 

động tốt cho sự phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.  

    Người giáo viên phải sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để đặt học sinh 

trước một tình huống cần giải quyết. Giáo viên là người tổ chức cho học sinh làm 

việc, tìm tòi phát hiện chân lý  khoa học. Kết hợp với phương pháp đàm thoại gợi 

mở, giáo viên tổ chức cho học sinh tranh luận, tìm tòi, khám phá, phát hiện ra 

những điểm đặc trưng, điểm độc đáo của bài toán. Học sinh sẽ thực sự có hứng 

thú, hiểu kỹ, nhớ lâu khi chính các em đưa ra những lời giải hay, độc đáo trong 

không khí học tập cởi mở tự do, mọi người được bộc lộ tối đa năng lực tư duy sáng 

tạo của mình. Như vậy, việc biết kết hợp một bài toán với một phương pháp dạy 

học phù hợp sẽ giúp cho học sinh có khả năng rèn luyện và phát triển năng lực tư 

duy sáng tạo.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG I 
 

 

    Thông qua việc nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn chương trình cũng 

như thực trạng dạy và học bài tập hình học không gian, người viết bước đầu góp 

phần làm sáng tỏ nội dung “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho 

học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian”, đồng thời chỉ ra 

được những thuận lợi, khó khăn đối với giáo viên và học sinh trong dạy và học bài 

tập hình học không gian theo hướng rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng 

tạo. Kết quả nghiên cứu của chương này một lần nữa đã khẳng định tính cấp thiết 

của đề tài. Nó đòi hỏi người giáo viên cần quan tâm để rèn luyện và phát triển 

năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh. Có như thế học sinh mới trở thành những 

chủ thể tích cực trong học tập cũng như trong đời sống xã hội, phát triển toàn diện 

và đóng góp sức mình cho đất nước. 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     30

Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN  

NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG  

QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

2.1. CÁC CƠ SỞ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

    Để đề xuất các biện pháp thực hiện “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy 

sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian” tác giả 

dựa vào một số cơ sở sau: 

    1. Mục đích dạy học bài tập hình học không gian ở phổ thông. 

    2. Đặc điểm và chức năng của bài tập hình học không gian ở phổ thông. 

    3. Một số biểu hiện năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông 

trong quá trình học tập và giải bài tập Toán học. 

    4. Mức độ, yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa và trình độ học sinh trong 

từng lớp, từng trường và từng vùng. 

2.2.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ 

2.2.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng cho học sinh hướng thú và nhu cầu học toán, làm 

toán; giúp học sinh thấy đó như là một trong các nhu cầu cần thiết của bản thân.  

a) Tác dụng: Trong dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng, hứng thú là một 

vấn đề quan trọng. Nó là nguồn gốc của tính tích cực và sáng tạo trong quá trình 

học tập của học sinh. Chính vì vậy bồi dưỡng cho học sinh hứng thú và nhu cầu 

học toán, làm toán là một việc làm cần thiết. Một khi các em có niềm đam mê thì 

sẽ tạo nên tâm thế chủ động trong quá trình làm việc. Hứng thú trong học tập tạo ra 

một trạng thái hoạt động được đặc trưng bởi khát vọng học tập, sự nỗ lực tự 

nguyện về mặt trí tuệ, vốn nghị lực cao trong quá trình nắm vững tri thức cho bản 

thân, luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo; luôn bền bỉ, kiên trì và sáng tạo trong việc 

giải quyết các vấn đề một cách độc lập, dài hơi. Chủ động trong học toán và làm 

toán; trong toàn bộ quá trình tìm tòi, phát hiện và giải quyết nhiệm vụ nhận thức 

dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên là một trạng thái tâm lý cần được khơi 

dậy và bồi dưỡng cho học sinh. 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     31

b) Cách thực hiện: Giáo viên sử dụng các ví dụ trực quan sinh động, các ví dụ có 

mối liên hệ với thực tế khi dạy học toán; tăng cường vận dụng và liên hệ thực tế 

các kiến thức, kỹ năng đã học; sử dụng hợp lý các bài toán, có thể đưa về bài toán 

trong mặt phẳng giúp học sinh phân tích vấn đề một cách toàn diện, theo nhiều 

khía cạnh khác nhau để phát hiện những dấu hiệu bản chất tiềm ẩn trong những 

hiện tượng, các sự kiện mà học sinh hứng thú. Để giúp cho các em nhận thức được 

việc học toán, làm toán như là một nhu cầu thiết yếu của bản thân, giáo viên nên 

đa dạng hóa các dạng bài tập theo các mức độ từ dễ đến khó, đơn giản đến phức 

tạp, tăng cường vận dụng và liên hệ thực tế các kiến thức, kỹ năng đã học. Giáo 

viên cũng phải là người truyền cho học sinh hứng thú, lòng say mê tìm tòi cái mới 

thông qua hoạt động mẫu của mình. Khi giải quyết bài toán nào giáo viên nên 

dùng phương pháp phân tích, hướng dẫn học sinh tìm tòi lời giải, với mỗi hướng 

giải quyết giáo viên nên giải thích lí do, nguyên nhân của lập luận, gợi ý cho học 

sinh phát triển trên ý tưởng đó, có thể tìm ra lời giải khác hay hơn. Giáo viên nên 

có thái độ cởi mở tạo điều kiện cho học sinh mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, kể 

cả những ý kiến khác với ý  kiến của giáo viên. Giáo viên cần trân trọng và chấp 

nhận các giải pháp hay của học sinh, khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển năng 

lực tư duy sáng tạo của học sinh. Giáo viên cần lựa chọn một số bài tập, ví dụ thực 

tế khi dạy học toán; tăng cường vận dụng và liên hệ thực tế các kiến thức, kỹ năng 

đã học; sử dụng hợp lý các bài toán có thể đưa về bài toán trong mặt phẳng giúp 

học sinh phân tích vấn đề một cách toàn diện, theo nhiều khía cạnh khác nhau để 

phát hiện những dấu hiệu bản chất tiềm ẩn trong những hiện tượng, các sự kiện. 

Chẳng hạn như: 

+ Từ những hệ thức lượng trong tam giác vuông, có thể cho học sinh phát hiện các 

hệ thức trong tứ diện vuông. 

+ Từ các tính chất của đa giác đều học sinh có thể xây dựng các tính chất của khối 

tứ diện đều. 

+ Từ các tính chất của các điểm đặc biệt trong tam giác, cho học sinh dự đoán và 

chứng minh các tính chất của các điểm đặc biệt của tứ diện.  

+ Các bài toán tính chiều cao, diện tích, thể tích… 

c) Ví dụ. 
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- Ví dụ 1: Một cái phểu có phần trên dạng hình nón đỉnh S, bán kính đáy 

15R cm= , chiều cao 30 .h cm=  Một hình trụ đặc bằng kim loại có bán kính đáy 

10r cm=  đặt vừa khít trong hình nón có đầy nước (xem hình vẽ, hình vẽ thể hiện 

mặt cắt hình nón và hình trụ bởi mặt phẳng đi qua trục chung của chúng). Người 

ta nhấc nhẹ hình trụ ra khỏi phểu. Hãy tính thể tích và chiều cao của khối nước 

còn lại trong phểu. 

Giải: 

Ta có DE//SH nên: 

                   ( ) ( )10
h R rDE DB DE cm

SH HB R
−

= ⇒ = =  

Do đó chiều cao của hình trụ là: ( )' 10h DE cm= =  

Gọi V, V1, V2 lần lượt là thể tích khối nước còn lại 

trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu, thể tích 

hình nón và thể tích khối trụ, ta có:  

                 ( )2 2 3
1 2

1 ' 1250
3

V V V R h r h cmπ π π= − = − = . 

Khối nước còn lại trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu là một khối nón có 

bán kính đáy là r1 và chiều cao h1. Ta có: 1 1 1 1
1 .

2
r h Rh hr
R h h

= ⇒ = =  

Suy ra: 
3

2 31
1 1 1

1 1250 15000
3 12

hV r h hπ
π π= ⇔ = ⇔ =  

Vậy chiều cao của khối nước còn lại trong phểu là ( )3
1 10 15 .h cm=   

- Ví dụ 2: Từ định lý: “Trong mặt phẳng cho bốn điểm A, B, C, D. Khi đó 

AC BD⊥  khi và chỉ khi 2 2 2 2AB CD AD BC+ = + ”. Giáo viên hướng dẫn cho học 

sinh phân tích, nghiên cứu nội dung định lý đó xem còn đúng hay không nếu bốn 

điểm A, B, C, D nằm trong không gian? Bằng cách đi chứng minh định lý tương 

tự: “Trong không gian cho bốn điểm A, B, C, D. Điều kiện cần và đủ để 

AC BD⊥ là 2 2 2 2AB CD AD BC+ = + ”. 

    Đặt biệt hóa bài toán ở ví dụ trên lên ta được hệ quả sau: “Nếu tổng bình 

phương hai cạnh đối diện của một tứ diện bằng nhau thì cặp cạnh đối diện thứ ba 

vuông góc với nhau và ngược lại”. 

HA B

S

EF

C D
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E

A

D C

B

S

K

    Ra những dạng bài tập có mối liên kết với nhau như vậy sẽ giúp học sinh tích 

cực, hứng thú hơn khi tìm kiếm tri thức. 

- Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang ABCD vuông ở A và 

D; ;AB AD a= =  2 ;CD a= ( ).SD ABCD⊥  Từ trung điểm E của CD kẻ trong mặt 

phẳng (SCD) đường vuông góc với SC cắt SC tại K. Chứng minh rằng sáu điểm S, 

A, D, E, K, B ở trên một mặt cầu. Xác định tâm và bán kính mặt cầu đó. Biết 

.SD h=  

Giải: 

    Ta có ngay SD BD⊥  và theo định lý ba đường vuông góc ta được .SA AB⊥  Sau 

đó, dễ thấy ABED là hình vuông suy ra .EB CD⊥  

Suy ra ( ).ED SDC⊥  Từ đó .BK SK⊥  Hơn nữa 

BE CD⊥  và BE SD⊥ ( ) .BE SCD BE SE⇒ ⊥ ⇒ ⊥  

Vậy K, D, A, E cùng nhìn SB dưới một góc vuông 

nên sáu điểm A, D, E, K, B, S cung nằm trên mặt cầu 

đường kính SB, tâm I là trung điểm của SB.  

Ta có: 2 22 3.BD a SB BD SD a= ⇒ = + =  

Do đó bán kính mặt cầu là 3 .
2

aR =  

Ngoài ra để giúp học sinh hướng thú và nhu cầu học toán giáo viên nên: 

- Thừa nhận, tôn trọng, hiểu, đồng cảm với nhu cầu lợi ích, mục đích, cá nhân của 

học sinh. Đạt được độ tin cậy, tạo sức thu hút, thuyết phục, kích thích động cơ bên 

trong của học sinh. 

- Chống gò ép, ban phát, giáo điều, nuôi dưỡng tính sẵn sàng, tính tích cực ý chí 

của học sinh để đạt mục đích học tập và phát triển cá nhân. 

- Tổ chức những tình huống “có vấn đề” đòi hỏi học sinh phải quan sát, dự đoán, 

nêu giả thuyết, tranh luận giữa những  kiến trái ngược khi giải quyết vấn đề. 

- Dạy học ở mức độ phù hợp với học sinh. Một nội dung quá dễ hoặc quá khó sẽ 

không gây được hứng thú. Cần biết dẫn dắt học sinh tìm thấy cái mới, có thể tự 

mình kiến tạo được tri thức, cảm thấy càng tự tin vào chính khả năng toán của 

mình. 
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- Tạo ra không khí thuận lợi cho lớp học, có sự giao tiếp thuận lợi giữa thầy và trò, 

giữa trò và trò bằng cách kết hợp tổ chức các hoạt động học tập trong lớp học theo 

cá nhân và hợp tác. 

- Tạo ra tình huống chứa một số điều kiện xuất phát rồi yêu cầu học sinh đề xuất 

càng nhiều giải pháp càng tốt. Việc đánh giá tính sáng tạo được căn cứ vào tính 

mới mẻ, tính độc đáo và tính hữu ích của các giải pháp.  

2.2.2. Biện pháp 2: Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh khả năng vận dụng các 

kiến thức, kỹ năng vào giải toán, nhất là các bài toán có kiến thức mới. 

a) Tác dụng: Bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh tính nhuần nhuyễn, thuần thục 

của tư duy sáng tạo; giúp học sinh biết cách vận dụng và kết hợp các kiến thức, kỹ 

năng để giải một bài toán, từ đó học sinh có thể tự hình thành phương pháp chung. 

b) Cách thực hiện: Giáo viên xây dựng hệ thống bài tập hình học không gian có 

khả năng vận dụng thông qua đó chỉ ra dấu hiệu cho phép sử dụng kiến thức, kỹ 

năng vào bài toán đã cho. Để thực hiện tốt biện pháp này đòi hỏi giáo viên phải có 

sự hệ thống hóa tri thức đã học để học sinh có được một sự tích hợp các kiến thức 

và kỹ năng cần thiết, phục vụ vào việc giải quyết tình huống học tập mới. Đồng 

thời hướng dẫn học sinh tự hình thành phương pháp chung. 

    So với các tiết dạy lý thuyết thì các giờ bài tập đòi hỏi học sinh phải hoạt động 

tư duy nhiều hơn. Nếu như các giờ lý thuyết, giáo viên phải giúp cho các em hiểu 

và ghi nhớ các định nghĩa, quy luật, định lý, tiên đề, các công thức giải toán thì các 

giờ bài tập thực hành sẽ là giờ học yêu cầu học sinh biến tri thức hiểu được để giải 

quyết các tình huống có vấn đề. Do vậy trong dạy học Toán, giáo viên không chỉ 

cung cấp kiến thức mà còn phải hình thành ở học sinh những kỹ năng quan trọng 

để khi đứng trước một vấn đề mới là các bài tập có nội dung sáng tạo các em có 

được một tâm lý vững vàng. “Học đi đôi với hành” sẽ giúp các em củng cố kiến 

thức lý thuyết và hình thành các kỹ năng, thuật giải thiết yếu. Thông qua sự vận 

dụng kiến thức, kỹ năng vào giải toán, giáo viên phải chỉ ra dấu hiệu cho phép sử 

dụng kiến thức, kỹ năng nào đối với bài tập đã cho cũng như nên có sự phối hợp, 

kết hợp các kiến thức, kỹ năng  để giải quyết bài toán hợp lý, ngắn gọn nhất. 

c) Ví dụ.  
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- Ví dụ 1: Cho hai tam giác nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và 

,AC AD BC BD a= = = =  2 .CD x=  Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. 

a) Tính AB và IJ theo a, x 

b) Với giá trị nào của x thì ( ) ( )ABC ABD⊥ ?  

Giải: 

a). Vì J là trung điểm của CD và AC AD=  nên 

.AJ CD⊥  Do ( ) ( )mp ACD mp BCD⊥  nên 

( )AJ mp BCD⊥ ; AC AD BC= = BD a= =  nên 

2,AB AJ=  2 2 2AJ a x= −  2 2 .AJ a x⇒ = −    

Vậy ( )2 22AB a x= −  với a > x. 

Do ( ),IA IB AJ mp BCD= ⊥  nên 1
2

JI AB= , tức là ( )2 21 2 .
2

JI a x= −  

b) Rõ ràng là CI và DI vuông góc với AB. Vậy ( ) ( )mp ABC mp ABD⊥  

( )0 2 21 1 190 2 .2
2 2 2

CID IJ CD a x x⇔ ∠ = ⇔ = ⇔ − =
3 .

3
ax⇔ =  

Vậy  với 3
3

ax =  thì ( ) ( )mp ABC mp ABD⊥ . 

- Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD diện tích bằng nhau. Chứng 

minh rằng đường vuông góc chung của AB và CD phải là trung điểm của AB và 

CD. 

Giải: 

Gọi CE, DF lần lượt là đường cao của tam giác 

ABC, ABD; và I, J lần là trung điểm của AB, CD. 

Hai tam giác ABC, ABD có diện tích bằng nhau và 

có cùng đáy AB nên chiều cao tương ứng bằng nhau: 

.CE DF=  Từ đó hai tam giác vuông EFC, FED 

bằng nhau ( CE DF= , EF chung) ⇒ hai trung tuyến 
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tương bằng nhau: CI DI=  ⇒ tam giác CID cân tại I ⇒ .IJ CD⊥  

Cũng vì hai tam giác EFC, FED bằng nhau cho CE DF=  nên hai tam giác CFD, 

CED cũng bằng nhau (CD chung, ,CE DF= CF DE= ) nên hai trung tuyến tương 

ứng bằng nhau: FJ EJ= ⇒ tam giác FJE cân tại J ⇒ IJ EF⊥ .IJ AB⇒ ⊥  

Vậy IJ là đường vuông góc chung của AB và CD. 

    Qua bài toán này giáo viên có thể nêu cho học sinh thêm một số kiến thức, kỹ 

năng chứng minh đường vuông góc chung như: 

+ Hai đường thẳng chéo nhau d1, d2 luôn tồn tại duy nhất một đường thẳng vuông 

góc và cắt cả hai đường thẳng ấy: Đường thẳng ấy được gọi là đường vuông góc 

chung của d1, d2. 

+ Đoạn nối giao điểm của đường vuông góc chung với d1, d2 được gọi là đoạn 

vuông góc chung. 

+ Để chứng minh đoạn AB là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng d1, d2 

( )1 2, :A d B d∈ ∈  ta chứng minh AB vuông góc với cả d1, d2.    

2.2.3. Biện pháp 3: Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh phân tích nội dung, 

cách giải để từ đó tìm ra các cách giải khác nhau và biết nhận xét, đánh giá để chỉ 

ra được cách giải hay nhất.  

a) Tác dụng: Góp phần rèn luyện và phát triển tính nhuần nhuyễn và độc đáo của 

tư duy sáng tạo thông qua việc phân tích nội dung, cách giải và tìm được nhiều 

cách giải khác nhau; biết nhận xét, đánh giá để chỉ ra cách giải hay nhất. 

b) Cách thực hiện: Có muôn vàn con đường để đi tới đích cần đến nhưng người 

thông minh là người biết đi bằng con đường ngắn nhất. Trong dạy học Toán cũng 

vậy, khi đặt ra một tình huống bài tập yêu cầu học sinh giải quyết, giáo viên phải 

chọn bài tập nào sao cho học sinh có thể có nhiều cách giải. Tùy theo năng lực của 

mỗi cá nhân mà các em lựa chọn các cách giải khác nhau. Vì vậy cần phải xây 

dựng hệ thống bài tập hình học không gian có nội dung phong phú; có những đối 

tượng, vấn đề, quan hệ có thể xem xét dưới nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. 

Như vậy các em có thể giải quyết theo trình tự logic như giờ học lý thuyết giáo 

viên đã cung cấp cũng có thể bỏ qua những thao tác đơn giản, rườm rà để giải 
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quyết yêu cầu nhanh gọn hơn. Giáo viên không nên ép buộc các em đi theo một 

cách giải mang tính chủ quan của cá nhân mình mà tạo tâm lý thoải mái, hướng 

dẫn và khuyến khích các em nên vận dụng cách giải nào hay nhất. Hay ở đây phải 

bao gồm các yếu tố: chính xác – sáng tạo – nhanh gọn.  

    Giải một bài toán hình học không gian bằng nhiều phương pháp, cách giải khác 

nhau lại là một trong những nội dung quan trọng trong giảng dạy Toán ở trường 

phổ thông nhưng phương pháp giáo dục hiện nay còn nhiều gò bó và hạn chế tầm 

suy nghĩ, sáng tạo của học sinh. Bản thân các em học sinh khi đối mặt với một bài 

toán cũng thường có tâm lý tự hài lòng sau khi đã giải quyết được nó bằng một 

cách nào đó, mà chưa nghĩ đến chuyện tối ưu hóa bài toán, giải quyết nó bằng cách 

nhanh nhất. Do đó, việc giáo viên hướng dẫn và tập cho học sinh giải quyết một 

bài toán Toán bằng nhiều cách khác nhau là một cách rất hay để phát triển tư duy 

và rèn luyện kỹ năng học toán của mỗi người, giúp học sinh có khả năng nhìn nhận 

vấn đề theo nhiều hướng khác nhau. Nếu giáo viên làm được điều này thì khả năng 

tư duy sáng tạo của học sinh sẽ được nâng lên một bậc cao hơn, hoàn thiện hơn. 

c) Ví dụ. 

- Ví dụ 1: Hãy nêu cách dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo 

nhau a và b.  

Giải: 

+ Cách 1: ü Dựng mặt phẳng (P) chứa b và song 

song với a.  
ü Dựng hình chiếu vuông góc a’ của a trên (P).  
ü Từ giao điểm B của a’ và b dựng đường thẳng 

vuông góc với (P) rồi lấy giao điểm A của đường 

thẳng này với a. 

AB là đoạn vuông góc chung của a và b. 

+ Cách 2: ü Dựng mặt phẳng (P) vuông góc với a 

tại O. 

ü Dựng hình chiếu vuông góc b’ của b trên (P). 

ü Dựng hình chiếu vuông góc H của O trên b’. 
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ü Từ H dựng đường thẳng song song với a cắt b tại B.  
ü Từ B dựng đường thẳng song song với OH cắt a tại A. 

AB là đoạn vuông góc chung của a và b. 

+ Cách 3: (Áp dụng cho trường hợp a b⊥ ) 

ü Dựng mặt phẳng (P) chứa b và vuông góc với a tại A.  
ü Dựng AB vuông góc với b.  

AB là đoạn vuông góc chung. 

- Ví dụ 2: Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh a.  

Hãy xác định và tính độ dài đường vuông góc chung AH và DB. 

+ Cách 1: Phương pháp tổng hợp 

    Trên hình bên: M trên AH; N trên DB; MN là đường 

vuông góc chung của AH và DB. Từ M kẻ 

MP AD⊥ , ( )P AD∈  thì ( )MP mp ABCD⊥  và PN DB⊥  

(Theo định lý ba đường vuông góc). Tương tự, kẻ 

( ),NQ AD Q AD⊥ ∈  thì ( )NQ mp ADHE⊥  và 

QM AH⊥ . Hai tam giác AMQ và DNP vuông cân nên 

3
aDQ QN QP PM PA= = = = = . Lại có 2

3
aPN = ; 

22
2 2 2 2

3 3
a aMN MP PN

  = + = +        

3
3

aMN⇒ = .    

    Cách xác định vị trí các điểm M và N suy ra hai điểm P và Q chia đoạn DA 

thành ba phần bằng nhau. 

+ Cách 2: Phương pháp tổng hợp  

    Ta có HF//DB và tam giác AHF đều. Mặt 

phẳng (AHF) qua AH và song song với DB. Gọi 

I, O, P theo thứ tự là tâm của các hình vuông 

EFGH, ABCD, AEHD. CE cắt mp(AHF) tại K là 

giao của AI và CE. Dễ thấy K là trọng tâm của 

tam giác AHF. FI EC⊥  nên ( )FI EGCA⊥  do đó 

H
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FI CK⊥ . Tương tự ( )HP CDE⊥  nên HP CK⊥ . Suy ra ( )CK CHF⊥ . Từ O kẻ 

OJ//CK. Từ J kẻ JM//HI. Từ M kẻ MN//JO. Tứ giác OJMN là hình chữ nhật và MN 

là đường vuông góc chung của AH và DB.  

Ta có: 1 1 3OJ .
2 3 3

aMN CK CE= = = =  1 1
3 6

NO MJ HI BD= = =  và 1
3

DN DB= ; 

1
3

AM AJ
AH AI

= =
1 .
3

AM AH⇒ =  Từ đó suy ra cách xác định vị trí các điểm M, N. 

+ Cách 3: Phương pháp vectơ 

    Lấy A làm gốc và ba vectơ cơ sở là AD a=
uuur r

, 

,AB b=
uuur r

 AE c=
uuur r

, a b c a= = =
r r r

 và ;AH a c= +
uuur r r

 

( ) ,AM k AH k a c= = +
uuuur uuur r r

DB b a= −
uuur r r

, 

( ).DN m DB m b a= = −
uuur uuur r r

, 

MN AN AM AD DN AM= − = + −
uuuur uuur uuuur uuur uuur uuuur ( ) ( )a m b a k a c= + − − +

r r r r r
( )1 m k a mb kc= − − + −

r r r
.  

Vì . 0MN DB =
uuuur uuur

 nên ( )( )( )1 m k a mb kc b a− − + − −
r r r r r

( )2 21 0ma k m a= + + − =  

2 1 0m k⇒ + − =  (1). 

Vì . 0MN AH =
uuuur uuur

 nên ( )( )( )1 m k a mb kc a c− − + − +
r r r r r

 1 2 0m k⇒ − − =  (2).  

Từ (1) và (2) ta thu được 1 ,
3

m k= =  do đó 1 1 1 ,
3 3 3

MN a b c= + −
uuuur r r r

 
2

2

3
aMN =  

3 .
3

aMN⇒ =  Từ 1 1,
3 3

AM AH DN DB= =
uuuur uuur uuur uuur

 ta xác định được vị trí các điểm M, N. 

+ Cách 4: Phương pháp tọa độ 

    Lấy góc tam diện vuông đỉnh A của hình lập   

phương làm hệ trực chuẩn Axyz. Các đỉnh D, B, 

 E lần lượt nằm trên Ax, Ay, Az. Để tiện tính  

toán lấy cạnh hình lập phương 1a = .  

H

D C

G

E

A

F

B

M

N

1

1

1

H

D C

G

E

A

F

B

x

y

x

M

N



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     40

Tọa độ các đỉnh A(0; 0; 0), D(1; 0; 0), B(0; 1; 0), E(0; 0; 1), C(1; 1; 0), G(1; 1; 1), 

F(0; 1; 1), H(1; 0; 1). 

Vì ( )1;0;1AH =
uuur

 nên phương trình dạng tham số của AH là: ( )
1

1

1

0 .
x t
y t R
z t

=
 = ∈
 =

 

Ta lại có ( )1;1;0DB = −
uuur

 nên phương trình dạng tham số của đường thẳng DB là: 

( )
2

2 2

1
.

0

x t
y t t R
z

= − +
 = ∈
 =

 

Do MN DB⊥  và MN AH⊥  nên vectơ chỉ phương của MN
uuuur

 là: 

( )
0 1 1 1 1 0

, ; ; 1; 1;1 .
1 0 0 1 1 1

MN AH DBu u u
  = = = − −   − − 

r r r
 

,M AH∈  tọa độ của ( )1 1;0; ,M t t  N DB∈ , tọa độ của ( )2 21; ;0N t t− + . 

( ); ;MNMN ku k k k= = − −
uuuur r

 nên ta có hệ phương trình:  

2 1

2 1

1

2

1
31
1 .
3
1
3

k
t t k

t k t
t k

t

 =
− − + = − 

 = − ⇒ = 
 − =  =

  

Do đó 1 1 2 1;0; , ; ;0 ,
3 3 3 3

M N   
   
   

1 1 1; ; ;
3 3 3

MN  = − 
 

uuuur 3
2

MN =  (khi 1a = ) 

Vậy với a tùy ý thì 3 .
3

aMN =  

    Trong bốn cách giải trên thì cách 1 đơn giản nhất vì đã vận dụng được tính chất 

của hai mặt phẳng vuông góc và định l ý về ba đường thẳng vuông góc. Cách 2 sử 

dụng quy tắc: muốn xác định được đường vuông góc chung của hai đường thẳng 

chéo nhau phải xác định được mặt phẳng qua đường thẳng này và song song với 
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đường thẳng kia. Từ đó tìm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và suy ra cách 

xác định đường vuông góc chung. Cách 3 chọn hệ vectơ cơ sở làm gốc và ba vectơ 

không đồng phẳng, chỉ rõ tính chất cơ bản của hệ đó. Trong bài này chúng ta chọn 

gốc là A và ba vectơ cơ sở là AD a=
uuur r

, ,AB b=
uuur r

 AE c=
uuur r

 với tính chất ,a b c a= = =
r r r

 

. . . 0.a b b c c a= = =
r r r r r r

 Cách 4 cũng tương tự như cách 3, ngoài việc chọn hệ tọa độ nên 

“số hóa” các dữ kiện để việc tính toán dễ dàng. 

2.2.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn và tập cho học sinh cách nhìn nhận bài toán, hình 

vẽ dưới các khía cạnh khác nhau để từ đó lựa chọn cách giải thích hợp. 

a) Tác dụng: Rèn luyện tính linh hoạt, độc đáo của tư duy sáng tạo, qua đó tập cho 

học sinh khả năng nhìn nhận, phân tích, tổng hợp, kiểm tra và đánh giá. Từ đó góp 

phần mở rộng, đào sâu hệ thống hóa kiến thức và cao hơn là sáng tạo toán học. 

b) Cách thực hiện: Trong dạy học bài tập hình học không gian, khả năng nhìn nhận 

và phát hiện vấn đề của học sinh hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Nó đòi hỏi 

học sinh phải có một năng lực tư duy tốt, kể từ khâu nắm bắt yêu cầu của đề bài. 

Nhiều bài tập từ chỗ đề ra đến việc vẽ hình cũng làm cho các em rất lúng túng. Do 

vậy, giáo viên phải biết hướng dẫn và tập luyện cho học sinh cách nhìn nhận bài 

tập, hình vẽ dưới các khía cạnh khác nhau: có thể dùng trực tiếp kiến thức hình học 

không gian để giải hoặc cũng có thể đưa về dạng tương tự trong hình học phẳng để 

giải hay cũng có thể sử dụng phương pháp vectơ, phương pháp tọa độ… Từ các 

cách nhìn nhận đó đưa ra các cách giải và nhiệm vụ của giáo viên là phải hướng 

dẫn học sinh rút ra nhận xét, đánh giá để lựa chọn cách giải thích hợp. Ngoài ra, 

giáo viên có thể xây dựng hệ thống bài tập hình học không gian bằng cách thêm 

vào hay bỏ bớt một số yếu tố ở bài toán ban đầu, ra bài tập dạng đặc biệt hóa và 

khái quát hóa... Những cách thức này sẽ góp phần rèn luyện và phát triển năng lực 

tư duy sáng tạo cho học sinh trong quá trình dạy học bài tập hình học không gian. 

c) Ví dụ. 

- Ví dụ 1: Cho hai hình tứ diện ABCD và A’B’C’D’ có cách cạnh tương ứng bằng 

nhau, nghĩa là ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '.AB A B BC B C CD C D DA D A AC A C BD B D= = = = = =  

Chứng minh rằng hai hình tứ diện ABCD và A’B’C’D’ bằng nhau. 
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Giải: 

Ta đi xét các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1: Hai hình tứ diện đó có ba cặp đỉnh 

tương ứng bằng nhau, chẳng hạn A trùng A’, B trùng 

B’, C trùng C’, còn D khác D’.  

    Khi đó, mỗi điểm A, B, C cách đều hai điểm D và 

D’ nên mp(ABC) là mặt phẳng trung trực của đoạn 

thẳng DD’, suy ra phép đối xứng qua mp(ABC) biến 

các đỉnh A, B, C, D lần lượt thành các đỉnh A’, B’, C’, D’. Vậy hai tứ diện ABCD 

và A’B’C’D’ bằng nhau. 

+ Trường hợp 2: Hai hình tứ diện đó có hai cặp 

đỉnh tương ứng bằng nhau, chẳng hạn A trùng A’, B 

trùng B’.  

    Khi đó gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn 

thẳng CC’ thì (P) đi qua A và B (vì A và B cùng 

cách đều hai điểm C và C’). Vậy phép đối xứng 

qua mặt phẳng (P) sẽ biến các điểm A, B, C, D lần 

lượt thành các điểm A’, B’, C’, D1 và do đó tứ diện 

ABCD bằng tứ diện ABCD1. 

Vì hai tứ diện A’B’C’D1 và A’B’C’D’ có các cạnh tương ứng bằng nhau và có ba 

điểm tương ứng trùng nhau nên theo như trường hợp 1, chúng bằng nhau.   

+ Trường hợp 3: Hai hình tứ diện đó có một cặp đỉnh tương ứng trùng nhau, chẳng 

hạn A trùng A’. 

    Khi đó, gọi (Q) là mặt phẳng trung trực của BB’ thì (Q) đi qua A (vì A cách đều 

B và B’). Vậy phép đối xứng qua (Q) biến các điểm A, B, C, D lần lượt thành các 

điểm A’, B’, C1, D1 và do đó, hai tứ diện ABCD và A’B’C1D1 bằng nhau. Mặt khác, 

hai tứ diện A’B’C1D1 và A’B’C’D’ có các cạnh tương ứng bằng nhau và có hai cặp 

đỉnh tương ứng trùng nhau nên theo trường hợp 2, chúng bằng nhau. 

B'

A'

C'

B

C

A

D

D'

A'

B'B

D

D'

A

C
C'
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b
ca

O

+ Trường hợp 4: Hai hình tứ diện đó không có cặp đỉnh tương ứng nào trùng nhau. 

    Khi đó, gọi (R) là mặt phẳng trung trực của AA’, phép đối xứng qua (R) biến các 

điểm A, B, C, D lần lượt thành các điểm A’, B1, C1, D1 nên tứ diện ABCD bằng tứ 

diện A’B1C1D1; mà hai tứ diện A’B1C1D1 và A’B’C’D’ có các cạnh tương ứng bằng 

nhau và một đỉnh tương ứng trùng nhau, do đó theo như trường hợp 3, chúng bằng 

nhau.  

Từ bài toán ví dụ này giáo viên hướng dẫn, gợi ý học sinh rút ra nhận xét: 

Nhận xét 1: Hai tứ diện đều có cạnh bằng nhau thì bằng nhau. 

Nhận xét 2: Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.  

- Ví dụ 2: Chứng minh rằng trong không gian nếu có ba đường thẳng sao cho 

trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau thì hoặc chúng cắt nhau tại 

một điểm hoặc là chúng chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. 

Giải: 

    Trước khi giải bài toán này giáo viên cần nhắc cho học sinh: Hai đường thẳng 

cắt nhau xác định được một mặt phẳng. Gọi a, b, c là ba đường thẳng đã cho. 

Theo giả thiết: 1a b O∩ = , 2 ,b c O∩ =  3.c a O∩ =  

 

a) Nếu: 

                    ( ) ( )
1

2 1 2

1 2

, ,
a b O
b c O O O a c b a c

O O

∩ = 
∩ = ⇒ ⊂ ⇒ ⊂
≠ 

  

O2

O3

O1
a

b

c
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Vậy nếu 1 2O O≠  thì a, b, c cùng nằm trong một mặt phẳng. 

b) Nếu a, b, c không cùng nằm trong một mặt phẳng, nhưng chúng cắt nhau từng 

đôi một tại lần lượt các điểm O1, O2, O3 thì 1 2 3.O O O≡ ≡  Thật vậy chẳng hạn nếu 

1 3O O≡  và 1 2O O≠  thì từ phần (a) dẫn đến mâu thuẫn là a, b, c cùng phẳng. 

Lí luận tương tự đối với 1 2O O≠  và 2 3O O≠ . 

Vậy tóm lại ba đường thẳng a, b, c nếu không nằm trong cùng một mặt phẳng 

nhưng lại cắt nhau từng đôi một thì chúng cùng đồng quy tại một điểm. 

    Loại những bài tập này chiếm một số lượng khá lớn trong sách giáo khoa và 

thường gây cho học sinh không ít khó khăn dẫn đến tâm lý sợ và ngại, thiếu tự tin 

vào khả năng của mình. Đây là một trở ngại lớn cho ý chí vươn lên trong học tập 

của học sinh. Do vậy khi dạy học giải bài tập, người giáo viên không chỉ đơn thuần 

cung cấp lời giải mà quan trọng hơn là dạy cho học sinh biết cách suy nghĩ tìm ra 

con đường hợp l ý để giải bài toán. Bởi vì “Tìm được cách giải một bài toán là một 

điều phát minh” (Pôlia 1975). Hai bài toán trên được ra dưới “mở” nên học sinh có 

thể trình bày theo những cách nhìn nhận, suy nghĩ khác nhau trên cơ sở hiểu được 

trọng tâm bài toán. Tùy theo mức độ hiểu biết, năng lực của từng học sinh sẽ có 

những cách trình bày khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được đúng trọng tâm. Bài 

toán không chỉ khai thác ở các em những suy nghĩ trước một vấn đề đặt ra mà còn 

rèn luyện cho các em năng lực sáng tạo. 

2.2.5. Biện pháp 5: Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh phân tích, phát hiện, đề 

xuất bài toán mới từ bài toán đã cho.  

a) Tác dụng: Bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy linh hoạt, giúp 

học sinh thấy được nhiều bài toán khác nhau được khai thác từ một nội dung giống 

nhau và học sinh có thể tự hình thành phương pháp chung để giải một bài toán. 

b) Cách thực hiện: Trong quá trình dạy học, các bài tập là một dạng tình huống có 

vấn đề mà giáo viên đặt ra cho học sinh. Đứng trước một vấn đề nào đó, học sinh 

phải có sự huy động ở mức cao nhất các thao tác tư duy. Tuy nhiên, để chuẩn bị 

cho các em có thể giải quyết nhanh gọn những yêu cầu mà bài toán đặt ra đòi hỏi 

giáo viên phải đi theo một trình tự nhất định. Trước hết, giáo viên phải hướng dẫn 
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B D

C

A

H

cho các em phân tích các bài toán mẫu. Sau khi xem xét bài toán ví dụ mẫu, học 

sinh sẽ trải qua quá trình ghi nhớ, lĩnh hội đến chỗ tái hiện và tái tạo trên cơ sở bài 

toán ví dụ mẫu. Trong dạy học hình học không gian, giáo viên có thể dạy học theo 

hai bước sau: Thứ nhất yêu cầu học sinh phát biểu và giải bài tập tương tự dựa vào 

một bài tập tổng quát lấy làm bài toán ví dụ mẫu. Thứ hai, giáo viên thay đổi lời 

văn, số liệu của bài tập dùng làm mẫu để đặt học sinh vào một tình huống mới. 

Dạng bài tập này chỉ mới ở mức độ vừa phải nên học sinh có thể dễ dàng trong 

việc thực hiện với một sự hứng thú, tích cực cao. Giáo viên còn có thể xây dựng hệ 

thống bài tập hình học không gian bằng cách thêm những giả thiết khác nhau, 

nhưng phần kết luận và phương pháp giải giống nhau; ví dụ như phát biểu và giải 

bài toán tương tự, bài toán tổng quát từ đó hướng dẫn học sinh phân tích, phát 

hiện, giải các bài tập đó và có thể đề xuất bài toán mới. 

c) Ví dụ. 

- Ví dụ 1: Chứng minh rằng các cạnh đối diện của tứ 

diện đều ABCD đôi một vuông góc với nhau. 

Giải: 

Ta cần chứng minh ,AB CD⊥  ,AD BC⊥  AC BD⊥ .  

Ta gọi H là hình chiếu của A lên mp(BCD), 

K BH CD= ∩  suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp 

BCD∆ CD BK⇒ ⊥ .                   

Mặt khác ( )AH BCD AH CD⊥ ⇒ ⊥ .  

Do đó ( )CD ABK⊥ CD AB⇒ ⊥ . 

Tương tự ta cũng chứng minh được: AD BC⊥ , AC BD⊥ . 

Từ bài toán ví dụ trên giáo viên hướng dẫn học sinh phân 

tích, phát hiện; nêu và giải bài toán: “Chứng minh rằng 

nếu tứ diện MNPQ thỏa mãn điều kiện MN PQ⊥ , 

MP NQ⊥  thì MQ NP⊥ ” tương tự như bài toán trên. Điều 

dễ nhận thấy ở hai bài toán này là có giả thiết khác nhau, 
F

N Q

P

M

H
D

E
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nhưng phần kết luận và phương pháp giải lại giống nhau. 

Giải: 

    Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mp(NPQ), nghĩa là ( )MH NPQ⊥  

nên MH PQ⊥ . Theo giả thiết thì MN PQ⊥  ( )PQ MNH⇒ ⊥  PQ NH⇒ ⊥ . Ta 

cũng chứng minh tương tự được .NQ PH⊥  Gọi F, E, D theo thứ tự là giao điểm 

của các tia NH, PH, QH với các cạnh PQ, NQ, NP. Theo chứng minh ở trên thì 

NF, PE là đường cao của tam giác NPQ. Suy ra QD cũng là đường cao của tam 

giác NPQ QD NP⇒ ⊥ . Do ( )MH NPQ⊥ nên 

MH NP⊥ ( )NP MQD⇒ ⊥ .NP MQ⇒ ⊥  

    Ra các bài toán tương tự như trên giáo viên sẽ giúp học sinh hình thành thói 

quen nhìn nhận một bài toán dưới nhiều cấp độ, nhiều trường hợp, tìm được nhiều 

lời giải, phát hiện được cái chung và có năng lực khái quát hóa. 

- Ví dụ 2: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của tứ diện ABCD biết 
;AC BC AD BD a= = = = ; .AB p CD q= =  

Giải: 

    Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. 

Ta có tam giác BCD cân tại B nên suy ra .BJ CD⊥  

Hơn nữa vì AC AD AJ CD= ⇒ ⊥  (Vì tam giác ACD 

cân tại A). Do đó ( )CD ABJ⊥ .CD IJ⇒ ⊥  Mặt khác 

vì BCD ACD∆ = ∆  AJ BJ ABJ⇒ = ⇒ ∆  cân tại J. Do 

đó .IJ AB⊥  Suy ra IJ là đường vuông góc chung 

của hai đường thẳng AB và CD nên IJ chính là 

khoảng cách của AB và CD. 

Xét trong tam giác vuông BIJ, vuông tại I có: 2 2 2IJ BJ BI= − 2 2 2BC CJ BI= − −  
2 2

2

2 2
q pa    = − −   

   

2 2
2

4
p qa +

= − ( )2 2 21 4 .
2

IJ a p q⇒ = − +  

    Từ bài toán ví dụ trên giáo viên hướng dẫn học sinh phát hiện bài toán mới bằng 

cách đặc biệt hóa bài toán trên để được bài toán mới là: “Tính khoảng cách giữa 

hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh a”. 

J

I

B
D

C

A
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Giải: 

Ta có p q a= =  nên ( )2 2 21 24 .
2 2

aIJ a p q= − + =  

Cũng có thể giáo viên ra bài toán: “Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ 

diện đều cạnh a” hướng dẫn học sinh giải, rồi khái quát bài toán này lên ta được 

bài toán mới như trên.  

Giải:  

    Cho tứ diện ABCD đều, cạnh a nên các cặp cạnh đối 

diện có vai trò như nhau. Do đó ta chỉ cần tính khoảng 

cách giữa cặp cạnh đối AB và CD rồi suy ra khoảng 

cách hai cặp cạnh đối còn lại. 

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó ta 

có: ( ); .d AB CD IJ=  

Xét trong tam giác vuông BIJ, vuông tại I có:  

2 2 2IJ BJ BI= −
2 2 23

2 2 2
a a a   = − =       

 2 .
2

aIJ⇒ =   

    Khái quát hóa bài toán là thể hiện năng lực khái quát hóa của học sinh. Để bồi 

dưỡng cho học sinh năng lực khái quát hóa đúng đắn giáo viên phải bồi dưỡng 

năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh để biết tìm ra cái chung ẩn náu bên trong các 

hiện tượng. Sau những chi tiết tản mạn khác nhau nhìn thấy cái bản chất sâu sắc 

bên trong của các hiện tượng, sau cái hình thức bên ngoài đa dạng để hiểu được 

những cái chính, cái chung trong cái khác nhau về bề ngoài. Khi học sinh phân tích 

và giải các bài toán loại này dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên học sinh sẽ 

hình thành cho mình được cách tư duy từ lời giải của một bài toán ban đầu có thể 

mở rộng hay thu hẹp các lời giải đó trong điều kiện đầu bài thay đổi cho phù hợp 

và chặt chẽ trong lời giải.   

J

I

B
D

C

A
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2.2.6. Biện pháp 6: Hướng dẫn học sinh phân tích các yếu tố của bài toán để chỉ 

ra cách giải độc đáo, sáng tạo đối với bài toán đã cho. 

a) Tác dụng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, bồi dưỡng và rèn luyện tính độc đáo 

của tư duy sáng tạo; phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. 

b) Cách thực hiện: Một bài toán giáo viên đưa ra hàm chứa trong đó rất nhiều yếu 

tố làm cơ sở cho học sinh căn cứ để giải quyết. Tuy nhiên có những yếu tố hiện lên 

một cách trực tiếp qua ngôn ngữ của đề bài nhưng cũng có những yếu tố được ẩn 

ngầm dưới cách diễn đạt không “lộ diện”, thậm chí là một cách đánh lừa khả năng 

tư duy của học sinh. Do vậy, nhiệm vụ của giáo viên là phải hướng dẫn học sinh 

cách phân tích các yếu tố của đề ra để chỉ ra cách giải độc đáo và sáng tạo. Bên 

cạnh ra những bài tập đi sâu vào một loại kiến thức, kỹ năng tổng hợp giáo viên 

cần ra thêm những bài tập đòi hỏi học sinh khi giải phải vận dụng tổng hợp các 

kiến thức kỹ năng đã học, năng lực thực hiện nhiều thao tác tư duy phối hợp khi đã 

biết các yếu tố của bài toán. Để thực hiện tốt biện pháp này giáo viên nên xây dựng 

hệ thống bài tập hình học không gian bằng cách đi sâu vào những kiến thức có 

những yếu tố độc đáo và sáng tạo. 

c) Ví dụ. 

- Ví dụ 1: Trên cạnh BB’ của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ta lấy điểm M sao 

cho 1 '.
3

BM BB=  Gọi O là tâm của hình lập phương. Hãy xác định góc giữa hai 

mặt phẳng (AMO) và (ABCD). 

Giải: 

    Gọi O’ là tâm của ABCD. Kéo dài OM cắt 

DB tại N. Đường thẳng AN là giao tuyến của 

hai mặt phẳng (AMO) và (ABCD). Kẻ BH 

vuông góc với AN tại H; rõ ràng MH vuông 

góc với AN và MHB∠  là góc của hai mặt 

phẳng nêu trên. 

Đặt ,MHBϕ = ∠  'ANOα = ∠  và gọi a là độ 

O

O'

A

A'

D' C'

B'

B

CD

N

M

H
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dài cạnh của hình lập phương. 

Ta có: OO’//BM nên 
1 ' 23
1' ' 3'
2

BBNB BM
NO OO BB

= = = .  

Suy ra B là trọng tâm của tam giác ANC.  

3 2' 3 '
2

aNO BO= = 2.BN a⇒ =  

Mặt khác: 
2

' 12tan
' 33 2

2

a
O A
O N a

α = = =  

Suy ra 
2

tan.sin
1 tan

BH NB NB α
α

α
= =

+
 

1
2 532. .

51 101
9

a aa= = =
+

 

Tam giác MBH vuông tại B nên: 

1
53tan

35
5

aBM
BH a

ϕ = = =  

Vậy 5arctan .
3

ϕ =  

- Ví dụ 2: Cho tứ ABCD có 2AB CD x= =  và bốn cạnh còn lại có độ dài là 1. 

a) Tính diện tích toàn phần của tứ diện theo x. 

b) Xác định x để diện tích toàn phần đạt giá trị lớn nhất. 

Giải:  

a) Bốn mặt của tứ diện là bốn tam giác cân có hai cạnh bằng 1 và cạnh còn lại 

bằng 2x, suy ra bốn mặt có diện tích bằng nhau. 

Gọi S là diện tích toàn phần tứ diện.  

Theo công thức Heron, với: 1 ; 1 ; .p x p a x p b p c x= + − = − − = − =  

Ta được: ( )( ) 2 41 1 . . .S x x x x x x= + − = −  

O'A C

N

B
H
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b) Ta có: 
2

2 4 2 4 21 1 1 1 1 1 .
4 4 4 2 4 2

S x x x x x = − = − + − = − − ≤ = 
 

 

Dấu “=” xảy ra 2 1 2 .
2 2

x x= ⇒ =  

Vậy 1max
2

S =  khi 2 .
2

x =  

    Ra những bài tập loại này giáo viên sẽ giúp học sinh phát triển được năng lực tư 

duy độc lập, rèn luyện tư duy sáng tạo tính tự giác học tập, phương pháp giải toán 

nhanh, kỹ năng phân tích và phát hiện tốt; từ đó học sinh chỉ ra được cách giải độc 

đáo, sáng tạo. 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

 

    Chương này người viết đã đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy năng lực tư 

duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải các bài tập hình học không gian. 

Trong đó chú trọng vào việc xây dựng hệ thống bài tập đa dạng và phong phú, phù 

hợp với trình độ và năng lực của học sinh. Với những đề xuất này, tác giả hi vọng 

góp thêm được một tiếng nói vào việc cụ thể hóa đổi mới phương pháp dạy học 

trong giai đoạn hiện nay trong việc nâng cao chất lượng dạy học bài tập hình học 

không gian nói riêng và dạy học bộ môn Toán nói chung. 
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Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm  

    Vận dụng một số biện pháp “Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo 

cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian” trong một số bài 

tập hình học không gian ở phổ thông vào thực tế dạy học toán nhằm thể hiện bước 

đầu tính khả thi, tính hiệu quả của đề tài. 

    Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, tôn trọng phân phối chương trình sách 

giáo khoa chỉnh lý hợp nhất năm 2008 do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Phát 

hiện nội dung tư duy sáng tạo có thể rèn luyện năng lực trong các bài thực nghiệm 

sư phạm. Lựa chọn và phân phối các biện pháp trong các bài tập để rèn luyện năng 

lực tư duy sáng tạo cho học sinh.   

3.2. Nội dung thực nghiệm 

    Vì thời gian có hạn nên thực nghiệm sư phạm chủ yếu chỉ tập trung vào một số 

bài tập hình học không gian có kiến thức liên quan ở chương II: “Đường thẳng và 

mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song” và chương III: “Vectơ trong 

không gian. Quan hệ vuông góc” ở hình học lớp 11; Ở chương I: “Khối đa diện và 

thể tích của chúng”, Chương II: “Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón” và Chương III: 

“Phương pháp tọa độ trong không gian” ở hình học 12.  

3.3. Tổ chức dạy học thực nghiệm 

3.3.1. Thiết kế dạy học thực nghiệm 

    Người viết thiết kế dạy học thực nghiệm ở cả hai khối 11, 12 theo hướng rèn 

luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy học bài tập hình 

học không gian theo hướng đã đề xuất, đồng thời ra một số bài tập về nhà cho học 

sinh để làm cơ sở đánh giá, kết luận tính khả thi của đề tài. Sau đây, tác giả sẽ giới 

thiệu cách cụ thể. 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     52

 

GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM SỐ 1 
Trường THPT Hương Thủy 

Lớp: 118 

Tiết 6; Thứ 6, ngày 25 tháng 03 năm 2011 

 

I. Mục tiêu yêu cầu 

+ Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy cho học sinh, đặc biệt là rèn luyện các 

thao tác trí tuệ, hình thành phẩm chất của tư duy khoa học. 

+ Cũng cố cho học sinh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ở những giai đoạn khác 

nhau của quá trình dạy học. 

+ Bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy linh hoạt, giúp học sinh 

thấy được nhiều con đường khác nhau để dẫn đến một kết quả giống nhau và học 

sinh có thể tự hình thành phương pháp chung để giải một bài toán. 

+ Kích thích óc tò mò, khoa học, đặt học sinh trước tình huống có vấn đề với 
những cái chưa biết, những cái cần khám phá, làm cho học sinh thấy được nhu cầu, 
có hướng thú và quyết tâm huy động kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tư duy 
sáng tạo của bản thân để tìm tòi, phát hiện các kết quả còn tiềm ẩn trong bài toán. 

+ Tạo cho học sinh tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, hứng thú trong 

tiếp thu kiến thức, năng lực sáng tạo trong giải toán, cố gắng để phát huy được 

năng lực tư duy của bản thân, rèn luyện tư duy logic, năng lực tư duy sáng tạo. 

II. Phương pháp dạy học 

- Phương pháp chủ đạo: ra bài tập, luyện tập thực hành. 

- Phương pháp kết hợp: trực quan, thảo luận, phân tích. 

 Kết hợp gợi mở vấn đề, vấn đáp và thuyết trình , diễn giải.  

III. Kiến thức chuẩn bị 

+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. 

+ Quan hệ vuông góc trong không gian. 

IV. Tiến trình bài dạy 

+ Ổn định tổ chức lớp 

+ Giới thiệu bài dạy 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

- Ra bài toán 1: 

Cho hai hình vuông ABCD và 

ADEF không cùng nằm trên một 

mặt phẳng. Trên cạnh AB và DE 

lần lượt lấy các điểm M và N sao 

cho AM=DN. 

1) Tứ giác BCEF là hình gì? 

2) Xác định giao điểm của đường 

thẳng BF và mặt phẳng (MED). 

3) Xét vị trí tương đối của MN và 

mặt phẳng (BCE). 

 

- Yêu cầu cả lớp đọc, tìm lời giải 

cho bài toán. 

 

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình. 

 

- Yêu cầu đặt ra của bài toán là tứ 

giác BCEF là hình gì? Chứ không 

nêu cụ thể là phải chứng minh 

BCEF là hình thang hay hình bình 

hành hoặc hình vuông, hình chữ 

nhật,... 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh phải 

thể hiện năng lực óc phán đoán, 

suy luận trên cơ sở, điều kiện của 

A

D

E

F

B

C

N

M

I

 
Giải: 

1) Theo giả thiết AD và BC là hai cạnh đối 

của hình vuông nên AD//BC và AD= BC 

(1). 

Tương tự EF//AD và EF=AD (2). 

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác BCEF có 

BC//EF và BC=EF nên BCEF là hình bình 

hành. 

Ta lại có: ( )
EF AF

EF ABF
EF AB

⊥ 
⇒ ⊥⊥ 

 

EF BF⇒ ⊥ . Do đó BCEF là hình chữ nhật. 

2) Trong mặt phẳng (ABF) từ M kẻ MI//AF 

( I AF∈ ). Do MI//AF và theo giả thiết 

DE//AF suy ra MI//DE.  

Do đó I BF∈  và ( )I mp MDE∈   

Vậy ( )I BF MDE= ∩  

 

 

3) Vì ABCD và ADEF  là hai hình vuông có 

cạnh chung AD nên DE=AF=AB, tam giác 

AFB cân tại A. 
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đầu bài. Sau đó gọi một số học 

sinh đứng tại chổ dự đoán xem khả 

năng hình đó là hình gì? Và đi 

chứng minh điều dự đoán của 

mình. 

- Tương tự giáo viên hỏi học sinh 

các vị trí tương đối của MN và 

mp(BCE) có thể xảy ra, rồi yêu cầu 

học sinh suy nghĩ lựa chọn ra 

phương án phù hợp và đi chứng 

minh phương án đó. 

- Yêu cầu học sinh nhận xét và bổ 

sung nếu cần. 

- Giáo viên nhận xét và hoàn chỉnh 

hóa lời giải. 

MI//AF MB MI MB MI
AB AF

⇒ = ⇒ =  suy ra tam 

giác MIB cân tại M. 

Ta có MB AB AM DE DN EN= − = − =   

suy ra MI=EN ; Mà MI//EN. Do đó IMNE là 

hình bình hành.  

Suy ra MN//IE;  

Mà ( )IE BCE⊂  nên MN//mp(BCE).  

 

 

- Ra bài toán 2: 

Cho hình chóp tam giác SABC, 

cạnh SA vuông góc với đáy ABC. 

Gọi H là trực tâm của tam giác 

ABC, K là trực tâm của tam giác 

SBC. 

Chứng minh rằng ( ).HK SBC⊥   

  

- Yêu cầu cả lớp đọc, tìm lời giải 

cho bài toán. 

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình. 

 

- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học 

sinh, giúp học sinh phát huy năng 

KH

S

A
C

B

M

N

E

 
 

Giải: 

Theo giả thiết H là trực tâm ABC∆  nên 

AH BC⊥  tại M, BH AC⊥  tại N. 

 

Tương tự ta có K là trực tâm SBC∆  nên 

BK SC⊥  tại E. 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     55

lực, khả năng của bản thân để tìm 

ra lời giải bài toán một cách khoa 

học, sáng tạo. 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét và bổ 

sung nếu cần. 

 

- Giáo viên nhận xét và hoàn chỉnh 

hóa lời giải. 

 

 

- Bài toán 3: 

Cho ABC∆  đều. Đường thẳng d 

vuông góc với mặt phẳng ABC tại 

A. Điểm M d∈  ; H là trực tâm 

của ABC∆ ; O là trực tâm của 

BCM∆ . Đường thẳng qua O và H 

cắt d tại N. Chứng minh rằng 

BCMN là tứ diện có các cặp cạnh 

đối diện vuông góc với nhau. 

- Yêu cầu học sinh vẽ hình và giải 

bài toán này. (Bài toán này có 

đường lối giải tương tự bài toán 2 

ở trên. 

- Giáo viên hướng dẫn, gợi ý giúp 

học sinh sáng tạo trong giải bài 

toán này là học sinh cần chứng 

minh ( )MC mp BOH⊥  và 

( )OH mp BCM⊥ . Để chứng minh 

điều đó ta có thể sử dụng kết quả 

của bài toán 2. 

Ta sẽ chứng minh KH vuông góc với hai 

đường thẳng cắt nhau của mặt phẳng (SBC). 

Thật vậy do ( )SA ABC⊥  và ( )BC SAM⊥ , 

(Vì BC AM⊥  và BC SA⊥ ) suy ra BC SM⊥  

nên K SM∈ ( )HK mp SAM⇒ ⊂ ⇒ BC HK⊥  

(1). 

Mặt khác ;BN AC BN SA⊥ ⊥  ( )BN SAC⇒ ⊥  

nên BN SC⊥ . Ta lại có BE SC⊥  

( )SC BNE⇒ ⊥ .  

Do ( )HK mp BNE⊂  nên SC HK⊥  (2). 

Từ (1) và (2) ( ).HK SBC⇒ ⊥  

d

I H

O

M

N

B

C

A

KJ
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Ra bài tập củng cố: 

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác nhọn ABC. Trên đường thẳng d vuông góc với 

mp(P) tại A lấy điểm M. Dựng ;( )BK AC K AC⊥ ∈ , ; ( )BH CM H CM⊥ ∈ . Đường 

thẳng KH cắt d tại N. 

a) Chứng minh BN CM⊥  

b) Chứng minh MB CN⊥   

 

………………………………………………………………………………....... 

 

Xác nhận của giáo viên phổ thông: 
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GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM SỐ 2 
Trường THPT Hương Thủy 

Lớp: 121 

Tiết 2; Thứ 4, ngày 30 tháng 03 năm 2011 
 

I. Mục tiêu yêu cầu 

+ Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy cho học sinh, đặc biệt là rèn luyện các 

thao tác trí tuệ, hình thành phẩm chất của tư duy khoa học. 

+ Rèn luyện tư duy mềm dẻo, nhuần nhuyễn và độc đáo thông qua việc tìm được 

nhiều lời giải, nhiều cách giải trong đó có nhiều cách giải lạ, đặc sắc.  

+ Bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy linh hoạt, giúp học sinh 

thấy được nhiều con đường khác nhau để dẫn đến một kết quả giống nhau và học 

sinh có thể tự hình thành phương pháp chung để giải một bài toán. 

+ Củng cố cho học sinh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ở những giai đoạn khác 

nhau của quá trình dạy học. 

+ Tạo cho học sinh tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, hứng thú trong 

tiếp thu kiến thức, năng lực sáng tạo trong giải toán, cố gắng để phát huy được 

năng lực tư duy của bản thân, rèn luyện tư duy lôgic, năng lực tư duy sáng tạo. 

II. Phương pháp dạy học 

- Phương pháp chủ đạo: ra bài tập, luyện tập thực hành. 

- Phương pháp kết hợp: trực quan, thảo luận, phân tích. 

 Kết hợp gợi mở vấn đề, vấn đáp và thuyết trình , diễn giải.  

III. Kiến thức chuẩn bị 

+ Kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng. 

+ Kiến thức về mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. 

+ Kiến thức về phương pháp tọa độ trong không gian. 

IV. Tiến trình bài dạy 

+ Ổn định tổ chức 

+ Giới thiệu bài dạy 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Ra bài toán 1: 

Cho hình chóp SABCD có đáy là 

hình chữ nhật AB=a; AD=b; 

SA=b là chiều cao của hình chóp. 

M là điểm nằm trên cạnh SA với 

AM=x. Mặt Phẳng (MBC) cắt SD 

tại N. Tính thể tích khối đa diện 

ABCDMN theo a, b và x. 

 

- Yêu cầu cả lớp đọc, tìm lời giải 

cho bài toán. 

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình. 

- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn, giúp 

học sinh phát huy khả năng, năng 

lực sáng tạo ở bài toán này là ở 

chỗ giúp học sinh chia khối 

ABCDMN thành hai khối sao cho 

có thể tính được thể tích của từng 

khối đó. Từ đó giáo viên giúp học 

sinh định hình ra và tìm được lời 

giải bài toán.  

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét và bổ 

sung nếu cần. 

 

 

- Giáo viên nhận xét và hoàn chỉnh  

lời giải. 

 
 
 

a

b

b

x

B

A D

C

S

M N

P

Q

 
Giải: 

Gọi V là thể tích của khối ABCDMN. Ta thấy 

MN//AD. Vì ( ) ( )MN MBC SAD= ∩  lần lượt 

chứa BC//AD. Từ N kẻ đường thẳng song 

song với SA cắt AD tại P. Từ P kẻ đường 

thẳng song song với AB cắt BC tại Q. Khi đó 

khối đa diện ABCDMN được chia làm hai 

khối ABMPQN và NCDPQ. Ta có 

.ABMPQN N CDPQV V V= +   (1) 

*) Ta có ABMPQN là lăng trụ có đáy là 

ABM∆ và MN là chiều cao. 

Ta có SAD là tam giác vuông cân A  (vì 

SA=AD=b). 

Nên tam giác SMN cũng vuông cân tại M.  

Do đó MN=SM=b-x 

.

1 . .
2
1 ( )
2

ABMPQN ABMV S MN

AB AM MN

ax b x

⇒ =

=

= −

   

*) N.CDPQ là hình chóp đáy là hình chữ 
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- Ra bài toán 2: 

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy 

là tam giác ABC vuông cân, có 

AB=AC=a; cạnh bên AA’=a. Gọi 

E là trung điểm AB, F là hình 

chiếu vuông góc của E lên BC. 

Mặt phẳng (C’EF) chia lăng trụ 

thành hai phần. Tính thể tích hai 

phần đó. 

- Yêu cầu cả lớp đọc, tìm lời giải 

cho bài toán. 

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình. 

- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học 

sinh tư duy để giải bài toán. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh 

sáng tạo ở bài toán này là ở chổ 

tính thể tích phần lăng trụ có chứa 

điểm C. 

- Giáo viên hướng dẫn cho học 

sinh biết cách tính thể tích khối 

CC’FADE bằng cách tính cả khối 

OFCC’ sau đó trừ đi thể tích của 

khối OAED. Khi đó học sinh sẽ 

biết lấy thể tích của lăng trụ trừ đi 

thể tích phần lăng trụ chứa điểm C 

được thể tích phần còn lại của lăng 

trụ.  

nhật CDPQ, chiều cao là NP.  

Ta có NP=b-(b-x)=x. 

Vậy .
1 . .
3N CDPQV CD PD NP= 21 1

3 3
axx ax= =  

Thay vào (1) ta được: 

21 1( )
2 3

V ax b x ax= − +
(3 )

6
ax b x−

= . 

 
 
 
 

a

aa

D

E

B' C'

C
B

A

A'

O

F
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- Ra bài toán 3: 

Cho tứ diện SABC có SA, SB, SC 

vuông góc với nhau từng đôi một và 

SA=a, SB=b, SC=c. Tính bán kính 

mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 

 

- Yêu cầu cả lớp đọc, tìm các lời giải 

cho bài toán. 

- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình. 

Hướng dẫn học sinh giải cách 1. 

 

Cách 1: 

Gọi O1 là trung điểm của AB thì O1 là 

tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 

SAB. Kẻ O1x//SC và từ trung điểm I 

của SC ta kẻ Iy//SO1. Gọi O là giao 

điểm của O1x với Iy. Khi đó O chính 

là tâm của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 

SABC.  

Gọi R là bán kính của mặt cầu thì R 

bằng bao nhiêu? 

 

Cách 2: 

Từ ba cạnh SA, SB, SC dựng một hình 

hộp chữ nhật nhận SA, SB, SC là ba 

cạnh xuất phát từ đỉnh S. Khi ấy tâm 

của hình hộp chữ nhật chính là tâm 

của mặt cầu cần tìm và bán kính của 

mặt cầu bằng nửa đường chéo của 

hình hộp chữ nhật đó. 

 

c

b

a

x

y

I

O1

C

S
B

A

O

 
 

2 2 2 2
1 1R OS O S O O= = +

2 2

4 4
AB SC

= +  

2 2 21 ( )
4

SA SB SC= + + 2 2 21 ( )
4

a b c= + +  

Vậy 2 2 21
2

R a b c= + + . 

  

 

 

O

C

S B

A  
 

Ta có chiều dài đường chéo hình hộp chữ 



Khóa luận tốt nghiệp 

 

SVTT: Nguyễn Văn Hiền                                                                                     61

 Ta có chiều dài đường chéo hình hộp 

chữ nhật là: 2 2 2d a b c= + +  

Vậy 2 2 21 1
2 2

R d a b c= = + + . 

- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh 

có thể áp dụng phương pháp tọa độ để 

giải bài toán trên, 

nhật là: 2 2 2d a b c= + +  

Vậy 2 2 21 1
2 2

R d a b c= = + + . 

 

Ra bài tập củng cố: 

Hãy giải bài toán sau bằng các cách khác nhau. 

Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh a. Hãy xác định và tính độ dài đường 

vuông góc chung AH và DB. 

…………………………………………………………………………………... 

 

Xác nhận của giáo viên phổ thông: 
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3.3.2. Tiến trình dạy học thực nghiệm 

    Được sự cho phép của trường Trung học phổ thông Hương Thủy, nhất là sự 

giúp đỡ tận tình của hai giáo viên Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Đình Sơn 

chịu trách nhiệm giảng dạy tại hai lớp tác giả chọn làm thực nghiệm, tác giả đã tiến 

hành tổ chức dạy học thực nghiệm tại hai lớp 118, 121. 

3.4. Kết quả thực nghiệm   

3.4.1. Thống kê kết quả  

+ Người làm đề tài trực tiếp dạy thực nghiệm tại hai lớp 118 và 121 của trường 

Trung học phổ thông Hương Thủy - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Chọn lớp dạy thực nghiệm sư phạm có trình độ học vấn trung bình và trung bình 

khá (Vừa có học sinh yếu, trung bình, khá và giỏi) bằng cách dựa vào điểm tổng 

kết của năm học trước cũng như điểm tổng kết của học kỳ I. 

+ Sau khi dạy thực nghiệm có cho bài tập về nhà làm nhằm sơ bộ đánh giá năng 

lực, khả năng, kết quả rèn luyện của học sinh khi có đủ thời gian tư duy. 

+ Kiểm tra, nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh. 

3.4.2. Đánh giá  

    Qua hai giáo án thực nghiệm sư phạm rõ ràng chưa đủ tin cậy theo thống kê 

toán học. Nhưng do điều kiện thời gian và cơ sở thực nghiệm còn hạn chế nên 

chúng ta chỉ có thể làm đến thế mà chưa thể làm rõ hơn. Do vậy, chỉ có thể coi 

năng lực, khả năng học sinh làm được các bài tập là một minh họa thực tế cho các 

biện pháp của đề tài này chứ chưa thể khẳng định gì về khoa học.   

3.4.3. Kết luận  

    Tuy thời gian thực nghiệm hạn chế nhưng qua thực nghiệm sư phạm tác giả 

nhận thấy trong một tiết dạy không thể truyền tải được nhiều dạng bài tập và 

phương pháp, nên không thể tạo được nhiều sự hứng thú, tích cực của học sinh. 

Hơn nữa, khi đứng trước một bài tập hình học không gian mà giáo viên ra thì sự 

ham thích, hứng thú cũng như năng lực và khả năng của học sinh thể hiện để giải 

bài tập này là còn thấp. Trong quá trình giải học sinh lại thiếu đi sự kiên trì, sự cố 

gắng trong việc sử dụng các thao tác trí tuệ và các thao tác tư duy sáng tạo. 
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    Nhận thấy học sinh có những khó khăn cơ bản như vậy nên tác giả thấy việc rèn 

luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phải là một quá trình lâu 

dài, nên giáo viên cần có sự chuẩn bị tốt chứ không thể nóng vội được. Trong một 

tiết dạy, bài dạy, bài tập giáo viên nên chỉ chọn một hoặc hai yếu tố sáng tạo nổi 

bật trong bài để rèn luyện cho học sinh chứ không nên quá ôm đồm quá nhiều kiến 

thức. Trong quá trình dạy học thì giáo viên cần quan tâm chú ý để phát hiện ra 

những biểu hiện tư duy, những yếu tố sáng tạo để bồi dưỡng cho học sinh. Giáo 

viên cũng cần phát hiện, khai thác, tận dụng các yếu tố sáng tạo tiềm ẩn trong sách 

giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo… để rèn luyện và phát triển lên cho học 

sinh. Hơn nữa, trong quá trình giải bài tập giáo viên cũng cần phải gợi ý, hướng 

dẫn, dẫn dắt học sinh tư duy theo các thao tác năng lực tư duy sáng tạo, để từ đó 

hình thành dần dần cho học sinh thói quen tự năng lực tư duy. Giáo viên cũng cần 

hiểu rõ khả năng tiếp thu bài của đối tượng học sinh để đưa ra các bài tập và 

phương pháp giải toán cho phù hợp giúp các em làm được và sáng tạo các cách 

giải gây hứng thú cho các em, từ đó dần dần nâng cao kiến thức từ dễ tới khó. 
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C. KẾT LUẬN 
 

    Hiện nay, để đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục trong thời kỳ công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa thì yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy 

vai trò chủ thể của học sinh trở thành yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa thực tiễn. Đối 

với bộ môn Toán, năng lực tư duy sáng tạo là một vấn đề quan trọng. Nếu dạy học 

chỉ đơn thuần là giáo viên đọc – học sinh chép thì chắc chắn khả năng tư duy sáng 

tạo của các em sẽ bị thui chột, không có “mảnh đất” để thể hiện. Hậu quả mà 

phương pháp giáo dục này gây ra không chỉ dừng lại ở đó! Trong mỗi học sinh đều 

tiềm ẩn một năng lực và nhiệm vụ của người giáo viên là phải biết phát hiện, góp 

phần hình thành, nuôi dưỡng và kích thích những chồi mầm của năng khiếu ấy 

trong một học sinh để chúng phát triển ở mức tối đa nhất. Do vậy việc rèn luyện và 

phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học Toán nói chung và 

dạy học bài tập hình học không gian là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình 

dạy học ở nhà trường trung học phổ thông. 

    Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, bước đầu người viết đã đi từ việc nghiên 

cứu các cơ sở lý luận, thực tiễn của đề tài để từ đó đề xuất một số biện pháp dạy 

học nhằm rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông 

qua dạy học bài tập hình học không gian. Trong số các biện pháp đó, tác giả đã chú 

trọng đưa ra các hệ thống bài tập cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra còn có một số biện pháp 

khác. Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải có sự phối kết 

hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn nhiều biện pháp thì mới nâng cao năng lực tư duy 

sáng tạo cho học sinh ở mức cao nhất. Điều này đã được thực hiện trong hai giáo 

án thực nghiệm và đã tiến hành dạy tại hai lớp 118, 121 trường Trung học phổ 

thông Hương Thủy. Tuy gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng bước đầu đã 

cho kết quả khả quan đáp ứng mục đích của đề tài, khẳng định tính khả thi, hiệu 

quả của kết quả nghiên cứu. 

    Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học 

môn hình học không gian là một vấn đề lớn đòi hỏi phải có thời gian và những kế 

hoạch cụ thể. Kết quả nghiên cứu của khóa luận này chứng tỏ giả thuyết khoa học 

là đúng đắn, nhiệm vụ nghiên cứu đã được hoàn thành. Hi vọng khóa luận sẽ góp 
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phần giúp học sinh học tốt và phát huy được năng lực, tính sáng tạo của bản thân 

trong khi học môn hình học không gian, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học ở nhà trường Trung học phổ thông. Khi nghiên cứu đề tài này, tác giả 

hi vọng góp thêm một tiếng nói của mình vào việc cụ thể hóa những quan điểm 

dạy học  theo hướng đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của người học. Tuy nhiên do 

sự hạn chế về mặt kinh nghiệm, năng lực, thời gian, tài liệu vì vậy trong quá trình 

khai thác và triển khai đề tài chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong 

được sự chỉ bảo tận tình từ phía thầy cô và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn. 
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