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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                                                                TP Cao Lãnh, ngày 10 tháng 6 năm 2012 

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 

Tên đề tài: Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 

Mã số: CS2011.01.55 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Mỹ Hạnh  

        Tel.: 0907267447 . E-mail: ptmhanht6@yahoo.com 

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Đồng Tháp 

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:  

ThS. Trần hữu Phước – Giáo viên vật lí trường THPT Cao Lãnh I. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2012. 

1. Mục tiêu:  Xây dựng kho tư liệu phục vụ cho hoạt động ngoại khóa vật lí 10 (gồm các 
bài tập định tính, hình ảnh tĩnh, video thí nghiệm vật lí, thí nghiện đơn giản tự tạo …..). 

2. Nội dung chính:  

         Tìm hiểu cơ sở lí luận, thực trạng và đề ra một số giải pháp cho việc tổ chức hoạt 
động ngoại khóa vật lí lớp 10 ở trường Trung học phổ thông. 

    Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 

3. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, …) 

 Xây dựng được kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10. Gồm 53 bài 
tập định tính, 5 trò chơi, 4 đoạn video về các thí nghiệm vật lí, 5 thí nghiệm tự tạo đơn 
giản, đáp ứng được các yêu cầu khoa học, sư phạm và khả thi. 

  
                         Chủ nhiệm đề tài 
                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
                  Phạm Thị Mỹ Hạnh 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                                                                TP Cao Lanh, ngay 10 thang 6 nam 2012 
    

SUMMARY 
Project Title: Forming sources of learning materials for extracurricular activities for physics 10. 

Code number: CS2011.01.55 

Coordinator: ThS. Pham Thi My Hạnh  

        Tel.: 0907267447 .            E-mail: ptmhanht6@yahoo.com 

Implementing: Dong Thap University 

Cooperating Institution(s):  

ThS. Tran Huu Phuoc – Cao Lanh I Highschool. 

Duration:  Form 6/2011 to 5/2012. 

1.       Objectives: Forming sources of learning materials for extracurricular activities for physics 
10 (concluding file article of calculation, still images, experiments on the video, creating simple 
experiments…). 

2.      Main contents:  
 Learning about reason, real situation and proposed some solutions for the organization 

of extracurricular physical activity 10. 
 Forming sources of learning materials for extracurricular activities for physics 10 
3. Results obtained: 
 Forming sources of learning materials for extracurricular activities for physics 10. 
Concluding 53 qualitative exercise, 5 physical games, 4 experiments on the video, 5 creating 
simple experiments, they can satisfy the science, pedagogic demans and praticability. 
             Head of Project 
              
                  Pham Thi My Hanh 
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MỞ ĐẦU 
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
 Đã có tác giả Nguyễn Quang Đông nghiên cứu về vấn đề này nhưng chỉ nghiên cứu 
về mặt lí luận và tìm hiểu về các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí ở trường 
THPT Thái Nguyên. 
 Tác giả Vũ Văn Thanh với đề tài “Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa về sự nóng 
chảy và sự đông đặc ở lớp 10 theo hướng phát huy tính tính cực và phát triển năng lực 
sáng tạo của học sinh” - Luận văn thạc sĩ - ĐHSP Hà Nội 2008; tác giả Nguyễn Minh 
Châu “Một số biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa bộ môn trong nhà trường THPT” - 
Luận văn thạc sĩ 2005. 
 Một số tác giả đã làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng như Phan Thị 
Tâm, Phạm Thị Bạch Mai, Phan Thị Mỹ Lợi… nhưng chỉ nghiên cứu tổ chức một số buổi 
hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 8, 11. 
 Như vậy, đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu đề tài “Xây dựng kho tư liệu phục 
vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10”.  
2. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay chúng ta đang xây dựng một nền giáo dục nhằm phát triển toàn diện những 
năng lực sẵn có của học sinh, phát triển khả năng tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của người học. Chất lượng dạy học sẽ cao khi nó kích thích được hứng thú, nhu 
cầu, sở thích và khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh. Luật giáo dục điều 24.2 
đã quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 
động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng 
phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến 
tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh…” Để làm được điều đó, bên 
cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học thì sự phối hợp các hình thức tổ chức 
dạy học là rất cần thiết.  

Hoạt động ngoại khóa vật lí là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong những 
hoạt động của học sinh tiến hành ngoài giờ lên lớp, hỗ trợ cho chương trình nội khóa và 
nhằm gây hứng thú, củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức, phát triển nhân cách, bồi 
dưỡng năng khiếu và tư duy sáng tạo của học sinh; nó có tác dụng rất lớn về mặt giáo 
dưỡng, giáo dục và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. 

 Ở các trường trung học phổ thông hiện nay, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí 
cho học sinh còn rất hạn chế và chưa phát huy được vai trò, tác dụng vốn có của nó trong 
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quá trình dạy học. Chính vì vậy, việc xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại 
khóa vật lí lớp 10 là yêu cầu tất yếu và sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
3. Mục tiêu 
 Xây dựng kho tư liệu (gồm các bài tập định tính, hình ảnh tĩnh, video thí nghiệm vật 
lí, thí nghiện đơn giản tự tạo …..) dùng cho hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 
4. Cách tiếp cận 
 Tiếp cận thực tiễn tìm hiểu thực trạng việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 
10 ở trường Trung học phổ thông để tìm hiểu nguyên nhân thực trạng , từ đó đề ra một số 
giải pháp cho việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 và xây dựng kho tư liệu 
phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10. 
5. Phương pháp nghiên cứu 
       - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:   

Trên cơ sở sưu tầm, nghiên cứu các văn bản, các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên 
cứu, từ đó phân tích và tổng hợp lại một cách hệ thống. 
       - Phương pháp nghiên cứu thực tễn: 
 Điều tra, trao đổi ý kiến với giáo viên, học sinh trường một số trường THPT về một 
số quan niệm sai lệch của học sinh, thực trạng, nguyên nhân thực trạng việc tổ chức hoạt 
động ngoại khóa, đặc biệt ngoại khóa vật lí lớp 10 và đề ra giải cho việc tổ chức hoạt 
động ngoại khóa vật lí lớp 10, xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 
lớp 10. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu. 
- Phương pháp thống kê toán học: 
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để thống kê và phân tích các số liệu thực 

nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài. 
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 Đối tượng: Các tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10. 
 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng, đề ra giải pháp cho 
việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 và xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt 
động ngoại khóa vật lí lớp 10. 
7. Nội dung nghiên cứu 
 Tìm hiểu cơ sở lí luận, thực trạng và đề ra một số giải pháp cho việc tổ chức hoạt 
động ngoại khóa vật lí lớp 10 ở trường Trung học phổ thông. 
 Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT LÍ 

1.1. Hoạt động ngoại khóa 
1.1.1. Khái niệm hoạt động ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa hay (hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) là một trong những 
mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường phổ thông. Hoạt động này có ý nghĩa 
bỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng 
năng khiếu và khả năng sáng tạo chủa học sinh. Nội dung của giáo dục ngoại khóa rất 
phong phú và đa dạng thể hiện qua các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham 
quan, lao động, nghiên cứu khoa học v.v… nhờ đó các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp 
có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng 
thú học tập nội khóa. Giáo dục ngoại khóa có thể do giáo viên bộ môn, giáo viên chủ 
nhiệm, Đoàn thanh niên cộng sản v.v… tổ chức thực hiện.  
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa 
 Hoạt động ngoại khóa là một hình thức dạy học có đặc điểm: 

Hoạt động ngoại khóa được thực hiện ngoài giờ học, nó không mang tính bắt buộc 
mà tùy thuộc vào hứng thú, sở thích; nguyện vọng của mỗi học sinh trong khuôn khổ khả 
năng và điều kiện tổ chức có được của nhà trường. 

Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức dưới nhiều hình dạng: dạng tập thể cả 
lớp, dạng nhóm theo năng khiếu, dạng học tập, dạng vui chơi, dạng thường kì, dạng đột 
xuất nhân những dịp kỉ niệm hay lễ hội. 

Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức theo những hình thức như: tổ ngoại khóa; 
câu lạc bộ khoa học; dạ hội khoa học; dạ hội nghệ thuật,…v.v…. 

Ngoại khóa do giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh… và học sinh của một lớp hay một số lớp… thực hiện. 

Để tiến hành các hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả tốt đòi hỏi phải có sự tổ chức 
chặt chẽ, tỉ mỉ của giáo viên, sự giúp đỡ của nhà trường, của hội cha mẹ học sinh và 
những tổ chức đỡ đầu, kết nghĩa,… Bên cạnh đó, giáo viên cần động viên được sự tham 
gia nhiệt tình của tập thể của học sinh, của mỗi các nhân, cần tạo dựng được những hạt 
nhân nòng cốt trong mỗi dạng hoạt động ngoại khóa. 
1.1.3. Nguyên tắc lựa chọn nội dung của hoạt động ngoại khóa 
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1.1.3.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu của cấp học 
Mục tiêu giáo dục THPT phải được thực hiện hóa trong nội dung hoạt động ngoại 

khóa. Nói cách khác khi xây dựng nội dung hoạt động, phải căn cứ vào mục tiêu giáo dục 
của cấp học. Mục tiêu giáo dục đề cập đến sự phát triển toàn diện nhân cách học sinh 
THPT, trang bị kiến thức liên quan để tiếp tục học các lớp học sau hoặc gặp các vấn đề 
liên quan trong cuộc sống từ đó có thể giải thích được các hiện tượng các vấn đề. Theo 
hướng đó, khi xây dựng nội dung của hoạt động ngoại khóa cần chú ý thể hiện nội dung 
của kiến thức trong giờ nội khóa và song song đó cũng cần chú ý đến mặt: đạo đức, trí 
dục, thể dục, thẩm mỹ và lao động. 
1.1.3.2. Nguyên tắc phù hợp với thực tiễn phát triển của đời sống, khoa học kĩ thuật 

Nội dung hoạt động ngoại khóa phải phản ánh được những tiến bộ mới của thời đại 
trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay. Đây là những chất liệu sống 
động giúp học sinh nâng cao thêm hiểu biết về sự phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật đời 
sống, các trang thiết bị mà các em tiếp cận hằng ngày,… Vì vậy, khi xây dựng và sắp xếp 
nội dung hoạt động của từng chủ đề hoạt động giáo viên cần chú ý đến vấn đề cập nhật 
thông tin liên quan đến kiến thức mà các em đã và đang được học, bên cạnh đó các em 
cũng hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề liên quan trong cuộc sống.  
1.1.3.3. Nguyên tắc tính đến đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh 

Nội dung hoạt động phải được thay đổi tùy thuộc vào sự chuyển đổi từ giai đoạn 
lứa tuổi này sang giai đoạn lứa tuổi khác của học sinh, giáo viên phải lựa chọn được các 
nội dung hoạt động ngoại khóa khác nhau cho phù hợp với chương trình, khả năng của 
học sinh, cũng như phù hợp với hứng thú của cá nhân. Chính vì vậy, giáo viên cần thường 
xuyên nghiên cứu các đặc điểm khả năng của học sinh, ghi nhận được những cái mới 
được hình thành ở các em để có thể đề xuất và điều chỉnh nội dung hoạt động phù hợp. 
1.1.3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính tích cực, độc lập và sáng tạo của học sinh với sự giúp 
đỡ của giáo viên 

Tính tích cực, độc lập và sáng tạo được coi là những tiêu chí đánh giá khả năng 
tham gia hoạt động của học sinh, trình độ tự quản các hoạt động tập thể của các em. Đối 
với học sinh THPT, nguyên tắc này phải được quán triệt trong quá trình tổ chức hoạt 
động, phải được thể hiện từ bước chuẩn bị hoạt động đến bước tiến hành hoạt động và 
bước sau cùng là đánh giá kết quả hoạt động. Trong mỗi bước, học sinh phải được thực sự 
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phát huy khả năng của mình, được bày tỏ quan điểm cũng như những sáng kiến nhằm 
giúp cho chính hoạt động của tập thể đạt hiệu quả. Giáo viên giữ vai trò cố vấn, giúp đỡ 
học sinh khi các em lung túng, chưa thành thạo. 
1.2. Hoạt động ngoại khóa vật lí 
1.2.1.Tác dụng của hoạt động ngoại khóa vật lí 

Hoạt động ngoại khóa vật lí là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong những 
hoạt động ngoài giờ lên, có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng xác định, được học 
sinh tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ nội khóa dưới sự hướng dẫn của các 
giáo viên vật lí nhằm gây hứng thú, phát triển tư duy, rèn luyện một số kỹ năng, bổ sung 
và mở rộng kiến thức vật lí cho học sinh [13]. 
1.2.1.1. Tác dụng giáo dục  

Hoạt động ngoại khóa góp phần giáo dục tính tổ chức, tính kế hoạch, tinh thần làm 
chủ và hợp tác trên cơ sở những hoạt động thực tế. Ngoại khóa được thực hiện cơ bản dựa 
trên sự tự nguyện, tự giác của học sinh cộng với sự giúp đỡ thích hợp của giáo viên sẽ 
động viên học sinh nỗ lực hết mình giải quyết vấn đề đặt ra. 

Hoạt động ngoại khóa làm cho quá trình dạy bộ môn thêm phong phú đa dạng, làm 
cho việc học tập của học sinh thêm hứng thú sinh động, tạo cho học sinh lòng hăng say 
yêu công việc, đó là điều kiện để phát triển khả năng, năng lực sẵn có của học sinh. Qua 
ngoại khóa học sinh có điều kiện tự làm, tập dượt phát huy óc sáng tạo, tự tin ở mình, có 
thể dám nghĩ dám làm. 
1.2.1.2. Tác dụng giáo dưỡng 
 Hoạt động ngoại khóa góp phần củng cố, mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức 
đã học trên lớp, bổ sung những kiến thức lý thuyết hoặc khắc phục những sai lầm mà học 
sinh thường mắc phải khi học nội khóa. Thông qua ngoại khóa, kiến thức học sinh thu 
nhận được sẽ sâu sắc hơn. Trong khi tiến hành ngoại khóa, học sinh tự mình nghiên cứu, 
tự mình tìm hiểu vấn đề và tranh luận với bạn bè trong sự cân nhắc kỹ càng. Chính vì thế 
hoạt động ngoại khóa góp phần đắc lực trong việc phát triển trí lực và khả năng sáng tạo 
của học sinh. 

Vì điều kiện thời gian, trong chương trình nội khóa có những phần giáo viên không 
thể giới thiệu hết được. Những phần này nếu được bổ sung bởi hoạt động ngoại khóa thì 
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kiến thức của học sinh sẽ được mở rộng thêm. Học sinh có thể thu nhận được kiến thức 
dưới nhiều hình thức như: nhóm ngoại khóa, câu lạc bộ khoa học, hội vui, hội thi,... 
1.2.1.3. Tác dụng giáo dục kĩ thuật tổng hợp, định hướng nghề nghiệp 

Qua hoạt động ngoại khóa, học sinh được rèn luyện một số kĩ năng như: tập nghiên 
cứu một vấn đề, thuyết minh trình bày trước đám đông, tập sử dụng những dụng cụ, thiết 
bị thường gặp trong đời sống, những máy móc từ đơn giản đến hiện đại. Qua đó sẽ nảy nở 
ở học sinh tình cảm nghề nghiệp và bước đầu có ý thức về nghề nghiệp mà học sinh sẽ 
chọn trong tương lai. 
1.2.1.4. Hoạt động ngoại khóa là điều kiện thuận lợi để giáo viên có thể thử nghiệm 
các phương pháp dạy học  

Qua hoạt động ngoại khóa giáo viên có điều kiện tốt để thực hiện và kiểm tra các kết 
quả nghiên cứu của mình, do giáo viên nắm vững khả năng, tâm lí của học sinh nên hiệu 
quả của việc thử nghiệm sẽ cao hơn. 

* Mục đích bao trùm của hoạt động ngoại khóa là hỗ trợ cho dạy học nội khóa thể 
hiện ở các mặt sau: 

- Tạo hứng thú học tập và bồi dưỡng tính ham hiểu biết của học sinh. 
- Tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực tiễn, nội dung mềm dẻo và phương pháp sinh 

động hơn. 
- Phát huy tính tích cực, tự lực, phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. 
- Rèn luyện cách thức hoạt động nhóm, tập thể, các phẩm chất, nhân cách học sinh. 

1.2.2. Nội dung ngoại khóa vật lí 
Do đặc điểm của bộ môn vật lí, ngoại khóa có tác dụng bổ sung kiến thức lí thuyết, 

kĩ năng thực hành, giới thiệu những ứng dụng của vật lí vào khoa học và kĩ thuật, quá 
trình phát triển của vật lí học… cho học sinh, làm tăng hứng thú cho học sinh đối với môn 
học, rèn luyện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của họ. Ngoại khóa vật lí giúp học 
sinh hiểu rõ hơn các hiện tượng vật lí, thấy được vai trò to lớn của vật lí trong thực tế đời 
sống, trong sản xuất và khoa học công nghệ. Việc tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ giúp 
học sinh mạnh dạn hơn, tư duy lôgic chặt chẽ hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng 
học tập môn vật lí. 

Nội dung của ngoại khóa vật lí có thể là những kiến thức nằm trong phạm vi chương 
trình vật lí THPT, hoạt động gắn với mục đích giúp học sinh nắm chắc hơn các kiến thức, 
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kĩ năng cơ bản. Nội dung của ngoại khóa có thể là những kiến thức mở rộng vượt ra ngoài 
nội dung chương trình, giúp học sinh tăng hiểu biết, phát huy óc sáng tạo [6]. 

Theo phân bố chương trình vật lí ở trường THPT, từ lớp 10 đến lớp 12 học sinh lần 
lượt được học: Cơ học - Nhiệt học - Điện học - Dao động và sóng - Quang học - Vật lí hạt 
nhân – Từ vi mô đến vĩ mô . Đó cũng là những nội dung cơ bản của ngoại khóa vật lí theo 
cách phân bố thời gian ở trên, hoạt động ngoại khóa có thể được tiến hành ứng với từng 
phần hoặc tổng hợp các phần của chương trình. Mỗi phần nói trên lại gồm nhiều phần 
nhỏ, tổ chức thành các chuyên đề ngoại khóa.  

Ví dụ: Phần cơ học gồm một số chuyên đề như chuyển động, các định luật Newton, 
các lực cơ học, cân bằng của vật rắn, các định luật bảo toàn,.… 

Mặc khác, trong chương trình vật lí THPT hiện nay, một số nội dung chưa có điều 
kiện đưa vào chương trình hoặc chưa có điều kiện tìm hiểu kĩ như: thiên văn học, vật lí 
hiện đại, các ứng dụng của vật lí trong kĩ thuật - công nghệ, nội dung giáo dục kĩ thuật 
tổng hợp, giáo dục môi trường,… Ngoại khóa vật lí là một biện pháp đưa nội dung này 
vào chương trình, bổ sung kiến thức, giúp học sinh tăng hiểu biết, yêu thích môn học. Ví 
dụ: Những vấn đề thiên văn học như: Cấu trúc của hệ Mặt trời, bốn mùa, thời gian, lịch, 
nhật thưc, nguyệt thực,… là những tri thức rất cần thiết cho học sinh mà chưa được đưa 
vào giảng dạy. 
1.2.3. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí 
 Quy trình tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa phải căn cứ vào mục tiêu dạy học 
vật lí, khắc phục những sai lầm trong dạy học nội khóa, phát huy tính tích cực, tự lực và 
phát triển năng lực sáng tạo của học sinh để từ đó giáo viên lập kế hoạch về nội dung, 
phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa. Giáo viên hướng dẫn phân chia 
nội dung, xây dựng nội dung thành các nhiệm vụ nhận thức, chia nhóm học sinh, dự kiến 
hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, hướng dẫn học sinh thảo luận vấn đề và cho học 
sinh tiến hành thực hiện các vấn đề. Sau đó giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung 
và hoàn thiện cho lần sau. 
 Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu chúng tôi nhận thấy, quy 
trình tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí theo những nội dung đã lựa chọn có thể thực 
hiện theo các bước sau: 
 Bước 1. Lựa chọn chủ đề ngoại khóa. 
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 Bước 2. Lập kế hoạch ngoại khóa. 
 Có thể thực hiện theo trình tự sau: 
 * Mục tiêu: 
 - Về kiến thức 
 - Về rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy. 
 - Về giáo dục tư tưởng. 

* Chuẩn bị chương trình:  
- Thời gian, địa điểm, thời lượng tiến hành. 
- Đối tượng tham gia. 
- Ban tổ chức: Cơ cấu – số lượng – chức năng – nhiệm vụ. 
- Cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ buổi ngoại khóa. 
- Các tình huống có thể xảy ra và hướng giải quyết. 
* Tiến trình thực hiện: 
- Danh mục các khâu trong quá trình tiến hành: Nêu cụ thể các khâu của tiến trình 

thực hiện (chi tiết từng phần một).  
- Nội dung, phương pháp tiến hành, phương tiện hoạt động. 
- Thời gian cho từng nội dung: dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng phần. 
Kế hoạch (giáo án) ngoại khóa nói chung giống kế hoạch lên lớp, tuy nhiên do sự 

khác nhau về quy mô tổ chức, thời lượng, nội dung, cách tiến hành….Đòi hỏi giáo viên 
phải có sư chuẩn bị kĩ lưỡng và có nhiều phương án xử lí các tình huống đặt ra. 

Bước 3. Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch 
Tiến hành hoạt động là bước thể hiện kết quả của công tác chuẩn bị. Trong quá trình 

tiến hành hoạt động, giáo viên cần thực hiện theo đúng chương trình đã được xây dựng. 
Tuy nhiên, họ cũng có thể tự điều chỉnh thứ tự các hoạt động trong chương trình sao cho 
phù hợp với tình hình thực tế của lớp. 

Cần chú ý động viên, khuyến khích học sinh tăng cường vai trò chủ thể của hoạt 
động. Muốn vậy, giáo viên phải có những biện pháp tích cực nhằm thu hút học sinh tham 
gia vào hoạt động. Có những hoạt động giáo viên cùng tham gia với học sinh, vừa là để 
hiểu biết thêm học sinh của mình, vừa là tạo mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò. 
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Trong quá trình hoạt động, nhiều tình huống giáo dục sẽ nảy sinh, có khi vượt ra 
khỏi những dự kiến ban đầu. Giáo viên phải giúp học sinh tháo gỡ hoặc hướng dẫn các 
em cách tự giải quyết tình huống này. 

Cần chú ý cân đối về thời gian của các hoạt động có trong chương trình. Điều đó sẽ 
giúp cho tất cả thầy lẫn trò chủ động hơn trong quá trình tổ chức hoạt động và rút được 
những kinh nghiệm hay khi tiến hành hoạt động. 

Bước 3: Đánh giá kết quả hoạt động 
 Đánh giá kết quả hoạt động là bước để học sinh có điều kiện giúp đỡ lần nhau cùng 

nhau xem xét những điều đã đạt được đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm 
cho các hoạt động tiếp theo. 

Nội dung đánh giá bao gồm: đánh giá về ý thức tham gia, về hiệu quả của các hoạt 
động nhất là về kĩ năng hành động, về thái độ đối với hoạt động của tập thể. Nên đánh giá 
ngắn gọn, vừ đủ thống tin và đảm bảo tính khoa học, tính công bằng, công khai. 

Về cách đánh giá có thể tiến hành: từng các nhân học sinh đánh giá theo nội dung 
đánh giá đã được quy định, tổ chức học sinh góp ý kiến và đánh giá xếp loại, sau cùng 
giáo viên căn cứ vào kết quả đánh giá học sinh để có quyết định chính thức xếp loại học 
sinh. 

Kết quả đánh giá phải góp phần động viên học sinh, kích thích các em phấn đấu 
vương lên trong học tập và sinh hoạt tập thể hằng ngày. 
 Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu giáo dục và điều kiện hoàn cảnh của từng trường, 
từng lớp mà có thể vận dụng một cách mềm dẻo các bước để hoạt động ngoại khóa đạt 
hiệu quả cao nhất. 
1.2.4. Các hình thức hoạt động ngoại khóa vật lí 
 Việc chia ra các hình thức ngoại khóa chỉ là tương đối, có thể dựa theo số lượng học 
sinh tham gia, cũng có thể theo nội dung ngoại khóa…, có thể hình thức tổ chức này bao 
gồm cả hình thức tổ chức khác. Hiện nay, người ta thường tổ chức hoạt động ngoại khóa 
vật lý theo những nội dung sau: 
1.2.4.1. Hội thi vật lí 

Hội thi là một trong những cách thức hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, đạt 
hiệu quả tốt trong vấn đề giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho người tham gia. 
Hội thi là dịp để mỗi cá nhân hoặc tập thể thể hiện khả năng của mình, khẳng định thành 



 16 

tích, kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và trong các hoạt 
động tập thể. Quy mô của hội thi, đối tượng tham gia, cách thức tổ chức hội thi như thế 
nào phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tính chất và nội dung của hội thi. Quy mô 
của hội thi có thể tổ chức trong phạm vi một lớp, một khối hoặc toàn trường. Có thể tổ 
chức vào các thời gian khác nhau của năm học. Đối tượng tham gia thi là các cá nhân 
hoặc nhóm học sinh. 

a. Quá trình tiến hành một hội thi 
Bao gồm các bước: 
Bước 1. Nêu chủ trương tổ chức hội thi: 
- Quyết định chủ trương tổ chức hội thi. 
- Quyết định chủ đề của hội thi. 
- Lập bộ phận dự thảo kế hoạch tổ chức hội thi. 

        Bước 2. Dự thảo kế hoạch tổ chức hội thi: 
Những căn cứ để tổ chức hội thi. 
- Mục tiêu, nội dung, đối tượng tham gia. 
- Ban chỉ đạo, ban chỉ đạo tổ chức hội thi, ban giám khảo. 
- Qui chế và thang điểm thi, chỉ tiêu khen thưởng. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức và tổng kết hội thi. 
- Kinh phí cho hội thi (Nguồn thu và phân bổ chi phí cho các hoạt động của hội thi). 
Bước 3. Thông qua kế hoạch hội thi và triển khai nội dung của kế hoạch hội thi. Ban 

tổ chức và ban giám khảo họp triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của mình.  
        Bước 4. Tổ chức thi và công bố kết quả (Do ban tổ chức và ban giám khảo thực hiện) 
        Bước 5. Tổng kết hội thi (Đánh giá toàn bộ các hoạt động của hội thi, rút kinh 
nghiệm, đề ra phương hướng mới và công khai tài chính hội thi). 

Đây là các bước tổ chức một hội thi. Tuy nhiên, nếu hội thi có quy mô nhỏ, các bước 
tiến hành có thể đơn giản hơn. Kết quả của hội thi phụ thuộc vào chất lượng của việc thực 
hiện các bước tiến hành hội thi, để đạt hiệu quả trong tổ chức cần chú ý:  

Xin ý kiến của ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức trong trường để có thể phối 
hợp thực hiện, họp tổ chuyên môn bàn về kế hoạch tổ chức hội thi. 

Lập kế hoạch chi tiết cho hội thi, bao gồm nội dung các công việc, phân công phụ 
trách, người thực hiện, thời gian, địa điểm cụ thể, nguồn kinh phí…. 
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Công bố chủ đề, nội dung thi, hình thức thi, thời gian,… cho đối tượng tham gia. 

b. Tổ chức hội thi vật lí 
Khai mạc (Không nhất thiết phải đọc diễn văn, có thể chỉ bằng hình thức ra mắt của 

các đội dự thi, giới thiệu đại biểu…) 
Thi từng tiết mục theo sự điều khiển của người dẫn chương trình. Sau mỗi phần thi 

ban giám khảo cho điểm công khai, ban thư kí cộng điểm cho từng đội. 
Giữa các phần thi có thể chuẩn bị một số tiết mục xen kẽ. 
Công bố kết quả, trao giải hoặc quà lưu niệm: giá trị giải thưởng không cần lớn mà 

chủ yếu là để động viên về mặt tinh thần. Nên có quà lưu niệm cho tất cả các đội thi tham 
gia để động viên, khuyến khích họ. 

Về nội dung các câu hỏi trong hội thi 
Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, tránh gây hiểu lầm ở học sinh. 
Câu hỏi hay vấn đề nêu ra phải phù hợp với năng lực và trình độ nhận thức của học 

sinh, đảm bảo kích thích tư duy của học sinh. Câu hỏi phải có ý sáng tạo và dung lượng 
kiến thức vừa phải. 

Thời gian để trả lời câu hỏi phải hợp lí, tránh quá ngắn hay quá dài. 
Có thể dùng câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc nghiệm 
Câu hỏi phải có đáp án rõ ràng, chính xác, thang điểm cụ thể, khi công bố đáp án 

đảm bảo học sinh có thể hiểu và chấp nhận. 
c. Một số hình thức của hội thi vật lí 

Thi trả lời nhanh: Sau khi nêu câu hỏi, đội nào có tính hiệu trước sẽ được trả lời. 
Thời gian để suy nghĩ cho một câu hỏi là cố định, ví dụ: 15 giây. Sau 15 giây từ khi nêu 
câu hỏi mà không có đội có tín hiệu trả lời hoặc trả lời sai thì sau 5 giây đội khác có 
quyền trả lời. Vì là khi trả lời nhanh nên câu hỏi phải ngắn gọn không quá khó, hay quá 
dài.Thi trả lời nhanh có thể dùng các câu hỏi tự luận hoặc các câu hỏi trắc nghiệm lựa 
chọn, các đội chọn ý đúng nhất và giải thích. 

Thi giải thích hiện tượng: Sau khi nêu hiện tượng hoặc làm thí nghiệm, yêu cầu 
giải thích diễn biến, kết quả. Trong thời gian ấn định, các đội cùng trả lời ra giấy hoặc viết 
lên một bảng và sau đó lần lượt đọc câu trả lời. Căn cứ vào câu trả lời, giám khảo cho 
điểm cụ thể. Sau mỗi gợi ý có một thời gian suy nghĩ nhất định. 
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Thi giải bài tập: Bài tập có thể là định tính hoặc định lượng. Các đội bốc thăm 
chọn bài tập hoặc tất cả cùng làm một bài tập trong khoảng thời gian xã định. Nếu dưới 
hình thức bốc thăm thì các bài tập phải tương đương nhau về độ khó và phù hợp trình độ 
học sinh. 

Thi giải ô chữ: Tạo một ô chữ gồm nhiều hàng ngang và một cột dọc. Cột dọc 
được sắp xếp sao cho nó do các chữ ở các hàng ngang nối lại tạo thành. Từ việc trả lời các 
câu hỏi tìm ra các từ hàng ngang, từ đó dự đoán từ ở cột dọc. Nên chọn từ ở cột dọc mang 
một ý nghĩa nào đó. 

Thi thực hành, làm thí nghiệm, chế tạo dụng cụ thí nghiệm: Có nhiều hình thức 
khác nhau cho phần này. Có thể phát cho các đội thi các dụng cụ, yêu cầu trình bày cách 
làm thí nghiệm. Hoặc phát cho các đội một số dụng cụ, xem đội nào làm được nhiều thí 
nghiệm hơn. Vì thời gian và điều kiện của hội thi hạn chế, có thể chỉ dừng lại ở mức độ 
nêu cách làm và nếu làm thí nghiệm thì đó chỉ nên là những thí nghiệm đơn giản, không 
yêu cầu độ chính xác cao. 

Thi chơi một số trò chơi sử dụng kiến thức vật lí: ví dụ, thi viết chữ trong gương, 
thả đinh vào cối xem đội nào thả được nhiều đinh hơn mà nước không tràn, khi lấy ra một 
quyển sách ở đáy chồng sách mà không làm chông sách dịch chuyển,… 

Ra câu hỏi: Các đội ra câu hỏi vòng tròn hoặc đặt ra câu hỏi cho khán giả. Các câu 
hỏi này phải được ban giám khảo thẩm định trước và đảm bảo tính bí mật. Để thu hút sự 
nhiệt tình của khán giả nên có phần thi dành cho lực lượng này và có phần thưởng cho 
người trả lời đúng. 

1.2.4.2. Hội vui vật lí 
Hội vui vật lí (hay còn gọi là dạ hội vật lí nếu tổ chức vào buổi tối) cũng là một hình 

thức phổ biến của hoạt động ngoại khóa vật lí. Hội vui có thể tổ chức theo từng chuyên đề 
hoặc tổ chức tổng hợp các phần, tổ chức phối hợp với các môn khác, tổ chức cho từng 
lớp, theo khối hoặc toàn trường. 

a. Nội dung của hội vui vật lí 
Biểu diễn các thí nghiệm 
Giới thiệu máy móc, thiết bị kĩ thuật, các ứng dụng của vật lí trong kho học kĩ 

thuật và trong đời sống, quốc phòng,… 
Giới thiệu các thành tựu của vật lí hiện đại. 



 19 

Giới thiệu cách giải hay đối với một số bài tập vật lí khó. 
Giới thiệu các vấn đề chưa có điều kiện đưa vào chương trình vật lí phổ thông: 

thiên văn, giáo dục khoa học môi trường,… 
Thảo luận các vấn đề của vật lí học. 
Tổ chức cho học sinh tham gia vào một số trò chơi dùng kiến thức vật lí. 

b. Tổ chức hội vui vật lí 
Tùy theo mục đích, điều kiện tổ chức có thể tổ chức theo các quy mô khác nhau. 

Tùy theo nội dung rộng, hẹp của hội vui, ta có thể tổ chức theo hai dạng: Hội vui chuyên 
đề hoặc hội vui tổng hợp.  

Khi cần đi sâu giới thiệu với học sinh một đề tài nào đó của vật lí ta tổ chức hội vui 
chuyên đề. Trong hội vui chuyên đề, mọi hoạt động của thầy và trò đều xoay quanh chủ 
đề đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nhằm giúp học sinh hiểu rộng, sâu hơn một số 
kiến thức, nắm thêm một số kĩ năng, hiểu thêm một vài ứng dụng của đề tài nghiên cứu. 
Thời gian tổ chức hội vui vật lí có thể sau khi học xong từng phần của chương trình học 
hoặc vào một dịp nào đó (20/ 11, 26/ 03, 30/ 04,…) của năm học, hoặc nhân dịp diễn ra 
một sự kiện về vật lí (ví dụ: Nhật thực một phần vào ngày 19/ 03/ 2007, 01/ 08/ 2008; 
Nguyệt thực một phần vào đêm 17/ 10/ 2005, 08/ 09/ 2006,…) ở Việt Nam. 
 Trong khâu tổ chức thực hiện có thể theo trình tự sau: 

Khai mạc, giới thiệu nội dung buổi ngoại khóa: có nhiều cách thực hiện phần này. 
Nếu điều kiện phương tiện cho phép có thể chiếu một đoạn phim về chủ đề ngoại khóa. 
Có thể bắt đầu buổi hội vui bằng một bài nói chuyện khoa học mở đầu về lịch sử vấn đề, 
về tiểu sử các nhà bác học liên quan. Nếu có điều kiện, có thể ủy nhiệm cho một vài học 
sinh phụ trách phần mở đầu này dưới hình thức một vở kịch ngắn, vui mà các em đóng 
vai trò chính. 

Biểu diễn các thí nghiệm, trò chơi vật lí vui, nêu các hiện tượng liên quan đến chủ 
đề: Những trò chơi hoặc thí nghiệm biểu diễn này do thầy giáo hoặc nhóm học sinh phụ 
trách, chuẩn bị kĩ lưỡng và biểu diễn đảm bảo thành công ngay để có sức thuyết phục học 
sinh. Sau đó giáo viên đóng vai trò là người dẫn dắt học sinh giải thích các hiện tượng nêu 
ra. Sau quá trình thảo luận, trao đổi của học sinh, giáo viên cần chốt lại vấn đề và giải 
thích thỏa đáng. 
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Tổ chức một số trò chơi: có thể dùng trò chơi lí thuyết hoặc trò chơi thực hành. 
Trong trò chơi lí thuyết, học sinh phải vận dụng kiến thức để giải đáp các câu đố vui, các 
bài toán vui trong một khoảng thời gian ngắn. Các hình thức của trò chơi lí thuyết có thể 
là “Hái hoa vật lí” hoặc thi nhanh giữa các đội. Trong trò chơi thực hành, học sinh cần 
bình tĩnh, thông minh để thực hiện những thao tác khéo léo cần thiết. Chẳng hạn, phải suy 
nghĩ, tính toán, ước lượng. Để tổ chức các trò chơi thực hành, cần có sự chuẩn bị trước 
một thời gian dài. Mỗi trò chơi cần có một chủ trò, chủ trò cần rèn luyện thao tác, nắm 
vững tính năng hoạt động của các thiết bị, biết cách sửa chữa, điều chỉnh. Có thể giao 
nhiệm vụ chủ trò cho các em học sinh tháo vát. Trước khi chơi, không làm hỏng thiết bị. 

Một điều cần chú ý là phải bố trí trò chơi sao cho học sinh có thể tham gia một 
cách trật tự, khoa học, các em khác vẫn có thể đứng ngoài xem để rút kinh nghiệm mà 
không ảnh hưởng gì đến các bạn đang tham gia chơi. 

Tổng kết hội vui: Giáo viên kết luận lại các vấn đề của hội vui, thông báo chủ đề 
của buổi ngoại khóa tiếp theo, trao phần thưởng cho những học sinh có thành tích chuẩn 
bị cho hội vui, cho học sinh tham gia và đạt giải của hội vui. 

Hình thức hội vui vật lí còn có thể tổ chức dưới dạng các buổi tọa đàm, thảo luận về 
các vấn đề, một buổi nói chuyện chuyên đề,… Tuy vậy, để buổi ngoại khóa thêm sinh 
động nên tổ chức xen kẽ một số trò chơi. 
1.2.4.3. Tham quan ngoại khóa vật lí 
a. Tác dụng của tham quan vật lí 

Mở rộng, nâng cao tầm hiểu biết xung quanh những vấn đề do chương trình quy 
định; nâng cao hứng thú học tập, phát triển óc quan sát tò mò khoa học. 

Bồi dưỡng phương pháp nhận thức như quan sát, phân tích, tổng hợp những tư liệu 
cụ thể đã thu nhập được trong quá trình tham quan. 

Góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp nhằm đảm bảo dạy học gắn liền lao động sản 
xuất. 

Góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh: Qua tham quan ngoại khóa các 
em có nhận thức đúng đắn về lao động của con người, bồi dưỡng lòng yêu lao động, yêu 
tổ quốc. 
b. Nội dung tham quan ngoại khóa vật lí 
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Tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, thiết bị công, nông, 
thương nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc. 

Tham quan cở sở sản xuất, nhà máy. 
Tham cơ quan khoa học kĩ thuật. 
Xem triển lãm bảo tàng.  

c. Tổ chức tham quan ngoại khóa vật lí 
 Quá trình chuẩn bị 
Trong kế hoạch năm học, giáo viên cần đặt ra kế hoạch tham quan một cách cụ thể: 

mục đích, yêu cầu, nội dung, địa điểm tham quan, đối tượng sẽ tham quan, thời gian tham 
quan, khả năng phối hợp với các bộ môn khác cùng tham quan (Ví dụ: môn Hóa học, kĩ 
thuật công nghiệp,…) 

Sau khi tìm hiểu nơi sẽ tham quan và cân nhắc nội dung chương trình, giáo viên đặt 
kế hoạch tham quan gồm các phần: 

Trình tự các phần cần quan sát khi tham quan, đối tượng quan sát chính, phương tiện 
cần sử dụng, những tài liệu cần thu thập. 

Cách thức tổ chức học sinh về nhân sự, về quản lí. 
Nội dung các vấn đề cần trao đổi với học sinh: mục đích, yêu cầu, nội dung, cách 

tiến hành và nội quy tham quan. 
       Phân phối thời gian đi, thời gian tham quan, thời gian về. 
       Các biện pháp tiến hành tổng kết. 
       Kế hoạch sử dụng các tài liệu thu được sau khi tham quan. 
         Trước khi tiến hành tham quan cần giới thiệu cho học sinh một cách khái quát về 
nơi sẽ đến, những kiến thức liên quan cần chú ý. Có thể giao cho từng tổ, nhóm nào đó 
những công việc cụ thể có chú ý đến sở trường của họ. Yêu cầu học sinh viết thu hoạch 
sau khi tham quan. 

Cần tranh thủ sự giúp đỡ của các cán bộ lãnh đạo, công nhân viên nơi đến để họ 
tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ trong quá trình tham quan. Để việc tham quan mang lại 
hiệu quả cao, có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cho các bài học ở trường phổ thôn, giáo 
viên cần đề xuất với nơi đến những yêu cầu cụ thể của mình. 

Quá trình tham quan cần chú ý ba vấn đề lớn 
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  Bám sát mục đích yêu cầu: Cần thống nhất với cán bộ, công nhân nhà máy, xí 
nghiệp làm nhiệm vụ hướng dẫn tập trung vào những vấn đề chính, tránh giới thiệu tản 
mạn. Giáo viên cũng cần chỉ ra cho học sinh biết các nguyên lí dùng trong máy móc, thiết 
bị đó. 

 Giữ kỉ luật, trật tự: Hướng dẫn học sinh ghi chép, thu lượm kết quả cần thiết. Chú 
ý hướng dẫn các em đi lại theo quy định, không vi phạm nội qui nơi đến, không tự ý lượm 
lặt vặt vật phẩm hay hỏi han cắt ngang lời thuyết minh của người hướng dẫn. 

Duy trì hứng thú của học sinh trong quá trình tham quan: Cần chú ý đến nội dung 
của buổi tham quan, bố trí việc đi lại và thời gian nghỉ ngơi hợp lí tránh làm học sinh quá 
mệt. 

Tổng kết: Trên cơ sở tập trung vào một số chủ đề chỉ định ngay từ khâu chuẩn bị và 
chú ý trong cả quá trình tham quan, tổng kết sẽ giúp cho học sinh hệ thống lại những kiến 
thức được mở rộng. Nội dung tổng kết được xây dựng trên cơ sở các báo cáo của từng 
nhóm học về các vấn đề mà giáo viên đã phân công chuẩn bị từ trước. 

Hình thức tổng kết có thể dưới dạng thuyết trình, đàm thoại trong đó có thể cho 
học sinh trình bày những báo cáo tổng kết về vấn đề được giao. Có thể kết hợp việc tổng 
kết với tổ chức hội vui, hội thi vật lí trong đó có sử dụng những thông tin thu được từ buổi 
tham quan. 

Như vậy, việc tổ chức tham quan có tác dụng tốt bổ trợ cho việc giảng dạy và giáo 
dục học sinh trong nhà trường, song để tham quan đạt mục đích đặt ra, giáo viên phải xem 
xét, chuẩn bị chu đáo để khai thác nội dung, yêu cầu về mặt kiến thức cần bổ sung cho 
học sinh, biết phối hợp hoạt động sao cho trong điều kiện cho phép đạt được hiệu quả cao 
nhất. Cần tránh để xảy ra tình trạng biến tham quan ngoại khóa học tập trở thành một buổi 
tham quan đơn thuần. 
1.2.4.4. Tổ chức câu lạc bộ vật lí 

Câu lạc bộ được tổ chức nhằm mở rộng tầm nhận thức, hiểu biết về các nhà vật lí, 
các nội dung và các thành tựu khoa học kĩ thuật mà các Ông đã phát minh ra và được ứng 
dụng trong kĩ thuật- đời sống; giáo dục ý thức đạo đức, giúp phát triển toàn diện các khả 
năng sáng tạo và các năng khiếu của học sinh. Tổ chức câu lạc bộ vật lí là điều kiện tốt để 
các cá nhân yêu thích vật lí có môi trường phát huy khả năng của mình. Đối tượng của 
câu lạc bộ có thể là các cá nhân hoặc sinh hoạt theo nhóm. 
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a. Tổ chức câu lạc bộ 
      Cấu trúc của câu lạc bộ 

Chủ nhiệm câu lạc bộ, các phó chủ nhiệm: Với câu lạc bộ vật lí ở trường THPT, chủ 
nhiệm câu lạc bộ có thể là giáo viên bộ môn, người này cần có sự nhiệt tình, có khả năng 
tổ chức, điều hành, có kiến thức chuyên môn vững vàng. Các phó chủ nhiệm câu lạc bộ 
có thể là giáo viên hoặc học sinh xuất sắc về bộ môn vật lí. 

Thư kí câu lạc bộ 
Ban cố vấn: Nhiệm vụ của ban cố vấn là giúp đỡ câu lạc bộ trong việc Tổ chức các 

chương trình hoạt động, về nội dung, hình thức hoạt động,…. 
Các thành viên của câu lạc bộ: Các học sinh yêu thích vật lí ở các lớp, có thể tổ 

chức thành các nhóm ở mỗi lớp và có các hạt nhân của nhóm để lãnh đạo nhóm. Các 
thành viên của câu lạc bộ tham gia trên tinh thần tự nguyện. 
b. Hoạt động của câu lạc bộ 

Tùy theo điều kiện tổ chức mà hoạt động của câu lạc bộ có thể tiến hành ở phạm vi 
toàn trường hoặc các khối lớp. Hoạt động theo tháng hoặc theo các khoảng thời gian phù 
hợp. 

Các hoạt động của câu lạc bộ gồm: 
Tổ chức thi giữa các nhóm tham gia ngoại khóa. 
Tổ chức các buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức. 
Viết báo nội bộ trong phạm vi câu lạc bộ. 

Các buổi sinh hoạt câu lạc bộ phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung, hình thức, 
địa điểm, thời gian hoạt động. Các phần việc giao cho các nhóm phải có sự cụ thể hóa chi 
tiết (chuẩn bị thí nghiệm nào, thiết bị gì,…). Một vấn đề quan trọng tổ chức câu lạc bộ là 
cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động. Kinh phí có thể do các thành viên đóng 
góp, ngoài ra có thể tìm kiếm sự ủng hộ của các tổ chức trong ngoài nhà trường. Trong 
quá trình hoạt động, cần phối hợp với các tổ chức trong trường, đặc biệt là với Đoàn 
thanh niên, điều đó sẽ tạo nhiều thuận lợi trong hoạt động của câu lạc bộ. 
 Nội dung hoạt động chủ đạo CLB 

Tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể câu lạc bộ có thể tiến hành các hoạt động theo 
tháng hoặc các thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, các hoạt động chủ đạo của câu lạc bộ có 
thể gồm các hoạt động: 
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Tổ chức các buổi thảo luận: về các vấn đề vật lí học, về phương pháp học tập môn 
vật lí,… 

Tổ chức các hội thi ngoại khóa: dành cho các thành viên và các nhóm trong câu lạc 
bộ, các giáo viên với nhau, câu lạc bộ lên kế hoạch tổ chức thi cho học sinh thi chung 
giữa các khối,… 

Tổ chức các buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức vật lí với các thành viên thuộc câu lạc 
bộ vật lí khác. 

Viết báo nội bộ hoặc sưu tầm những bài viết, clip,… về vật lí. 
1.2.4.5. Viết báo nội bộ về vật lí 

Đối với các trường THPT, có thể tổ chức viết báo tường do các lớp thực hiện hoặc ra 
một tờ báo nội bộ theo tháng hoặc định kỳ nào đó. Nội dung nội bộ cũng như việc biên 
tập, in ấn, phát hành do hội đồng bộ môn đảm nhiệm. 

Nội dung của báo nội bộ hoặc báo tường 
       Các bài viết về các chuyên đề vật lí. 
       Hướng dẫn cách học vật lí. 
       Giới thiệu các phương pháp giải toán vật lí. 
       Giải đáp các câu hỏi của học sinh. 
      Giới thiệu lịch sử vật lí, các nhà bác học, các nhà khoa học vật lí trong nước. 
      Giới thiệu các thành tựu, các ứng dụng của vật lí trong kĩ thuật, đời sống, quốc 
phòng. 
      Giới thiệu các máy móc, nguyên tắc hoạt động. 
      Hướng dẫn cách làm thí nghiệm, các trò chơi. 
      Tìm hiểu sâu thêm vật lí phổ thông. 
      Giới thiệu tiếng Anh qua các bài toán vật lí. 
      Trong quá trình biên soạn cần phân công công việc cho từng người cụ thể về nội 
dung, đánh máy, in ấn, phát hành. Có thể giao cho mỗi lớp thực hiện một bài viết cụ thể 
và khuyến khích học sinh viết bài cho báo. Về vấn đề kinh phí, một phần có thể là kinh 
phí trong hoạt động chuyên môn của nhà trường để in ấn, phát hành, phần còn lại do học 
sinh đóng góp khi mua báo. Cần làm cho tiền báo thấp nhất có thể thu hút nhiều học sinh 
tham gia. Trong điều kiện của các trường phổ thông hiện nay, việc ra một tờ báo hàng 
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tháng chung cho các môn và dành ra phần riêng biệt cho từng môn có thể phù hợp nếu 
điều kiện kinh phí hạn chế. 

Trên đây là các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí phổ biến ở trường 
phổ thông. Mỗi hình thức tổ chức có ưu điểm riêng. 

Nếu như hội thi vật lí là điều kiện phát huy tính độc lập tư duy giải quyết vấn đề 
của học sinh thì hội vui vật lí, tham quan ngoại khóa là điều kiện thuận lợi để bổ sung, mở 
rộng kiến thức. Câu lạc bộ vật lí giúp học sinh có năng lực phát triển hứng thú, tư duy. 
Báo vật lí có thể tạo ra phong trào học tập. Và nếu chỉ giữ nguyên một hình thức tổ chức 
sẽ gây nhàm chán, do đó trong điều kiện có thể, cần kết hợp các hình thức tổ chức ngoại 
khóa vật lí. Mặt khác, trong nhà trường phổ thông, học sinh được học nhiều môn khác 
nhau, vì vậy cần chú ý tỷ lệ cân đối giữa các môn. Việc tổ chức ngoại khóa cho nhiều 
môn đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ở tất cả các khâu và sự phối hợp thống nhất của 
các tổ bộ môn trong trường. 
1.3. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trong ngoại khóa vật lí 

Tính tích cực là thái độ cải tạo của chủ thể đối với khách thể thông qua sự huy động 
ở mức độ cao các chức năng tâm lí nhằm giải quyết những vấn đề học tập - nhận thức. Nó 
vừa là mục đích hoạt động, vừa là phương tiện, vừa là điều kiện để đạt được mục đích, 
vừa là kết quả của hoạt động, vừa là phẩm chất hoạt động của cá nhân. 

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học là tổ hợp các hoạt động để nhằm 
thay đổi, chuyển biến vị trí của người học từ chổ thụ động sang chủ động, từ chổ là đối 
tượng tiếp nhận sang chỗ là chủ thể tìm tri thức, thông qua đó để nâng cao hiệu quả học 
tập. 

Hứng thú là thái độ đặc thù của cá nhân đối với một đối tượng nào đó, do ý nghĩa 
của nó trong đời sống và hấp dẫn về mặt tinh thần. Hứng thú học tập là thái độ lựa chọn 
đặc biệt của chủ thể với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự cuốn hút về mặt tình cảm 
và ý nghĩa thiết thực của nó trong đời sống cá nhân. 

Như vậy, trong quá trình dạy học, giáo viên cần nắm bắt được nhu cầu, hứng thú, 
động cơ của học sinh để thu hút họ vào quá trình học tập tích cực. Trong quá trình dạy 
học giáo viên phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tạo hứng thú học tập cho học sinh, vì nếu 
không có hứng thú thì học sinh chỉ thực hiện yêu cầu của giáo viên bằng sức mạnh cưỡng 
bức và nó sẽ giết chết lòng ham muốn học hỏi của cá nhân. 
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Hoạt động ngoại khóa dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh là một biện pháp 
kích thích thái độ học tập tích cực của học sinh. Qua hoạt động ngoại khóa, học sinh được 
hoạt động, vui chơi, độc lập suy nghĩ, tạo cho học sinh nhu cầu đọc thêm tài liệu tham 
khảo, sách báo, … Ngoại khóa là một điều kiện để học sinh trao đổi những ý tưởng, 
nguồn tri thức, giúp đỡ, hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra, phát 
triển tư duy độc lập, tính tích cực, tự lực, chủ động của các nhân. Có nhiều biện pháp phát 
huy tính tích cực của hoạt động nhận thức của học sinh, trong tổ chức hoạt động ngoại 
khóa vật lí, theo tôi chú trọng việc dùng phương pháp giải quyết vấn đề nhận thức. 

Dạy học giải quyết vấn đề, theo V. Ôkôn, là toàn bộ các hành động nhận thức tự chủ, 
tích cực của học sinh, giúp cho học sinh chiếm lĩnh được các kiến thức khoa học sâu sắc, 
vững chắc, vận dụng được, đồng thời đảm bảo sự phát triển trí tuệ, phát triển năng lực 
sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. 

Trong hoạt động ngoại khóa, để kích thích tính tích cực nhận thức của học sinh, một 
việc làm cần thiết là đưa học sinh vào các tình huống có vấn đề. Tình huống có vấn đề ở 
đây được hiểu là tình huống mà khi học sinh tham gia thì gặp một khó khăn, học sinh ý 
thức được vấn đề, mong muốn giải quyết vấn đề đó. Việc nêu ra các tình huống có vấn đề 
sẽ cuốn hút học sinh vào hoạt động tích cực thực hiện nhiệm vụ (có tìm ẩn vấn đề) mà 
học sinh nhận được, kích thích lòng ham muốn hiểu biết tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn 
nhằm tiếp cận tri thức khoa học. 

Các tình huống có vấn đề có thể sử dụng trong hoạt động ngoại khóa vật lí: 
Tình huống nghịch lí: Đó là hình thức có vấn đề mà mới nhìn dường như vô lí, 

không phù hợp với qui luật, lý thuyết đã được thừa nhận. Tình huống này được tạo ra 
bằng cách giới thiệu những sự kiện, hiện tượng trái với quy luật thông thường, với kinh 
nghiệm các nhân của học sinh. 

Ví dụ: Thả một con cá nhỏ còn sống trong một ống nghiệm thủy tinh đựng đầy nước. 
Dùng đèn cồn đun nóng phần trên  gần miệng ống cho đến khi nước ở trên miệng ống sôi, 
ta vẫn thấy con cá bơi lội ở dưới ống thủy tinh. Hãy giải thích diều nghịch lý này? 

Tình huống lựa chọn: Là loại tình huống có vấn đề xuất hiện khi đứng trước một sự 
lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án để tìm ra phương án tối ưu. 

Ví dụ: Bạn Tiến nói rằng đã đo áp suất nhờ một nhiệt kế. Hiếu và Sơn lại cho rằng 
người ta chỉ dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Vậy ai đúng ai sai? 
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Tình huống bác bỏ: Là loại tình huống có vấn đề phải bác bỏ một kết luận, một luận 
đề sai lầm, phản khoa học. Để tìm được điều đó học sinh phải tìm ra điểm yếu của luận 
đề, chứng minh tính chất sai lầm của nó. 

Ví dụ: Một con ngựa được học định luật III Newton bèn từ chối không kéo xe nữa. 
Nó nói: “Tôi có ráng sức kéo xe bao nhiêu thì cũng vô ích, bởi vì tôi kéo cái xe với một 
lực bằng bao nhiêu thì cái xe cũng kéo lại tôi với lực bằng bấy nhiêu. Hai lực bằng nhau 
về độ lớn và ngược nhau về hướng sẽ là lực cân bằng nên tôi và xe đều không nhúc 
nhích!” Bạn hãy chỉ ra cái sai của con ngựa để nó tiếp tục kéo xe?. 

Tình huống “tại sao”: Là loại tình huống có vấn đề mà khi gặp nó học sinh chưa đủ 
tri thức để giải thích hiện tượng, cần phải bổ sung tri thức mới giả thích triệt để được tình 
huống đó. 

Ví dụ: Tại sao ngón tay ướt lại dính được giấy còn ngón tay khô thì không? 
1.4. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 ở trường THPT 

Trong nhà trường THPT, cùng với các hoạt động dạy học và giáo dục, ngoại khóa là 
một hoạt động nằm trong kế hoạch năm học của nhà trường, hoạt động ngoại khóa có ý 
nghĩa và vị trí quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, rèn 
luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, 
hứng thú học tập cho học sinh. Tuy có ý nghĩa và vai trò quan trọng như vậy nhưng qua 
điều tra, khảo sát tại trường THPT Cao Lãnh 1, THPT Kiến Văn) ở huyện Cao Lãnh 
chúng tôi thấy: 

Việc tổ chức ngoại khóa nói chung và ngoại khóa vật lí lớp 10 nói riêng cũng như 
các lớp 11, 12 ở trường THPT chưa được coi trọng đúng mức, nếu có thì việc tiến hành 
còn mang tính chất bắt buộc, chưa thường xuyên, hình thức còn mang tính truyền thống, 
chưa khai thác được nhiều vai trò của công nghệ thông tin vào hoạt động này, vì vậy kết 
quả thu được còn thấp.  

Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 ở các trường THPT thường gắn với 
ngoại khóa chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo thời khóa biểu ngày thứ bảy 
hoặc thứ năm trong tuần lễ và tổ chức phần nhiều là chung cho tất cả các môn chứ chưa 
xây dựng thành một chương trình xuyên suốt trong năm học.  

Từ năm 2005 – 2006 trở đi, các chương trình kế hoạch hoạt động ngoại khóa đã 
được xây dựng, ngoài giờ lên lớp diễn ra trong và ngoài khuôn khổ lớp học, trong các giờ 
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học chính khóa, song vẫn còn mang tính tự phát, chưa khoa học, chưa được đầu tư đúng 
mức nguyên nhân vì đây không phải là nội dung bắt buộc, không có trong nội dung các kì 
thi, kinh phí dành cho tổ chức hoạt động ngoại khóa còn ít hoặc không có, trang thiết bị 
kỹ thuật, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm còn thiếu, không đáp ứng được yêu cầu tổ chức 
hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là giáo viên không có nhiều thời gian và kinh nghiệm để 
đầu tư cho việc tìm kiếm các tài liệu (bài tập định tính, hình ảnh tĩnh, các đoạn video, thí 
nghiệm…., đặc biệt là thí nghiệm đơn giản tự tạo) để phục vụ cho hoạt động. 
1.5.  Giải pháp của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 ở trường THPT 

Để việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nói chung và ngoại khóa vật lí 10 nói riêng đạt 
hiệu quả, phát huy được vài trò và tác dụng vốn có của nó, đem lại niềm vui và hứng thú 
học tập cho học sinh, tôi đưa ra một số giải pháp sau: 

Nhà trường cần có kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức hoạt động ngoại khóa ngay từ 
đầu năm học và phân bổ kinh phí cho hoạt động này; cần có sự đầu tư về trang thiết bị kỹ 
thuật, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu của việc tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa. 

Các buổi ngoại khóa nên theo hướng đơn giản hóa, không nên quá cầu kỳ về hình 
thức, qui mô, giáo viên cần chú trọng việc tận dụng phương tiện dạy học sẵn có và trong 
điều kiện có thể tự chế tạo các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho buổi ngoại khóa. 

Cần phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường như Đoàn thanh niên, Công 
đoàn, Hội cha mẹ học sinh, … trong tổ chức hoạt động ngoại khóa. 

Nên có giáo viên đảm nhiệm về mảng tổ chức hoạt động ngoại khóa trong trường. 
Trong chương trình vật lí lớp 10 nên có một số kế hoạch (giáo án) ngoại khóa bắt buộc 

với nội dung thiết thực (ứng dụng của vật lí lớp 10, thiên văn học, vật lí hiện đại, …). 
Cần bồi dưỡng kĩ năng tổ chức ngoại khóa cho giáo viên phổ thông trong các đợt bồi 

dưỡng thường xuyên, dạy học cho sinh viên sư phạm qui trình và kĩ năng tổ chức ngoại 
khóa. Đặc biệt trong các đợt thực tập sư phạm nên yêu cầu giáo sinh thực hiện một số kế 
hoạch (giáo án) ngoại khóa vật lí. 
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CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG KHO TƯ LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NGOẠI 
KHÓA VẬT LÍ LỚP 10 

2.1. Bài tập định tính 
1. Khi mở nắp chai bị vặn chặt. Vì sao người ta lót tay bằng vải hay cao su? 
Đáp án.Khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta lót tay bằng vải hay cao su để làm tăng ma 
sát giữa tay ta và nắp chai như thế sẽ dễ mở nắp chai hơn. 
2. Khi di chuyển, nếu bị vấp phải hòn đá thì bị ngã nhào lên phía trước, nhưng nếu giẫm 
phải vỏ chuối thì lại bị ngã ngửa ra sau. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân khác nhau của 
hai trường hợp là gì? 
Đáp án.Khi đang chuyển động, nếu vấp phải hòn đá thì chân đột ngột bị giữ lại, còn 
người thì do quán tính tiếp tục dịch chuyển về phía trước. Kết quả, trọng lượng của người 
lệch khỏi mặt chân đế nên bị ngã về phía trước. 

Khi ®ang ®i giÉm ph¶i vá chuèi th× còng gièng nh  b«i chÊt nhên v o gi÷a lßng 

b n ch©n v  mÆt ®Êt, l m gi¶m ma s¸t, vËn tèc ch©n ®ét ngét t¨ng lªn, song do vËn tèc 

phÇn trªn cña c¬ thÓ kh«ng t¨ng (do qu¸n tÝnh vÉn gi÷ vËn tèc cò), vËn tèc n y rÊt nhá so 

víi vËn tèc ch©n ®ét ngét t¨ng nªn l m träng l îng ng êi lÖch khái mÆt ch©n ®Õ v  bÞ 

ng· ngöa vÒ phÝa sau.  

3. Hãy giải thích tại sao làm mũi kim người ta thường phải đột nhọn, còn chân bàn, ghế 
thì không?   
Đáp án.Mũi kim dùng để đâm xuyên qua vật, nên mũi kim được đột nhọn thì diện tích 
tiếp xúc nhỏ, làm cho áp suất lớn giúp dễ đâm xuyên qua vật, còn chân bàn, ghế mà nhọn 
thì áp suất gây ra khi đặt một vật nặng lên bàn, ghế sẽ lớn làm cho ghế lún xuống đất, do 
đó chân ghế không được làm nhọn. 
4. Khi xảy ra va chạm giữa ôtô và xe máy, thường thì chủ yếu là xe máy sẽ bị hư hỏng, 
nhưng theo định luật III Niutơn, các lực tác dụng lên hai xe phải bằng nhau, tức là các lực 
đó phải gây ra những sự hư hỏng giống nhau. Giải thích mâu thuẩn đó? 
Đáp án. Không có mâu thuẩn vì các lực tương tác giữa hai vật luôn bằng nhau nhưng đặt 
vào hai vật khác nhau nên hậu quả do tác dụng của lực gây ra cũng khác nhau. Cấu trúc 
của ôtô bền vững hơn xe máy, nó chịu lực tốt hơn xe máy nên ít bị hư hỏng hơn. 
5. Có một câu chuyện đùa như sau: 
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Một con ngựa được học định luật III Niutơn bèn từ chối không kéo xe nữa. Nó nói: 
“Tôi có ráng sức kéo xe bao nhiêu cũng là vô ích, bởi vì tôi kéo cái xe với lực bằng nào 
thì cái xe cũng kéo lại tôi với lực bằng ấy. Hai lực bằng nhau về độ lớn và ngược nhau về 
hướng sẽ là lực cân bằng nên tôi và xe đều không nhúc nhích!”. Bạn nghĩ gì khi nghe 
chuyện này? Liệu những điều trong câu chuyện có thực không? 
Đáp án. Lực ngựa kéo xe và lực xe kéo ngựa đặt vào hai vật khác nhau nên không thể cân 
bằng lẫn nhau. Lực làm cả ngựa lẫn xe di chuyển là lực ma sát giữa chân ngựa và mặt đất 
khi nó ráng sức đẩy mặt đất để tiến lên. 
6. Lực hấp dẫn giữa hai vật có thay đổi không nếu ta đặt xen vào giữa hai vật đó một tấm 
kính dày? Vì sao?  
Đáp án. Không thay đổi. Vì lực hấp dẫn giữa hai vật không phụ thuộc vào sự có mặt hay 

không có mặt của vật thứ ba.  
7. Một truyện dân gian có kể rằng: Khi chết một phú ông đã để lại cho người con mình 
một hũ vàng chôn trong một khu vườn rộng và một mảnh giấy vẽ sơ đồ trong đó chỉ rõ: 
Đi về phía Đông 12 bước chân sau đó rẽ phải 8 bước chân, đào sâu 1m. Hỏi với chỉ dẫn 
này, người con có tìm được hũ vàng không? Vì sao? 
Đáp án. Không được, vì không có vật làm mốc. 
8. Quan sát một diễn viên đóng phim, mọi người đã trầm trồ khen ngợi sự dũng cảm khi 
anh ta lao mình từ một chiếc ôtô sang một xe máy đang chạy song song với ôtô. Điều đó 
có quá mạo hiểm không? Hãy dùng kiến thức về vật lí để trả lời? 
Đáp án.Anh ta đã thực hiện một cú nhảy giống như từ một xe ôtô đang đứng yên xuống 
một xe máy cũng đứng yên dựng gần đó. Vận tốc của xe máy so với ôtô lúc ta nhảy bằng 
không! Chẳng có gì nguy hiểm. 
9. Một người đang thả cho thuyền của mình trôi trên sông. Anh ta phát hiện thấy có môjt 
cái bè gỗ trôi sát thuyền mình và đã quyết định trèo thuyền tách khỏi bè gỗ. Trong trường 
hợp này, trèo thuyền tiến lên phía trước hay giữ cho thuyền lùi lại phía sau (cùng một 
khoảng cách so với bè gỗ), cách nào có lợi hơn? Hãy giải thích? 
Đáp án. Hai cách làm như nhau. Nếu dòng nước làm hệ quy chiếu (xem nước đứng yên) 
thì tiến tới hay lùi lại phía sau là hai việc hoàn toàn giống nhau. 
10. Người tắm trong bồn nước là ai?                                                 
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Đáp án.Ác-si-mét (287 – 212 trước Công nguyên) 
11. Một vận động viên rất cẩn thận mang theo một bánh lái trước khi bay cùng với một 
khí cầu, nhưng anh ta đã không điều khiển được khí cầu này bằng dụng cụ đã mang theo. 
Giải thích tại sao? 
Đáp án.Không điều khiển được vì vận tốc của khí cầu  luôn uôn bằng vận tốc của gió. 
12. Trong các đồ thị sau, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều, chuyển động đều? 
 
 
 
 
 
Đáp án.Đồ thị b: mô tả chuyển động thẳng đều. 
             Đồ thị c: mô tả chuyển động đều 
13. Để xác định đường đi của một vật chuyển động nhanh dần đều, một học sinh đã dùng 
một hệ thức:  

   0. .
2tb

v vs v t t
   

 Trong đó: vtb là vận tốc trung bình trên quãng đường s. 
   v0 và v là vận tốc đầu quãng đường và cuối quãng đường.  
 Hãy cho biết hệ thức này có đúng không? Vì sao? 
Đáp án.Hệ thức đúng. Vì: 
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Hình 1. Nhà Bác học Ác-si-mét 
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14. Sử dụng công thức đường đi, một học sinh đã đưa ra một kết luận: Một vật chuyển 
động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không, quãng đường vật đi được trong giây 
thứ nhất, thứ hai, thứ 3…tỉ lệ nhau như các số lẻ liên tiếp (1:3:5:7…). Kết luận này có 
đúng không? Giải thích?. 
Đáp án. Kết luận đúng. Vì: 
 Gọi s1, s2, s3 là quãng đường vật đi được trong 1, 2, 3 …giây đầu tiên. 

  1 2 3
1 1 1; .4 2 ; .9 4,5.
2 2 2

s a s a a s a a      

Quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên: 1 1
1
2

s s a    

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2: 2 2 1 1
1 32 3
2 2

s s s a a a s         

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 3: 3 3 2 1
9 52 5
2 2

s s s a a a s         

15. Quan sát một vận động viên nhảy dù. Cái gì đã giúp anh ta có thể hạ xuống chậm chạp 
một cách an toàn? 
Đáp án.Sức cản của không khí cản trở chuyển động của dù làm vận động viên và dù rơi 
xuống một cách chậm chạp. 
16. Quan sát những tia lửa đỏ (thực chất là những hạt bụi đá mài) bắn ra khi mài một vật 
kim loại trên một đá mài quay tròn. Hình ảnh đó cho ta liên tưởng đến đại lượng vật lí nào 
của chuyển động tròn? 
Đáp án.Vận tốc dài có phương tiếp tuyến với quỹ đạo. 
17. Một đĩa tròn quay đều quanh tâm. Hỏi mọi điểm trên đĩa khi chuyển động tròn (theo 
đĩa) có đại lượng vật lí nào giống nhau? 
Đáp án. Vận tóc góc như nhau. 
18. Vận tốc góc của một chiếc kim giờ (coi là chuyển động tròn đều) lớn hơn vận tốc góc 
của một điểm trên xích đạo bao nhiêu lần? 
Đáp án.Lớn hơn 2 lần 

Vận tốc góc của một chiếc kim giờ: 1
2
12
   

    Vận tốc góc của một điểm trên xích đạo: 2
2
24
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19. Trong cuốn vật lí vui, người ta đặt ra một câu hỏi lí thú: ban ngày và ban đêm, khi nào 
chúng ta chuyển động quanh mặt trời nhanh hơn? Theo bạn, có như vậy không? Hãy giải 
thích. 
Đáp án.Có trường hợp như vậy. 
 Trong hệ mặt trời, chúng ta thực hiện hai chuyển động đồng thời: Quay quanh trục 
của Trái đất và cùng với Trái đất quay quanh Mặt trời. Vào nửa đêm vận tốc quay cộng 
thêm vào vận tốc tịnh tiến của Trái đất (vì cùng hướng) còn giữa trưa thì ngược lại hai 
vận tốc trừ lẫn nhau. Vậy, lúc nửa đêm chúng ta chuyển động trong hệ Mặt trời nhanh 
hơn lúc giữa trưa. 
20. Một vật chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau. Đồ thị nào dưới đây đúng với 
điều kiện trên.  

 
 
 
 
Đáp án. Các đồ thị a, c (xem là chuyển động thẳng đều). 
21. Hai vật bất kì luôn hút nhau bằng lực hấp dẫn, tại sao các vật để trong phòng như bàn, 
ghế, tủ giường mặc dù chúng luôn hút nhau nhưng không bao giờ di chuyển lại gần nhau? 
Đáp án.Vì lực hút giữa các vật rất yếu, không thắng nổi lực ma sát. 
22. Những người thám hiểm địa cực cho biết, ngay cả những cơn gió nhẹ nhất cũng gây ra 
chuyển động của những núi băng khổng lồ trên đại dương, nhưng phải là những cơn bảo 
lớn mới có thể làm cho những cục băng di chuyển ở trên bờ. Hãy giải thích tại sao? 
Đáp án.Trong chất lỏng và chất khí không có ma sát nghỉ, một lực dù nhỏ cũng có thể 
làm vật dịch chuyển, còn trên bờ luôn tồn tại ma sát nghỉ nên để làm một khối băng dịch 
chuyển phải cần đến một lực rất lớn. 
23. Những người chèo thuyền trên sông cho biết một kinh nghiệm của mình: Nếu thuyền 
đi xuôi dòng nên đi giữa sông, còn ngược dòng nên đi sát bờ sông. Vì sao vậy?  
Đáp án.Vận tốc dòng nước ở giữa dòng sông luôn lớn hơn vận tốc dòng nước ở sát bờ 
sông. Khi xuôi dòng, đi giữa sông tận dụng được vận tốc lớn của nước. Khi ngược dòng, 
đi sát bờ sông tiết kiện được năng lượng khi phải vượt qua dòng sông nước ngược (do vận 
tốc nhỏ). 

x 

O 
t 

v 

O 
t 

s 

O 
t 

a 

O 
t a) b) c) d) 
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24. Quan sát một dòng chảy chất lỏng chảy ra từ một cái ống đặt trên cao, thấy phần dưới 
của dòng nước bị thu hẹp lại. Hãy giải thích tại sao? 
Đáp án.Vì dòng chất lỏng càng chảy xuống dưới vận tốc càng tăng (giống như rơi tự do). 
Vận tốc tăng là nguyên nhân là nguyên nhân làm cho phần dưới của dòng nước bị thu 
hẹp. 
25. Quan sát những giọt mưa rơi trong trời lặng 
gió, một người đã vô tình chụp được ảnh của giọt 
mưa có dạng như hình vẽ. Hình ảnh thật bất ngờ, 
nó ngược với suy nghĩ của nhiều người. Giải 
thích tại sao giọt nước mưa rơi lại có hình dạng 
như vậy? 
Đáp án.Khi giọt mưa rơi, không khí chuyển động xung quanh giọt mưa: Phía dưới do áp 
lực lớn giọt mưa bị nén lại, dòng không khí chạy hai bên 
giọt mưa có vận tốc lớn hơn so với không khí đứng yên nên 
ở gần mặt bên áp suất nhỏ hơn sinh ra lực kéo làm giọt mưa 
bị “giãn” theo phương ngang. Phía trên giọt mưa là vùng có 
áp suất thấp nên giọt mưa bị kéo về phía trên một ít. 
Câu 26. Khi pha nước chanh, người ta hòa tan đường trong 
nước rồi mới để đá lạnh vào mà không bỏ đá lạnh trước rồi 
bỏ đường vào. Giải thích vì sao? 
Đáp án.Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh nên dễ hòa tan hơn.  
các c¸c ph©n tö chuyÓn ®éng cµng nhanh nªn dÓ hßa tan h¬n. Nếu bỏ đá lạnh trước, nhiệt 
độ của nước bị hạ thấp làm quá trình hòa tan của đường chậm hơn.  
Câu 27. Tại sao vào những ngày hè nắng nóng Chó hay lè lưỡi? 

Đáp án.Khi lè lưỡi, nước bọt ở lưỡi bay hơi làm mát cơ thể chó. 
Câu 28. Năm 1964, ông Ghê-rích làm thí nghiệm sau: 
Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 
30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho 
không khí không lọt vào được. Sau đó, ông dùng máy 
bơm rút không khí bên trong quả cầu ra ngoài qua một 
van gằn vào một bán cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta 

 

 

Hình 2. Giọt nước mưa đang rơi. 

 

Hình 3. Giải thích hình dạng  
giọt nước mưa đang rơi 

 
Hình 4. Thí nghiệm về áp 

suất khí quyển 
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phải dùng hai đàn ngựa, mỗi đàn tám con mà cũng không kéo được hai bán cầu rời ra. 
Hãy giải thích tại sao? 
Đáp án.Khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất không khí trong quả cầu bằng 
không, trong khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm hai 
bán cầu mép chặt với nhau. 
Câu 28. Vì sao đường ô tô ở những đoạn cong thường phải 
làm nghiêng về phía tâm cong? 
Đáp án.Khi ô tô đi đến đoạn cong, phản lực của mặt đường 
không cân bằng với trọng lực nữa. Hợp lực của hai lực này 
nằm ngang hướng vào tâm của quỹ đạo, làm ô tô chuyển 
động được dễ dàng. 

Câu 29. Hút hết không khí trong vỏ hộp sữa đựng 
bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Hãy 
giải thích tại sao? 
 Đáp án.Hút hết không khí trong vỏ hộp đựng bằng 
giấy ra ngoài thì áp suất không khí bên trong hộp nhỏ 
hơn áp suất ở bên ngoài nên vỏ hộp chịu tác dụng 
của áp suất không khí tác dụng từ ngoài vào làm cho 
nó bị bẹp đi theo mọi phía. 
Câu 30. Lực hấp dẫn giữa hai vật có thay đổi không nếu ta đặt xen vào giữa hai vật đó 
một tấm kính dày? Vì sao?  
Đáp án.Không thay đổi. Vì lực hấp dẫn giữa hai vật không phụ thuộc vào sự có mặt hay 
không có mặt của vật thứ ba.  
Câu 31. Câu nào đúng? 
  Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một 
vận tốc ban đầu, vật chuyển động chậm dần vì: 
             A. Lực ma sát.  B. Lực tác dụng ban đầu. 
             C. Phản lực.           D. Quán tính. 
Đáp án. A. 

 

Hình 5. Hình ảnh về lực 
hướng tâm 

 

Hình 6. Thí nghiệm về áp suất khí 
quyển làm vỏ hộp giấy bị bẹp 

theo nhiều phía. 
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Câu 32. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. Lấy g = 
10m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 
20g. 

A. Lớn hơn.  B. Bằng nhau. 
C. Nhỏ hơn. D. Chưa thể biết. 

Đáp án. C 
Câu 33. Lực hấp dẫn giữa các vật có phụ thuộc vào bản chất của môi trường xung quanh 
các vật không? Vì sao? 
Đáp án.. Không. Vì: Theo định luật vạn vật hấp dẫn thì lực hấp dẫn chỉ phụ thuộc vào 
khối lượng hai vật và khoảng cách giữa hai vật mà không phụ thuộc vào môi trường. 
Câu 34. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 
 Độ lớn của lực ma sát trượt: 
a). ……….. vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật 
b). tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 
c). phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc 
Đáp án.. không phụ thuộc. 
Câu 35. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái đất thì có độ lớn: 

A. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá. B. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá. 
C. Bằng trọng lượng của hòn đá.  D. Bằng 0. 

Đáp án.. C. 
Câu 36. Phải treo một vật có khối ượng bằng bao nhiêu vào lò có độ cứng k = 100N/m để 
lò xo dãn ra được 10cm? 
Đáp án.. 1 kg. 
Câu 37. Trường hợp nào trong hai trường hợp sau đây có lực ma sát nghỉ? 

A. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. 
B. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nghiêng. 

Đáp án.. B. 
Câu 38. Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt: 

A. .mst tF N
 

    B. .mst tF N
 

   

C. .mst tF N    D. .mst tF N  
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Đáp án.. D. 
Câu 39. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 
Lực hướng tâm là lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động …… và 
gây ra cho vật gia tốc hướng tâm. 
 Đáp án.. tròn đều. 
Câu 40. Ông là ai? 
Đáp án.. Rô-bớt Húc (Robert Hooke) (1635 - 1703) 
Câu 41. Một vật nằm trên một bàn tròn đang quay tròn quanh 
trục của nó. Lực nào đã gây ra gia tốc hướng tâm cho vật quay 
theo bàn? Tại sao khi bàn quay nhanh đến một mức nào đó thì 
vật sẽ văng ra khỏi bàn? 
Đáp án.. Khi bàn quay tạo ra lực ma sát nghỉ giữa vật với mặt 
bàn hướng vào tâm O (giao điểm của trục quay với mặt bàn) đã làm cho vật quay theo 
bàn. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực hướng tâm. 
Khi bàn quay càng nhanh lực hướng tâm càng lớn, tới một lúc độ lớn của ma sát nghỉ cực 
đại nhỏ hơn độ lớn của lực hướng tâm cần thiết, nó không giữ được bàn chuyển động tròn 
theo bàn nữa và do quán tính vật bị đẩy văng ra khỏi bàn. 
Câu 42. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt tiếp 
xúc tăng lên? 

A. Tăng lên.   B. Không thay đổi. 
C. Giảm đi.   D. Không biết được. 

Đáp án.. B 
Câu 43. Vì sao quần áo đã là lại lâu bẩn hơn không là? 
Đáp án.. Mặt vải đã là thường nhẵn, ma sát giảm, bụi khó bám. 
Câu 44. Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn không? 
Đáp án.. Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn mà lực hướng 
tâm là lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra 
cho vật gia tốc hướng tâm. 
Câu 45. Nếu bất thình lình cho đầu xe lửa chuyển bánh thì chỗ nối các toa có thể bị đứt. 
Vì sao vậy? Nếu bị đứt thì chỗ nối toa nào dễ bị đứt nhất? 

 
Hình 7. Nhà Bác học  

Rô-bớt Húc 



 38 

Đáp án. Mỗi mốc nối các toa có một giới hạn về độ bền nhất định. Nếu đầu máy xe lửa 
bất ngờ chuyển động, do quán tính của các toa xe và do các tác dụng của lực cản trong 
các móc nối đã sinh ra sức căng. Đôi khi sức căng vượt quá giới hạn cho phép về độ bền 
của các móc nối. Chúng sẽ bị đứt. Móc nối toa đầu tiên với đầu máy dễ bị đứt nhất. 
Câu 46. Việc bôi dầu lên các bề mặt làm việc của các chi tiết máy có tác dụng làm giảm 
ma sát. Nhưng tại sao khi bổ củi, việc giữ cán rìu bằng tay khô lại khó hơn khi tay ướt. 
Giải thích tại sao? 
Đáp án. Khi gỗ bị dính ướt, những thớ gỗ nhỏ trên bề mặt nở ra và phồng lên , ma sát 
giữa cán rìu và tay tăng lên. Vì vậy, ở đây nước không đóng vai trò là dầu bôi trơn mà cho 
phép thay đổi hệ số ma sát giữa tay và rìu. 
Câu 47. Để đo trọng lượng của một vật có khối lượng lớn hơn 10kg. Một học sinh đã 
dùng hai lực kế giống nhau, trên mỗi lực kế có ghi 100N. Hỏi phải móc lực kế thế nào để 
thực hiện được phép đo đó. Giải thích vì sao cách móc lực kế như thế? 
Đáp án. Móc hai lực kế song song nhau rồi treo vật dưới hai lực kế. Vì khi mắc song song 
tổng số chỉ của hai lực kế cho biết trọng lượng của vật. 
   Nếu mắc nối tiếp thì số chỉ của hai lực kế sẽ như nhau và cho biết trọng lượng của 
vật, nhưng trong trường hợp này các lực kế sẽ bị hỏng vì chịu tác dụng của lực lớn hơn 
giới hạn mà chúng có thể chịu được. 
Câu 48. Dân gian có câu”Nước đổ đầu vịt” dùng cho những người không biết nghe lời 
dạy bảo của cha mẹ, thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lí không? Đó là 
hiện tượng nào? 
Đáp án. Có. Hiện tượng không dính ướt. 
Câu 49. Tên lửa là phương tiện giao thông duy nhất trong du hành vũ trụ. Hỏi dựa vào 
đâu mà tên lửa có thể chuyển động được trong chân không? 
Đáp án. Tên lửa chuyển động theo nguyên tắc phản lực: nó phóng về một phía một phần 
khối lượng của chính nó và đẩy phần còn lại chuyển động theo hướng ngược lại. 
Câu 50. Dùng bút mực để viết lên giấy thông thường thì tốt, nhưng nếu giấy bị thắm dầu 
hỏa thì sẽ không viết được. Tại sao vậy? 
Đáp án. Giấy thông thường làm cho mực dính ướt. Nếu giấy bị thấm dầu, mực sẽ không 
làm ướt giấy nên không viết được. 
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Câu 51. Khi ngồi trên bãi biển, một em bé dùng cát để đắp thành cái “tháp” nhỏ. Có thể 
làm được việc ấy với cát khô không? Tại sao? 
Đáp án. Lực căng mặt ngoài của những màng nước bao xung quanh những hạt cát sẽ làm 
chúng dính lại với nhau. Ở cát khô không có những màng nước như vậy nên không làm 
được. 
Câu 52. Một người lái đò đang đứng ở mũi thuyền. Thuyền đậu sát bờ trên mặt nước yên 
lặng. Khi thấy có khách đi đò người lái đò đi từ mũi thuyền xuống lái thuyền để đón 
khách. Hỏi người lái thuyền có đón được khách không? Tại sao? 
Đáp án.Người lái thuyền không đón được khách. Khi dịch chuyển từ mũi đến lái, người ấy 
đã vô tình làm thuyền dịch chuyển theo hướng ngược lại tức là làm cho thuyền rời khỏi bờ. 
Câu 53. Áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 1200c được không? 
Đáp án. Ở áp suất chuẩn là 1atm, nhiệt độ sôi của nước là 1000C. Tại nhiệt độ này, nước 
chuyển từ thể lỏng sang thể khí nên ta không thể có nước ở trạng thái lỏng khi nhiệt độ 
đun nóng đến 1200C. 
2.2. Thí nghiệm tự tạo 
2.2.1. Thí nghiệm 1: Lực ma sát  

Thí nghiệm được sử dụng để chứng minh lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực phát 
động; khắc phục quan niệm: Lực ma sát luôn luôn cản trở chuyển động của các vật. 
1. Dụng cụ  

- 1 khúc gỗ B. 
- 1 tấm gỗ phẳng A. 
- 1 vật cố định, một đầu có gắn lò xo nén. 
- Dầu bôi trơn (hoặc bột phấn). 

2. Tiến hành: GV hướng dẫn và cùng 
học sinh tiến hành thí nghiệm. 

- Đặt khúc gỗ B lên tấm gỗ phẳng 
A, rồi đặt chúng trên mặt bàn nằm ngang 
bên vật cố định (ở đầu có gắn lò xo nén). 
Dùng sợi chỉ buộc ép tấm gỗ phẳng A và  
vật cố định sát vào nhau để nén lò xo, rồi 
đốt sợi chỉ thì khúc gỗ B (đặt trên tấm gỗ 

 

Hình 8. Lực ma sát nghỉ làm cho khúc gỗ 
chuyển động cùng tấm gỗ phẳng 
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phẳng A) sẽ chuyển động cùng tấm gỗ phẳng A. 
- Sau đó, bôi trơn (hoặc rải bột phấn) ở lớp tiếp xúc giữa khúc gỗ B và tấm gỗ phẳng 

A (để giảm ma sát nghỉ) rồi lặp lại thí nghiệm như trên. Quan sát hiện tượng. 
3. Kết quả 

Sau khi bôi trơn (hoặc rải bột phấn) ở lớp tiếp xúc giữa khúc gỗ và tấm gỗ phẳng (làm giảm 
ma sát nghỉ), khúc gỗ sẽ không chuyển động cùng tấm gỗ phẳng.     

2.2.2.  Thí nghiệm 2: Chuyển động của ném ngang và rơi tự do 
Sử dụng thí nghiệm nhằm khắc phục quan niệm: Thời gian chuyển động của 

vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một  độ cao. Chứng tỏ thời gian 
chuyển động của vật bị ném ngang dài hơn thời gian rơi tự do từ cùng một  độ cao. 
1. Dụng cụ 
 - 2 viên bi sắt hoặc gỗ (khác màu nhau). 
  - 1 mảnh bìa 1x10x35cm có đục 2 lỗ nhỏ ở 2 đầu, 1 cái khay nhựa. 
2. Tiến hành 
 - Đặt mảnh bìa sát vào cạnh bàn, cạnh dài của mảnh bìa sát vào cạnh bàn, gần nửa 
mảnh bìa nhô ra bên ngoài mặt bàn. 
  - Đặt 2 viên bi vào 2 lỗ ở 2 đầu mảnh bìa. 
 - Đặt cái khay nhựa trên nền nhà dưới chỗ 2 viên bi sẽ rơi xuống. 
 - Cầm thước kẻ hoặc thanh gỗ gạt mạnh vào viên bi đang ở trên mặt bàn theo 
phương thẳng nằm ngang, hướng ra ngoài bàn. 
 - Khi viên bi bị gạt ra ngoài mép bàn thì viên bi ở đầu kia mảnh bìa cũng đồng thời 
rơi xuống. Quan sát sự rơi của 2 viên bi, đặc biệt là lúc chạm đất. 
3. Kết quả 
 Viên bi bị gạt sẽ chuyển động ngang và rơi xuống theo đường cong, viên bi ở đầu 
kia mảnh bìa rơi theo phương thẳng đứng. Cả 2 rơi xuống đất đồng thời và chỉ nghe thấy 
một tiếng động. 

 
 
 

 
 

  
Hình 9. Hai viên bi chuyển động ném ngang và  

rơi tự do rơi xuống đất đồng thời 
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2.2.3.  Thí nghiệm 3: Hình dạng của chất lỏng 
 Thí nghiệm được sử dụng để chứng minh: Chất lỏng có thể tích xác định nhưng 
không có hình dạng riêng. Khi chỉ chịu tác dụng của trọng lực, chất lỏng mang hình dạng 
của phần bình chứa. Giọt chất lỏng ở trạng thái không trọng lượng hoặc chịu tác dụng của 
các lực cân bằng sẽ có dạng hình cầu. 

Sử dụng thí nghiệm nhằm khắc phục quan niệm: HS luôn cho rằng chất lỏng không 
có hình dạng riêng, chúng luôn chảy lan thành lớp mỏng nếu không đổ vào bình chứa 
hoặc có hình dạng của phần bình chứa nó. 
1. Dụng cụ 
 - 1 bình thủy tinh hoặc ly thủy tinh. 
 - 1 chai nước trong. 
 - 2 lọ cồn 900 (loại 50ml). 
 - 1 bình nhỏ giọt chứa dầu nhớt. 
 2. Tiến hành 
 - Đổ nước vào bình (hoặc ly) thủy tinh. 
 - Nhỏ đầu vào bình nước. 
 - Đổ nhẹ cồn vào bình nước. 
3. Kết quả 
 Ban đầu những giọt dầu nổi 
trên mặt nước có dạng hình tròn. 
 Khi đổ cồn vào bình, các giọt 
dầu vo lại thành hình cầu và từ từ lơ 
lửng trong dung dịch. 
2.2.4.  Thí nghiệm 4: Hệ số căng 
mặt ngoài  

Sử dụng thí nghiệm nhằm khắc phục quan niệm: Hệ số căng mặt ngoài của xà phòng 
lớn hơn hệ số căng mặt ngoài của nước. Chứng tỏ hệ số căng mặt ngoài của nước lớn hơn 
hệ số căng mặt ngoài của xà phòng. 
1. Dụng cụ 
 - 2 miếng xốp mỏng hoặc miếng bìa cứng. 
  - 1 cái khay hay chậu nước; - 1 miếng xà phòng. 

 

Hình 10. Dụng cụ thí nghiệm hình dạng 
của chất lỏng 

  

Hình 11. Thí nghiệm chất lỏng có  
dạng hình tròn và hình cầu 

 



 42 

2. Bố trí thí nghiệm và tiến hành 
Cắt miếng xốp làm thành hình hai chiếc 

thuyền (hoặc con cá…), gắn phía sau đuôi của 1 
chiếc thuyền chút xà phòng, thuyền kia không 
gắn xà phòng. 

Đổ nước vào chậu, đợi cho mặt nước yên 
lặng, đặt 2 chiếc thuyền vào chậu nước ở vị trí 
ngang nhau. 
3. Kết quả 

Do bề mặt nước có sức căng bề mặt, sức căng bề mặt giữ cho thuyền xốp đứng yên 
trên mặt nước nhưng do phía sau đuôi thuyền có gắn xà phòng nên bề mặt nước co lại, 
phá vỡ sức căng bề mặt của nước, tạo sức đẩy từ phía đuôi thuyền lên phía trước nên 
chiếc thuyền gắn xà phòng chuyển động về phía trước, thuyền kia đứng yên 
2.2.5.  Thí nghiệm 5: Cân bằng của một cây thước   

- Sử dụng thí nghiệm nhằm chứng minh quy tắc mômen lực.  
- Rèn luyện kỹ năng thực hành về việc dùng đồ thị trong thí nghiệm. 

1. Dụng cụ 
- 1 thước gỗ dài khoảng 30cm. 
- 1 trọng vật M (khối lượng khoảng 200g). 
- Có ít nhất 5 vật có khối lượng giữa 30g và 200g. 
- Giấy vẽ đồ thị. 

2. Tiến hành  
- Đặt thước lên cạnh bàn (Hình ). 
- Đặt vật nặng M ở đầu thước phía trong 

bàn, nhất nhẹ vật m lên đầu thước phía ngoài 
bàn. Dịch chuyển thước hoặc vật M cho đến 
khi thước cân bằng ở mép bàn. Giữ nguyên vị 
trí của M và thước.  

- Đo khoảng cách D và d. 
- Đặt vật m khác và tìm vị trí trên thước 

cho đến khi gần lật. Đo d và ghi giá trị  của d và m vào bảng 1. 

 
Hình 12. Thí nghiệm hệ số căng 

mặt ngoài 
 

M 

D 

m 

d 

Hình 13. Chứng minh quy tắc mômen lực 
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- Tiếp tục làm với m khác. 
- Tính 1/m và ghi kết quả vào bảng 1. 
- Vẽ đồ thị trục tung là d, trục hoành là 1/m. 
Bảng 1 

STT d (cm) m (g) 1
m

 (x 10-3g) D (cm) M (g) 

1 30 20 50 40 15 

2 21,5 30 33 40 16,125 

3 17 40 25 40 17 

4 13 50 20 40 17,875 

  
 
 
 

 
     
 Lưu ý: Khối lượng thước không đáng kể so với gia trọng. 
      Có thể làm thí nghiệm với thanh gỗ dài và to. 
      Có thể dùng các gia trọng giống nhau để chồng lên nhau. 
2.3. Trò chơi 
2.3.1. Chiếc cốc biết tự đi  
1. Mục đích 

Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất khí và trọng lực. 
 Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm đơn giản; kết hợp khéo léo, 
nhanh thao tác tay với quan sát bằng mắt . 
2. Cách tiến hành trò chơi 

Tìm một tấm kính, ngâm trong nước một lúc, sau đó một đầu đặt lên bàn, còn một đầu 
kia thì gác lên mấy cuốn sách (cao độ 5 - 6m ). Lấy một chiếc cốc thuỷ tinh, miệng cốc có 
bôi một ít nước, rồi lật ngược, úp miệng cốc trên miếng kính. Khi đó, tay cầm ngọn nến đã 
đốt cháy hơ nóng phần đáy chiếc cốc. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy: Chiếc cốc tự nó biết dịch 
chuyển qua một bên!    

10 20 30 40 50 
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. . . 
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. 
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   GV có thể đặt câu hỏi: Tay cầm ngọn nến đã đốt cháy hơ nóng phần đáy chiếc cốc 
(không chạm tay và đẩy  chiếc cốc). Vì sao chiếc cốc tự nó biết dịch chuyển qua một bên?   

Giải thích: Do khi dùng lửa hơ nóng đáy chiếc cốc thì không khí trong chiếc cốc dần 
dần giãn nở  vì nhiệt, muốn thoát ra ngoài chiếc cốc. Nhưng miệng cốc đã bị lật úp, lại có một 
lớp nước bịt kín miệng cốc, không khí nóng không thoát ra được, chỉ có cách phải đội chiếc 
cốc lên. Và như vậy, cộng thêm tác dụng của trọng lượng tự thân, chiếc cốc trượt xuống theo 
chiều nghiêng đặt miếng kính. 
2.3.2. Quả bóng thổi không thể to  
1. Mục đích 

Vận dụng kiến thức về sự tăng, giảm thể tích khí, áp lực. 
 Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm đơn giản, so ánh áp lực khí trong 
chai và áp lực sinh ra trong quả bóng bay. 
2. Cách tiến hành trò chơi 

 Chuẩn bị một quả bóng bay và một chiếc chai cổ dài. Cho quả bóng vào trong chai, 
vành chặt miệng quả bóng ra quanh miệng chai. Đặt mồm vào miệng chai, bạn thổi thật 
mạnh xem quả bóng bay phồng to lên cỡ nào? Kết quả, quả bóng chỉ phồng lên một chút, 
rồi không sao to lên được nữa!  

GV có thể đặt câu hỏi: Cho quả bóng vào trong chai, vành chặt miệng quả bóng ra 
quanh miệng chai. Đặt mồm vào miệng chai và bạn thổi. Vì sao quả bóng chỉ phồng lên 
một chút, rồi không sao to lên được nữa?  

Giải thích: Do trong chai có không khí. Khi đã dùng miệng, quả bóng vành chặt lấy 
miệng chai thì số không khí đó bị nút chặt ở trong chai. Khi bạn thổi thể tích ở trong chai, 
do bị ép đã co lại một phần, do đó áp lực ở trong chai tăng lên, áp lực đối với quả bóng 
bay cũng tăng lên. Khi áp lực trong chai và áp lực sinh ra trong quả bóng bay là tương 
đương nhau thì thổi mấy quả bóng bay cũng không to thêm. 
2.3.3. Ngọn lửa biến thành quả cầu lửa 
1. Mục đích 

Vận dụng kiến thức về sự đối lưu trong không khí nóng, lạnh và tình trạng mất trọng 
lượng, không khí nóng lạnh không đối lưu để giải thích hiện tượng thí nghiệm.  
 Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm đơn giản, cảm giác vật rơi tự do, 
quan sát tỉ mỉ, nhanh hiện tượng xảy ra. 



 45 

2. Cách tiến hành trò chơi 
   Lấy một đoạn nến cắm vào đáy một chai rộng miệng. Chai được buộc bằng dây nhỏ để 
có thể treo lên, hoặc cầm trong tay. Đốt ngọn nến cho cháy, đậy nắp chai, dùng tay nhấc chai 
lên, rồi đột nhiên hạ tay cầm dây treo bình xuống (tay cầm dây treo thấy nhẹ là chứng tỏ chai 
rơi xuống tự do). Khi đó, bạn sẽ thấy đốm lửa vốn hướng lên trên, bỗng rất nhanh co lại thành 
quả cầu lửa nho nhỏ.   

GV có thể đặt câu hỏi: Tại sao ngọn lửa (ngọn nến) đã biến thành quả cầu lửa?   
Giải thích: Đốm lửa vốn do sự đối lưu không khí nóng, lạnh mà tạo thành. Trong 

tình trạng mất trọng lượng (vật thể rơi tự do là ở trạng thái mất trọng lượng), không khí 
nóng lạnh không đối lưu, thì đốm lửa tự nhiên co lại dạng hình cầu.  

Lưu ý: Do không được bổ sung ôxy, quả cầu lửa rất nhanh bị tắt. 

2.3.4. Chia kẹo cho đều 
1. Mục đích 

Vận dụng kiến thức khối lượng để chia số kẹo bằng nhau cả về khối lượng và số 
lượng. 
 Tạo không khí vui chơi, rèn luyện kỹ năng tư duy,tính toán nhanh. 
2. Cách tiến hành trò chơi 

Có một số kẹo sôcôla hình cầu, hình trụ và hình nón được đặt trên 3 cái cân như ở 
hình 14. Những cái kẹo hình giống nhau có khối lượng bằng nhau.  

GV có thể đặt câu hỏi: Hãy nghĩ cách chia số kẹo trên thành 2 phần vừa có khối 
lượng bằng nhau, vừa có số lượng bằng nhau. Mô tả cách làm nhanh nhất.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B A 

C 

Hình 14. Hình vẽ trò chơi chia kẹo cho đều 
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Đáp án. 
 Chuyển 2 kẹo hình cầu từ cân A và 2 kẹo hình cầu từ cân C sang 2 đĩa của cân B thì 
cân B vẫn thăng bằng. 
 Còn lại ở cân A và cân C tổng số 2 kẹo hình trụ và 4 kẹo hình nón. Đem số kẹo này 
chia đôi rồi đặt tiếp lên mỗi đĩa cân B 1 kẹo hình trụ và 2 kẹo hình nón. 
 Như thế cân B vẫn thăng bằng, phần ở đĩa bên phải có cùng khối lượng và cùng số 
kẹo (8 cái) như phần ở đĩa cân bên trái. 
2.3.5. Trò chơi ô chữ 1 
Hàng ngang: 
1. Trong trường hợp chất điểm chuyển động có hướng không đổi và chọn hướng đó là 
chiều dương của trục tọa độ thì độ dời sẽ bằng. 
2. Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc và 
………… 
3. Vật chuyển động thẳng đều trên cùng một quãng đường thì nếu………chuyển động của 
vật nhỏ hơn thì vật chuyển động nhanh hơn. 
4. Đại lượng vật lí đặc trưng cho chuyển động về sự biến 
thiên nhanh hay chậm của vận tốc. 
5. Vận tốc của vật trong ………. quán tính gọi là vật tốc 
tuyệt đối. 
6. Khoảng cách từ vị trí của vật đến gốc tọa độ gọi là. 
7. Một dụng cụ đo vận tốc tức thời. 
8. Đại lượng vật lí đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay 
chậm của chuyển động. 
9. Chuyển động đi được quãng đường bằng nhau trong khoảng thời gian bằng nhau bất kì. 
10. Vật có kích thước rất nhỏ so với quỹ đạo chuyển động gọi là. 
11. Vận tốc ……….là vận tốc của hệ quy chiếu không quán tính so với hệ quy chiếu quán tính. 
12. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật làm mốc là 
13. Đường biểu diễn sự phụ thuộc của vật tốc và thời gian gọi là ………. vận tốc. 
14. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quãng đường đi. 
15. Đơn vị của độ dời. 
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Hàng dọc 
16. “Bốn từ” quan trọng được viết trong sách giáo khoa vật lí 10 
Đáp án: 
1. Quãng đường    2. Vật mốc    3. Thời gian 
4. Gia tốc     5. Hệ quy chiếu    6. Tọa độ  
7. Tốc kế     8. Vận tốc     9. Thẳng đều 
10. Chất điểm    11. Kéo theo    12. Chuyển động 
13. Đồ thị     14. Chất điểm    15. Mét 
16. Động học chất điểm 
2.3.6. Trò chơi ô chữ 2 
Hàng ngang 
1. Tên loại vũ khí cổ hoạt động dựa trên hiện tượng thế năng chuyển hóa thành động 
năng. 
2. Đặc điểm vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng của lực cân bằng.  
3. Hai từ dùng để biểu đạt tính chất: Động năng và thế năng 
không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này 
sang dạng khác. 
4. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công trong 1 giây. 
5. Tên của lực do chất lỏng (hoặc chất khí) tác dụng lên vật khi 
đặt vật trong chất lỏng (hoặc chất khí). 
6. Chuyển động và đứng yên có tính chất này. 
7. Áp suất tại các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang của chất lỏng có tính 
chất này 
8. Tên gọi chuyển động của con lắc đồng hồ. 
9. Tên gọi hai lực cùng điểm đặc, cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. 

Hãy xác định nội dung của từ ở hàng dọc. 

Đáp án. 
1. Cung      2. Không đổi     3. Bảo toàn 
4. Công suất    5. Ác-si-mét     6. Tương đối 
7. Bằng nhau    8. Dao động     9. Lực cân bằng 
Từ hàng dọc: Công cơ học 
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2.3.7. Trò chơi ô chữ 3 
Hàng ngang 
1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử. 
2. Dạng năng lượng nào vật cũng có. 
3. Một hình thức truyền nhiệt. 
4. Số đo phần nhiệt năng thu vào hay mất đi. 
5. Đại lượng có đơn vị J/kg.K 
6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy. 
7. Phần vật lí nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng.  
8. Một hình thức truyền nhiệt. 
9. Hãy xác định nội dung của từ ở hàng dọc. 
Đáp án. 
1. Hỗn độn     2. Nhiệt năng     3. Dẫn nhiệt 
4. Nhiệt lượng      5. Nhiệt dung riêng    6. Nhiên liệu 
7. Nhiệt động lực học    8. Bức xạ nhiệt            9. Nhiệt học 
2.4. Các đoạn video 

 1. Khi kéo thật nhanh tấm giấy trên bàn, các vật vẫn nằm 
trên bàn mà không rơi xuống đất. Giải thích vì sao?  
Đáp án. Khi kéo thật nhanh tấm giấy trên bàn. Do có 
quán tính, các vật trên bàn chưa kịp thay đổi vận tốc 
đáng kể nên chúng vẫn nằm trên bàn mà không rơi 
xuống đất. 
2. Đó là hiện tượng gì. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng? 
Đáp án. Đó là hiện tượng thủy triều. Thủy triều là hiện 
tượng nước biển dân lên, rồi hạ xuống ở bờ biển và ở cửa 
sông. Nước dâng lên là triều dâng, nước rút xuống là triều rút.   
           Nguyên nhân: Do lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên 
các lớp nước ở trái đất. 
3. Hãy mô tả và giải thích hiện tượng? 
Đáp án. Hai ngọn nến (đã được lấy hai ống thủy chụp lên 
trên để không cho không khí ở ngoài chui vào) đặt dính 
trên hai đầu thanh ngang có truc quay. Khi quay thanh 
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chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang thì hai ngọn lửa của nến đều hướng vào 
tâm.        

Vì khi một vật chuyển động tròn, hợp lực của các lực tác dụng lên vật là hướng tâm. 
4. Hãy mô tả lại và giải thích hiện tượng? 
Đáp án. Đặt khối gỗ trên mặt bàn ngang, dùng lực kế móc 
vào khối gỗ và kéo khối gỗ theo phương ngang với một 
lực kéo nhỏ khối gỗ vẫn đứng yên, tăng dần lực kéo 
nhưng khối gỗ vẫn tiếp tục đứng yên.               

Giải thích: Có lực kéo tác dụng vào khối gỗ mà khối 
gỗ đứng yên, theo định luật III Niutơn sẽ có một lực tác 
dụng cân bằng với lực kéo để giữ cho khối gỗ đứng yên, 
lực đó là lực ma sát nghỉ.  
2.5. Một số kế koạch ngoại khóa 

 2.5.1. Kế hoạch 1. Chủ đề: Các lực cơ học 
I. Mục tiêu 
 Ôn tập, củng cố và mở rộng kiến thức các lực cơ học vật lí lớp 10 về mặt lý thuyết 
và vận dụng các kiến thức đó để giải thích hiện tượng có liên quan trong các lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và cuộc sống. 
 Tạo hứng thú, lòng say mê học tập vật lí cho học sinh.  

Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. 
Rèn luyện kỹ năng biểu đạt ý kiến, tinh thần làm việc nhóm, học hỏi và trau dồi kiến 

thức, kinh nghiệm học tập lẫn nhau. 
II. Chuẩn bị 
1. Thời gian và địa điểm  

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 18h, ngày ... tháng ... năm ..., kết thúc lúc 19h30  cùng 
ngày. 

Địa điểm: Tại hội trường (trường THPT Cao Lãnh I). 
2. Đối tượng tham gia 

Mỗi lớp chọn ra một đội gồm 10 học sinh tham gia thi trong hội thi. Tất cả các học 
sinh khối lớp 10 còn lại tham dự làm cổ động viên, có thể tham gia phần thi dành cho 
khán giả..  

 
Hình 17. Phim về thí nghiệm 

lực ma sát nghỉ  
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Cán bộ giáo viên tổ vật lí của trường THPT Cao Lãnh I. 
Những giáo viên, HS quan tâm, yêu thích hoạt động ngoại khóa trong và ngoài 

trường.   
3. Ban tổ chức 
   Mời ban khách dự 
 Ban cố vấn (gồm hai giáo viên). 
 Ban giám khảo (gồm ba giáo viên chuyên môn vật lí). 
   Người dẫn chương trình (một học sinh). 
 Thư kí (một giáo viên). 
 Ban âm thanh, ánh sáng, máy tính. 
 Chuẩn bị các phần quà cho học sinh và khán giả, kinh phí bồi dưỡng cho các GV. 
   Lưu ý: Giáo viên gửi thông báo cụ thể các yêu cầu, nội dung và hình thức buổi hoạt 
động xuống cho từng lớp chuẩn bị. 

Thực hiệm một số nhiệm vụ Ban tổ chức giao: Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ 
góp vui cho buổi hoạt động, ..... 
III. Tiến trình thực hiện 
1. MC: Tuyên bố lí do buổi hoạt động ngoại khóa. 

Giới thiệu thành phần khách mời; ban giám khảo, thư kí.  
2. Trưởng ban tổ chức: 
    Phát biểu khai mạc buổi hoạt động ngoại khóa. 
   Công bố nội dung và thể lệ cuộc thi của ba đội tham gia thi. 

3. Hoạt động 
 MC lần lượt đọc các chủ đề, luật chơi, nội dung của các phần thi; các đội, khán giả, 
tham gia thi đúng theo luật thi đề ra và ban giám khảo nhận xét, giải thích (khi cần thiết), 
thư kí tổng hợp điểm. Cuối cùng, MC công cố kết quả giải thưởng và ban tổ chức trao giải 
thưởng.  

a. Phần 1: Khởi động 
  Luật chơi: Có 6 ô số từ 1 đến 6. Sau mỗi ô số là hình ảnh liên quan đến một loại lực 

cơ học. Mỗi đội lần lượt chọn 1 ô số bất kì, quan sát hình ảnh và đoán tên loại lực có liên 
quan. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi ô số là 10 giây. Trả lời đúng mỗi ô số sẽ được 
10 điểm. 
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b. Phần 2: Tìm hiểu về các lực cơ học 

Luật chơi: Mỗi đội lần lượt bốc thăm thứ tự trình lên bày chủ đề của đội mình. Mỗi 
đội sẽ trình bày về một sự kiện, một thí nghiệm, một câu truyện về liên quan của các lực 
cơ học dưới các hình thức thuyết trình, hùng biện hay diễn kịch. 

       Thời gian chuẩn bị và biểu diễn: 4 phút.  
       Điểm tối ta của mỗi đội: 40 điểm. 

c. Phần 3: Trả lời nhanh 
Luật chơi: Có ba gói câu hỏi, mỗi gói có 5 câu hỏi dành cho ba đội thi. Mỗi đội sẽ 

chọn gói câu hỏi và trả lời trong thời gian là 2 phút. Trả lời đúng mỗi câu đạt 10 điểm. 
Lưu ý: nếu gặp câu hỏi khó chưa có câu trả lời thì nói “bỏ qua”, sau khi trả lời hết 6 

câu hỏi nếu còn thời gian có thể quay lại trả lời những câu mà đội chưa trả lời được. 
 

Đáp án: Lực đàn hồi

Đáp án  

Đáp án

Đáp án: Lực ma sát lăn

 

Đáp án

Đáp án: Lực hấp dẫn

 

Đáp án

Đáp án: Lực ma sát trượt

Khi bánh xe
đang quay, nếu bóp
nhẹ phanh thì vành
bánh chuyển động
chậm lại. Lực nào
làm xe chuyển động
chậm lại.

 

Đáp án

Đáp án: Lực hướg tâm

 

Mặc dù có
lực đẩy tác
dụng lên vật
nặng (thùng
hàng) nhưng
vật vẫn đứng
yên. 

Đáp án

Đáp án: Lực ma sát nghỉ
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Câu 1. Lực hấp dẫn giữa hai vật có thay đổi không
nếu ta đặt xen vào giữa hai vật đó một tấm kính
dày? Vì sao?

Đáp án: Không thay đổi. Vì lực hấp dẫn giữa hai
vật không phụ thuộc vào sự có mặt hay không có
mặt của vật thứ ba.

AA

Đáp án  

Câu 2. Câu nào đúng
Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám

nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc ban 
đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

A. Lực ma sát. B. Lực tác dụng ban đầu.
C. Phản lực. D. Quán tính.

AA

Đáp án  

Câu 3. Phải treo một vật có khối ượng bằng bao
nhiêu vào lò có độ cứng k = 100N/m để lò xo dãn ra
được 10cm?

Đáp án: 1 kg.

AA

Đáp án  

Câu 4. Lực hấp dẫn giữa các vật có phụ
thuộc vào bản chất của môi trường
xung quanh các vật không? Vì sao?

Đáp án: Không. Vì: Theo định luật vạn vật hấp
dẫn thì lực hấp dẫn chỉ phụ thuộc vào khối lượng
hai vật và khoảng cách giữa hai vật mà không phụ
thuộc vào môi trường.

AA

Đáp án  

Câu 5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Lực hướng tâm là lực hay hợp lực của các lực

tác dụng vào một vật chuyển động …… và gây ra
cho vật gia tốc hướng tâm.

Đáp án: tròn đều

AA

Đáp án  

Câu 7. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 
tấn ở cách nhau 1km. Lấy g = 10m/s2. So sánh lực hấp
dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có
khối lượng 20g.

A. Nhỏ hơn. B. Bằng nhau.
C. Lớn hơn. D. Chưa thể biết.

BB

Đáp án  

Câu 6. Trường hợp nào trong hai trường hợp
sau đây có lực ma sát nghỉ?
A. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm
ngang.
B. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nghiêng.

BB

Đáp án  

Câu 8. Một vật nằm trên một bàn tròn đang
quay tròn quanh trục của nó. Lực nào đã gây
ra gia tốc hướng tâm cho vật quay theo bàn? 
Tại sao khi bàn quay nhanh đến một mức nào
đó thì vật sẽ văng ra khỏi bàn?

Đáp án: Khi bàn quay tạo ra lực ma 
sát nghỉ giữa vật với mặt bàn hướng
vào tâm O (giao điểm của trục quay 
với mặt bàn) đã làm cho vật quay 
theo bàn. Lực ma sát nghỉ đóng vai
trò là lực hướng tâm.

BB

Đáp án  

Câu 9. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Độ lớn của lực ma sát trượt:

a).……….. vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật
b). tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
c). phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt

tiếp xúc

Đáp án: không phụ thuộc. 

BB

Đáp án  

Câu 10. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt
đất tác dụng vào Trái đất thì có độ lớn:

A.Lớn hơn trọng lượng của hòn đá.
B. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá.
C. Bằng trọng lượng của hòn đá.
D. Bằng 0.

BB

Đáp án  
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d. Phần 4: Dành cho khán giả 

Luật chơi: Hai khán giả lên. MC cho một người xem dữ kiện liên quan đến 1 loại 
lực, sau đó người đó có nhiệm vụ diễn tả bằng hành động (không được nói) liên quan đến 
loại lực đó và người kia đoán đúng tên của loại lực đó. Thời gian: 2 phút. Phần thi này, 
dành cho 4 khán giả. 
  

 
 

 

.mst tF N 

.mst tF N
 

 

.mst tF N

.mst tF N

Câu 11. Chọn biểu thức đúng về độ lớn
của lực ma sát trượt:

B. 

C. 

D. 

A.

CC

Đáp án  

Câu 12. 

Ông

là

ai?

Đáp án: Rô-bớt Húc
(Robert Hooke)

CC

Đáp án  

Câu 13. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa
hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt tiếp xúc tăng
lên?

A. Tăng lên. B. Không thay đổi.
C. Giảm đi. D. Không biết được.

CC

Đáp án  

Câu 14. Vì sao quần áo đã là lại lâu bẩn
hơn không là?

Đáp án: Mặt vải đã là
thường nhẵn, ma sát giảm, 
bụi khó bám. 

CC

Đáp án  

Câu 15. Lực hướng tâm có phải là một loại lực
mới như lực hấp dẫn không? 

Đáp án: Lực hướng tâm không phải là một loại
lực mới như lực hấp dẫn mà lực hướng tâm là lực
hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật
chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc
hướng tâm. 

CC

Đáp án  

 

Công thức:

. hthtF m a
 



. h th tF m a
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đ. Phần 5: Giải thích hiện tượng 
 Luật chơi: Ba đội sẽ lần lượt quan sát trên màn hình từng đoạn video, MC đọc yêu 

cầu câu hỏi sau đoạn video ấy, các đội sẽ bấm chuông giành quyền trả. Thời gian suy nghĩ 
và trả lời là 2 phút. 

  Trả lời đúng sẽ được 30 điểm cho mỗi câu hỏi, nếu câu hỏi nào có 2 yêu cầu, trả lời 
đúng một yêu cầu sẽ đạt được 15 điểm. 
           Nếu câu hỏi đã được đội trả lời mà chưa đúng hoàn toàn, thì thành viên trong đội 
đó có thể bổ sung và nếu vẫn chưa giải đáp được yêu cầu nội dung câu hỏi thì ưu tiên 
dành cho đội còn lại giành quyền trả lời nhanh nhất. 

  Lưu ý: Trong thời gian trình chiếu đoạn video xong, MC sẽ đọc yêu cầu câu hỏi. 
Nếu MC vẫn chưa đọc xong yêu cầu câu hỏi nhưng có đội nào bấm chuông trước sẽ bị 
phạm qui và mất lượt tham gia trả lời trong câu hỏi ấy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đó là hiện tượng gì. 
Nguyên nhân xảy ra
hiện tượng?

Đáp án: Đó là hiện tượng thủy triều. Thủy triều là hiện
tượng nước biển dân lên, rồi hạ xuống ở bờ biển và ở
cửa sông. Nước dâng lên là triều dâng, nước rút xuống
là triều rút. 

Do lực hấp dẫn của mặt Trăng gây ra .

Đáp án  

Hãy mô tả và giải
thích hiện tượng?

Đáp án

Đáp án: Hai ngọn nến (đã được lấy hai ống thủy chụp
lên trên để không cho không khí ở ngoài chui vào) đặt
dính trên hai đầu thanh ngang có truc quay. Khi quay 
thanh chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang
thì hai ngọn lửa của nến đều hướng vào tâm.

Vì khi một vật chuyển động tròn, hợp lực của các
lực tác dụng lên vật là hướng tâm.

 

Hãy mô tả lại và giải
thích hiện tượng?

Đáp án

Đáp án: Mô tả: Đặt khối gỗ trên mặt bàn ngang, dùng
lực kế móc vào khối gỗ và kéo khối gỗ theo phương
ngang với một lực kéo nhỏ khối gỗ vẫn đứng yên, tăng
dần lực kéo nhưng khối gỗ vẫn tiếp tục đứng yên.

Giải thích: Có lực kéo tác dụng vào khối gỗ mà
khối gỗ đứng yên, theo định luật III Niutơn sẽ có một
lực tác dụng cân bằng với lực kéo để giữ cho khối gỗ
đứng yên, lực đó là lực ma sát nghỉ.
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2.5.2. Kế hoạch 2. Chủ đề: Thiết kế thí nghiệm đơn giản vật lí lớp 10  
I. Mục tiêu 
 Phân tích, thiết kế và tiến hành một số thí nghiệm đơn giản nhằm khắc phục một số 
quan niệm vật lí sai lệch của học sinh lớp 10; nghiệm lại quy tắc vật lí. 
 Ôn tập, củng cố, mở rộng và vận dụng các kiến thức đã học để giải thích hiện tượng 
liên quan trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và cuộc sống. 
 Tạo hứng thú, lòng say mê học tập vật lí cho học sinh.  

Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. 
Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm; kỹ năng biểu đạt ý kiến, tinh 

thần làm việc nhóm, học hỏi và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm học tập lẫn nhau. 
II. Chuẩn bị 
1. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian:  
Thảo luận các vấn đề kiến thức có liên quan đến chủ đề của hoạt động ngoại khóa 

(khoảng 20 phút trong tiết học tự chọn). 
Học sinh thảo luận các phương án thí nghiệm, giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ 

cho các nhóm (khoảng 45 phút trong tiết học tự chọn). 
Các nhóm thực hiện nhiệm vụ (2 tuần). 
Tổ chức cho các nhóm báo cáo sản phẩm và giáo viện tổng kết (khoảng 60 phút), bắt 

đầu vào lúc 18h30, ngày ... tháng ... năm ..., kết thúc lúc 19h30  cùng ngày. 
- Địa điểm: Tại hội trường (trường THPT Cao Lãnh I) 

2. Đối tượng tham gia 
Học sinh trong lớp chọn và chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm gồm 10 học sinh.    

3. Ban tổ chức 
   Mời ban khách dự.   
 Ban cố vấn, Ban giám khảo (gồm hai giáo viên). 
 Thư kí (một giáo viên). 
 Chuẩn bị các phần quà cho các tổ, kinh phí bồi dưỡng cho các giáo viên. 
III. Tiến trình thực hiện 
 GV hướng dẫn và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh như sau: 
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Giai đoạn 1. Thảo luận các vấn đề kiến thức có liên quan đến chủ đề của hoạt động ngoại 
khóa 
 GV nêu trước lớp một số vấn đề kiến thức mà học sinh thường mắc sai lầm, cụ 
thể như sau: 

Vấn đề 1. Có rất nhiều học sinh cho rằng: Chất lỏng luôn có hình dạng của bình 
chứa nó và giọt chất lỏng có dạng thuôn dài - hình giọt nước? Bằng cách nào có thể giúp 
các học sinh nhận ra và khắc phục quan niệm sai lệch của mình? 

Vấn đề 2. Hệ số căng mặt ngoài của nước lớn hay nhỏ hơn hệ số căng mặt ngoài của 
xà phòng? Làm thế nào để biết được điều này? 

Vấn đề 3. Làm thế nào để tìm được điều kiện cân bằng của vật rắn (một cây thước) 
có trục quay cố định? 

Vấn đề 4. Có phải lực ma sát luôn luôn cản trở chuyển động của vật không? Làm 
thế nào để kiểm nghiệm điều này? 
  Các vấn đề nêu ra, học sinh đều nhận thấy được rằng muốn giải quyết được cần làm 
thí nghiệm kiểm tra. Tuy nhiên, học sinh chưa thể suy nghĩ và đưa ra ngay các phương án 
thí nghiệm. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà đề xuất và thực hiện các phương 
án thí nghiệm để giải quyết các vấn đề trên. 

(Thảo luận các vấn đề này trong tiết học tự chọn (khoảng 20 phút)). 
 Trong thời gian học sinh suy nghĩ tìm các phương án thí nghiệm, giáo viên theo giỏi, 
làm cố vấn và giúp đỡ các em. 
Giai đoạn 2: Học sinh thảo luận các phương án thí nghiệm, giáo viên chia nhóm và giao 
nhiệm vụ cho các nhóm. 

Cho học sinh cả lớp thảo luận về các phương án thí nghiệm mà mỗi cá nhân đề ra, cả 
lớp thống nhất, giáo viên tổng kết, gợi ý các phương án và kết luận. 

Các vấn đề đó đòi hỏi các em phải giải quyết các nhiệm vụ sau: 
Nhiệm vụ 1: Thiết kế các phương án thí nghiệm chứng tỏ chất lỏng có dạng hình 

của phần bình chứa, hình giọt nước, hình tròn và hình cầu. 
Nhiệm vụ 2: Thiết kế các phương án thí nghiệm chứng tỏ hệ số căng mặt ngoài của 

nước lớn hơn hệ số căng mặt ngoài của xà phòng. 
Nhiệm vụ 3: Thiết kế các phương án thí nghiệm tìm điều kiện cân bằng của vật rắn 

(một cây thước) có trục quay cố định hay nghiệm lại quy tắc mônen lực. 
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Nhiệm vụ 3: Thiết kế các phương án thí nghiệm chứng tỏ lực ma sát không phải 
luôn luôn cản trở chuyển động của vật, mà lực ma sát nghỉ còn đóng vai trò là lực phát 
động. 
 Sau đó, giáo viên chia lớp thành 4 nhóm (mỗi nhóm 10 học sinh); phân công nhóm 
trưởng (những học sinh nhiệt tình, năng động, có thành tích trong học tập), thư kí và giao 
nhiệm vụ cho các nhóm, nhóm trưởng, thư kí. Trong mỗi nhiệm vụ nhận thức có thể có 
nhiều phương án thí nghiệm.  

(Thảo luận các phương án thí nghiệm, giáo viên tổng kết và kết luận vào tiết học tự 
chọn (khoảng 45 phút)). 
Giai đoạn 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
 Các nhóm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 tuần. 
 Trong quá trình các nhóm thực hiện nhiệm vụ, giáo viên dự kiến những khó khăn 
mà học có thể gặp phải để hướng dẫn, khắc phục kịp thời và hiệu quả. 
Giai đoạn 4. Tổ chức cho các nhóm báo cáo sản phẩm và giáo viện tổng kết (60 phút). 
 Cho đại diện các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm đã làm gồm: Mục đích thí 
nghiệm, giới thiệu các dụng thí nghiệm đã chế tạo của nhóm, cách tiến hành và kết quả thí 
nghiệm, các kết luận được rút ra, trả lời các câu hỏi của các nhóm khác, các giáo viên 
tham dự. 
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CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 

Mục đích của thực nghiệm sư phạm là đánh giá tính khả thi kết quả của đề tài xây 
dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10 nhằm giúp học sinh củng cố, đào 
sâu, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo, khơi gợi niềm say mê, hứng thú học tập môn vật 
lí, năng lực giải quyết vấn đề, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học vật lí 10 THPT. 

3.2. Đối tượng  
 Học sinh lớp 10 trường THPT Cao Lãnh I, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3.3. Nội dung 
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong học kì II năm học 2011- 2012 tại trường 

THPT Cao Lãnh 1.  
   Do điều kiện thời gian, thực nghiệm sư phạm chỉ tiến hành 2 buổi  cho 4 lớp 10 với 
2 chủ đề: Các lực cơ học và Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản của vật lí lớp10. 
3.4. Kết quả  

Trước khi tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa, tôi đã lấy ý kiến của học sinh, 
giáo viên bằng các phiếu câu hỏi điều tra, trao đổi trực tiếp về thực trạng của việc tổ chức 
hoạt động ngoại khóa vật lí 10, riêng đối với học sinh tôi sử dụng thêm các phiếu hỏi về 
một số kiến thức mà học sinh thường có quan niệm sai lệch. Và sau khi kết thúc các buổi 
động ngoại khóa, tôi đã tiến hành thăm dò ý kiến các bằng phiếu điều tra và hỏi trực tiếp 
154 học sinh của 4 lớp 10CBO1, 10CBO2, 10CBO3, 10A1; 18 giáo viên tổ bộ môn vật lí 
để đánh giá kết quá việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí và nội dung các câu hỏi thi 
trong buổi hoạt động ngoại khóa. Kết quả khảo sát như sau: 

Về mức độ khó, dễ, vừa sức của nội dung các câu hỏi thi, có 2% ý kiến học sinh cho 
rằng rất khó, 8% khó, 85% cho rằng vừa sức, 5% cho rằng dễ, không có ý kiến quá dễ; có 
1% ý kiến giáo viên cho rằng rất khó, 10% khó, 82% cho rằng vừa sức, 5% cho rằng dễ, ý 
kiến cho rằng quá dễ là 2%. 

Có 86% ý kiến học sinh cho rằng nội dung các câu hỏi thi liên hệ, vận dụng được 
các kiến thức vật lý lý thyết để giải thích các hiện tượng trong kỹ thuật và cuộc sống, 10% 
liên quan đến thí nghiệm tự tạo, 4% vận dụng công thức; về phía giáo viên có  85% ý kiến  
cho rằng là liên hệ, vận dụng được các kiến thức vật lý lý thyết để giải thích các hiện 
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tượng trong kỹ thuật và cuộc sống, 11% liên quan đến thí nghiệm tự tạo, 4% vận dụng 
công thức. 

Mức độ hấp dẫn của nội dung câu hỏi, có 91% học sinh cho rằng hấp dẫn và có 87% 
giáo viên cho ý kiến là hấp dẫn. 

Mức độ đa dạng, phong phú, có 95% học sinh cho rằng các câu hỏi là phong phú, đa 
dạng và có 90% giáo viên cho ý kiến là phong phú, đa dạng. 
 Về mức độ dễ hiểu, rõ ràng; lủng củng, tối nghĩa thì có 97% ý kiến học sinh cho 
rằng các câu hỏi là dễ hiểu, rõ ràng, không có câu hỏi lủng củng, tối nghĩa. Có 98% ý 
kiến giáo viên cho rằng các câu hỏi là dễ hiểu, rõ ràng, không có ý kiến câu hỏi lủng 
củng, tối nghĩa. 
 Từ kết quả cho thấy, đa số học sinh, giáo viên cho rằng nội dung, hình thức các câu 
hỏi phong phú, đa dạng, hấp dẫn, dễ hiểu và vừa sức đối với học sinh, không có câu hỏi 
đánh đố, khó hiểu, lủng củng, tối nghĩa. Một số ý kiến khác cho rằng có một số rất ít các 
câu hỏi có nội dung rất khó và câu hỏi có nội dung rất dễ. Như vậy, nội dung, hình thức 
của các câu hỏi có tinh khả thi. 
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KẾT LUẬN 
Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ đặt ra, đề tài đã đạt được những kết quả sau: 
1. Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nói 

chung và hoạt động ngoại khóa vật lí 10 nói riêng. 
2. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoại 

khóa vật lí 10, một số quan niệm sai lệch mà học sinh mắc phải và từ đó xây dựng kho tư 
liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 (gồm 53 bài tập định tính, 5 trò chơi, 4 
đoạn video về các thí nghiệm vật lí, 5 thí nghiệm tự tạo đơn giản ). 

3. Tổ chức hai buổi thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của các tư liệu và trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường 
THPT. Qua thực tế tổ chức thực nghiệm ở trường phổ thông cho thấy, nội dung các tư 
liệu đã khắc phục được một số quan niệm sai lệch của học sinh, những hạn chế khi dạy 
học chính khóa như học sinh được tự tay làm thí nghiệm, vận dụng các kiến thức lý thuyết 
vào thực tế cuộc sống … góp phần bổ sung, củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức học nội 
khóa. Đồng thời, đã thu hút được nhiều học sinh tham gia nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần 
tự nguyện, nghiêm túc, gây nên ở học sinh lòng say mê, hứng thú học tập, kích thích tính 
tích cực, tự lực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và lòng tin. Vì vậy, có thể thấy đề tài đã đạt 
được mục tiêu đề ra. 
* Một số ý kiến đề xuất: 
 Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học cho các trường phổ thông 
phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng và các loại hình trường nhằm đáp ứng được 
yêu  cầu của hoạt động ngoại khóa. 
 Việc chuẩn bị buổi hoạt động ngoại khóa, đòi hỏi GV phải có sự chuẩn bị công phu, 
đầu tư nhiều, có kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS một cách phù hợp. Đó là 
một công việc đòi hỏi người GV phải có sự quyết tâm và lòng nhiệt tình.  
 Trong buổi hoạt động ngoại khóa có thí nghiệm, cần phải giao cho HS tự làm thí 
nghiệm ở lớp hoặc ở nhà, GV chỉ là người hướng dẫn và giúp đỡ, kiên quyết không làm 
thay HS để rèn luyện cho HS tính tích cực, tinh thần tự học, tự lực tham gia giải quyết các 
vấn đề học tập.  
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 Khi tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm đơn giản, phải tạo điều kiện cho mọi HS  
đều phát biểu ý kiến, tranh luận và thảo luận những vấn đề đặt ra để những kiến mới các 
em thu được hoàn toàn do sự nổ lực của bản thân, không do ép buộc, miễn cưỡng. 
* Hướng phát triển của đề tài: 
 Đề tài chỉ bước đầu tập trung nghiên cứu “Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động 
ngoại khóa lớp 10”và tiến hành thực nghiệm ở trường THPT Cao Lãnh I. Nếu có thời 
gian cho phép, tôi sẽ nghiên cứu xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 
cho toàn học sinh cấp 3, xa hơn nữa là cho sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học, để tôi có 
nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, hấp dẫn và cái nhìn thực tế, tổng quan hơn về việc tổ 
chức hoạt động ngoại khóa vật lí, từ đó nhằm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả học 
tập vật lí ở trường THPT mà còn ở cả các trường Cao đẳng, Đại học. 

Tóm lại, đề tài đã nghiên cứu cơ sở lí luận, thực trạng, nguyên nhân thực trạng việc 
tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10, đề xuất một số giải pháp và xây dựng kho tư 
liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy 
học vật lí ở trường THPT. Tuy nhiên, kết luận của đề tài chỉ dừng ở những kết luận ban 
đầu nên chắc chắn còn có những thiếu sót về nội dung, hình thức. Chúng tôi rất mong 
được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Luật giáo dục điều 24.2, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội (2004). 
[2]. Lương Duyên Bình (chủ biên)(2006), Sách giáo khoa vật lí 10 cơ bản, NXBGD. 
[3]. Nguyễn Minh Châu (2005), Một số biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa bộ môn 
trong nhà trường THPT, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[4]. Phạm Đình Cương (2002) Thí nghiệm vật lý ở trường THPT, NXBGD. 
[5]. Đoàn Võ Thanh Duyên, Phan Thị Tâm (2010), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại 
khóa trong dạy học vật lý 11 ở trường phổ thông, Luận văn tốt nghiệp ĐH.  
[6]. Nguyễn Quang Đông (2008), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy 
học vật lý ở trường THPT (Bài giảng), ĐH Thái Nguyên. 
[7]. Nguyễn Thế Khôi - Phạm Quý Tư (2006), Sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao, 
NXBGD. 
[8]. Vũ Thanh Khiết (2002), Bài tập định tính và câu hỏi thự tế vật lí 10, NXBGD. 
[9]. V. Langue’ (2004), Những bài tập hay về thí nghiệm vật lí, NXBGD. 
[10]. Phạm Thị Mỹ Hạnh (2006), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhằm 
phục một số quan niệm sai lệch của học sinh trong khi dạy học một số khái niệm phần cơ 
học lớp 10, Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Huế. 
[11]. Nguyễn Hương Lan (2007), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Động học 
chuyển động thẳng ở lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực 
sáng tạo của học sinh, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[12]. IA.I.PÊ - REN – MAN (2002), Vật lí vui Tập 1, NXBGD. 
[13]. Vũ Văn Thanh (2008), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Sự nóng chảy 
và đông đặc ở lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học 
sinh, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[14]. Nguyễn Dục Quang - Ngô Quang Quế, Giáo trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp, NXB ĐHSP.  
[15]. Nguyễn Đức Thâm - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học 
Vật lí ở trường phổ thông, NXB ĐHSP, Hà Nội. 
TRANG WEB  
1. www. thuvienvatli. com. vn 
2. www. thuvienvatli. com/tai-lieu/neohacker/Sgk-vatly-10/Bai hoc 
3. http://www.youtube.com/watch?v=fDXtPMtyKPk&feature=player_embedded 
4. http://videos.vietgiaitri.com.   



 63 

PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
Trường …………………………………………….. 
Lớp ………………………………………………… 
Họ và tên …………………………………………...  
Hãy vui lòng đánh dấu X vào những đáp án mà các em cho là đúng theo yêu cầu câu 

hỏi. 

Câu hỏi 
ĐA 

1 2 3 4 5 6 

A       

B       

C       

D       

 
Câu 1. Chọn câu đúng trong các vấn đề dưới đây: 

A. Khối chất lỏng luôn mang hình dạng của bình chứa nó. 
B. Giọt chất lỏng luôn có hình dạng “giọt nước” (hình thuôn dài) khi rơi. 
C. Ở trạng thái không trọng lượng hoặc chịu tác dụng của những lực cân bằng thì 

giọt chất lỏng có dạng hình cầu. 
D. Trong chân không giọt chất lỏng có dạng hình cầu. 

Câu 2. Có phải lực ma sát luôn luôn cản trở chuyển động của vật không? Vì sao? 
A. Đúng. Vì lực ma sát luôn làm vật chuyển động chậm dần. 
B. Không đúng. Vì lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực phát động. 
C. Đúng. Vì bôi dầu mỡ lại giảm được ma sát. 
D. A và B đều đúng. 

Câu 3. So sánh sức căng mặt ngoài của nước nguyên chất và nước xà phòng. Hai học sinh 
đã đưa ra những ý kiến sau: 

A. Nước xà phòng có sức căng mặt ngoài lớn hơn vì ở nước xà phòng, ta có thể tạo 
được những bong bóng bền và to, mà đều này không có được ở nước nguyên chất. 
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B. Ở nước xà phòng có sức căng mặt ngoài nhỏ hơn vì những mẫu giấy nhỏ nổi trên 
mặt nước nguyên chất sẽ chạy tán loạn nếu nhỏ nước xà phòng vào giữa chúng. 
Câu 4. Trong các trường hợp sau đây: I. Không trọng lượng; II. Trong chân không; III. 
Các lực tác dụng cân bằng. Trường hợp nào khối chất lỏng có dạng hình cầu: 

A. I. 
B. I,II. 
C. II,III. 
D. I,III. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 
Để làm các viên đạn chì người ta rót chì nóng chảy qua những lỗ hẹp từ một độ cao 

nào đó. Trong thời gian chì rơi, nó sẽ có dạng như thế nào? Tại sao? 
A. Hình thuôn dài. Vì luôn chịu tác dụng của trọng lực. 
B. Hình cầu. Vì trọng lực cân bằng với lực cản không khí. 
C. Hình cầu. Vì lực căng mặt ngoài của chì nóng chảy cân bằng với trọng lực. 
D. Hình cầu. Và một lý do khác. 

Câu 6. Trong một cốc thủy tinh sạch có một ít nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu đặt cốc 
nước ấy trong trạng thái không trọng lượng? 

A. Nước nằm yên trong cốc và mang hình dạng của phần ly chứa nó. 
B. Nước có dạng hình cầu. 
C. Nước phủ lên toàn bộ thành cốc cả trong lẫn ngoài. 
D. Một hiện tượng khác. 

 
 
 
 
 
 
 

Chân thành cảm ơn các em. 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
Trường …………………………………………….. 
Lớp ………………………………………………… 
Họ và tên …………………………………………... 
Bạn hãy vui lòng đánh dấu X vào những phương án mà các bạn cho là đúng nhất 

theo yêu cầu câu hỏi. 

Câu hỏi 
PA 

1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

D        

Câu 1.  Bạn đã tham gia hoạt động ngoại khóa vật lí 10 ở trường được mấy lần? 
A. 1 lần       B. 2 lần    
C. Nhiều hơn 2 lần      D. chưa bao giờ  

Câu 2.  Bạn có thích trở thành thành viên tham gia thi trong buổi hoạt động ngoại khóa 
vật lí hay không?  

A. Rất thích      B. Thích 
C. Bình thường      D. Không thích 

Câu 3. Việc chuẩn bị và tham gia hoạt động ngoại khóa vật lí có ảnh hưởng đến việc học 
tập nội khóa của bạn không? 

A. Có                                                           B. Không 
C. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 4. Hoạt động ngoại khóa vật lí có tác dụng giúp bạn trong việc 

A. củng cố, mở rộng và vận dụng kiến thức vật lí vào kỹ thuật, cuộc sống; khắc phục 
một số quan niệm vật lí sai lệch. 

B. lắp ráp, chế tạo và tiến hành được các thí nghiệm đơn giản phục vụ cho việc học 
tập vật lí. 

C. kích thích hứng thú học tập môn học. 
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D. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
Câu 5. Bạn không hài lòng điều gì qua buổi hoạt động ngoại khóa vật lí 10? 

A. Hệ thống câu hỏi của chương trình không vận dụng được cho các giờ học trên lớp. 
B. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho buổi hoạt động ngoại khóa chưa đầy đủ. 
C. Cách thức tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa vật lí chưa tốt. 
D. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 6. Bạn nhận thấy không khí buổi hoạt động ngoại khóa vật lí 10 như thế nào? 

A. Sôi nổi và lôi cuốn mọi người tích cực tham gia trả lời các câu hỏi.  
B. Ồn ào, mất trật tự. 
C. Buồn tẻ, nặng nề, 
C. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 7. Theo bạn, nội dung các câu hỏi trong buổi hoạt động ngoại khóa vật lí 10 
 A. Phong phú, đa dạng, vừa sức và hấp dẫn đối với học sinh. 
 B. Câu hỏi quá khó. 
 C. Liên hệ, vận dụng được các kiến thức vật lý lý thyết với kỹ thuật và cuộc sống. 

D. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chân thành cảm ơn các bạn. 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
Trường …………………………………………….. 
Họ và tên giáo viên: ………………………………... 
Thầy (Cô) hãy vui lòng khoanh tròn vào những phương án mà mình cho là đúng 

nhất theo yêu cầu câu hỏi. 
Câu 1. Thầy (Cô) đã từng tổ chức hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 10 chưa?  

A. Thường xuyên 
B. Nhiều lần 
C. Thỉnh thoảng 
C. Chưa bao giờ 
Đ. Ý kiến khác ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 2. Hoạt động ngoại khóa vật lí thường được tổ chức theo những hình thức nào?  

A. Hội thi vật lí (theo chuyên đề chuyên môn). 
B. Câu lạc bộ vật lí. 
C. Tham gia ngoại khóa vật lí. 
D. Viết báo nội bộ. 
Đ. Ý kiến khác ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 3. Học sinh có tích cực trong việc chuẩn bị và tham gia buổi hoạt động ngoại khóa 
vật lí không? 

A. Rất tích cực 
B. Tích cực 
C. Bình thường 
D. Lơ là. 
Đ. Ý kiến khác ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 4. Thái độ của học sinh như thế nào khi tham gia hoạt động ngoại khóa vật lí? 

A. Rất hào hứng, vui vẻ. 
B. Bình thường. 
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C. Không thích. 
D. Ý kiến khác ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 5. Những khó khăn Thầy (Cô) gặp phải khi tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí? 

A. Trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm còn thiếu. 
B. Giáo viên không có nhiều thời gian và kinh nghiệm để đầu tư cho việc tìm kiếm 

các tài liệu (bài tập định tính, hình ảnh động, tĩnh, các đoạn video, thí nghiệm…., đặc biệt 
là thí nghiệm đơn giản). 

C. Kinh phí đầu tư cho việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí. 
D. Giáo viên chưa có kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí. 
Đ. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
Câu 6. Theo Thầy (Cô), hoạt động ngoại khóa vật lí có tác dụng giúp học sinh: 

A. Củng cố, mở rộng và vận dụng kiến thức vật lí vào kỹ thuật, cuộc sống; khắc 
phục một số quan niệm vật lí sai lệch. 

B. Lắp ráp, chế tạo và tiến hành được các thí nghiệm đơn giản phục vụ cho việc học 
tập vật lí. 

C. Kích thích hứng thú học tập môn học. 
D. Ý kiến khác ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xin chân thành cảm ơn các Thầy (Cô)  
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PHỤ LỤC 4 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
Trường …………………………………………….. 
Họ và tên giáo viên: ………………………………... 
Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về nội dung, cách đặt các câu hỏi thi trong buổi hoạt 

động ngoại khóa vật lí 10. Hãy vui lòng đánh dấu X vào những phương án mà mình lựa chọn. 

Kết quả đánh giá 

STT Nội dung các câu hỏi 
Đúng Không đúng 

1 Phong phú, đa dạng.   

2 Hấp dẫn học sinh.   

3 Vừa sức đối với học sinh.   

4 Quá khó.   

5 Quá dễ   

6 Khó   

7 Dễ   

8 Dễ hiểu, rõ ràng.   

9 Lủng củng, tối nghĩa.   

10 
Liên hệ, vận dụng được các kiến thức vật lý lý thyết để 
giải thích các hiện tượng trong kỹ thuật và cuộc sống. 

  

11 Liên quan đến thí nghiệm tự tạo.    

12 Vận dụng công thức   

 
 Ý kiến khác: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Xin chân thành cảm ơn các Thầy (Cô)!  
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PHỤ LỤC 5 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
Trường …………………………………………….. 
Lớp: ……………………………………………….. 
Họ và tên học sinh: ………………………………... 
Các em đánh giá như thế nào về nội dung, cách đặt các câu hỏi thi trong buổi hoạt động 

ngoại khóa vật lí 10. Hãy vui lòng đánh dấu X vào những phương án mà mình lựa chọn. 

Kết quả đánh giá 

STT Nội dung các câu hỏi 
Đúng Không đúng 

1 Phong phú, đa dạng.   

2 Hấp dẫn học sinh.   

3 Vừa sức đối với học sinh.   

4 Quá khó.   

5 Quá dễ   

6 Khó   

7 Dễ   

8 Dễ hiểu, rõ ràng.   

9 Lủng củng, tối nghĩa.   

10 
Liên hệ, vận dụng được các kiến thức vật lý lý 
thyết để giải thích các hiện tượng trong kỹ thuật và 
cuộc sống. 

  

11 Liên quan đến thí nghiệm tự tạo.    

12 Vận dụng công thức   

Ý kiến khác: ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Chân thành cảm ơn các em!  
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XÂY DỰNG KHO TƯ LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT 
LÝ LỚP 10 

TÓM TẮT 
 Hoạt động ngoại khóa vật lý hỗ trợ cho dạy học nội khóa trong việc củng cố, mở rộng, đào 
sâu kiến thức, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế cuộc sống, phát huy tính 
tích cực, sáng tạo, tạo hứng thú và bồi dưỡng tính ham hiểu biết của học sinh. Vì vậy, việc xây 
dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lý lớp 10 có ý nghĩa rất quan trọng và rất cần 
thiết   
I. ĐĂT VẤN ĐỀ 

Luật giáo dục điều 24.2 đã quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính 
tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn 
học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác 
động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh…” Để làm được điều đó, 
bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học thì cần phải có sự phối hợp với các hình 
thức tổ chức dạy học.  

Hoạt động ngoại khóa vật lý là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong những hoạt 
động của học sinh tiến hành ngoài giờ lên lớp, hỗ trợ cho chương trình nội khóa và nhằm gây 
hứng thú, củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức, phát triển nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tư 
duy sáng tạo của học sinh; nó có tác dụng rất lớn về mặt giáo dưỡng, giáo dục và giáo dục kỹ 
thuật tổng hợp. 

 Ở các trường trung học phổ thông hiện nay, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý cho 
học sinh còn rất hạn chế và chưa phát huy được vai trò, tác dụng vốn có của nó trong quá trình 
dạy học. Chính vì vậy, việc xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lý lớp 10 là 
yêu cầu tất yếu và sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
1. Tác dụng của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức tổ chức dạy học ở 
trường THPT 

Hoạt động ngoại khóa vật lý là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong những hoạt 
động ngoài giờ lên, có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng xác định, được học sinh tiến hành 
theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ nội khóa dưới sự hướng dẫn của các giáo viên vật lý nhằm 
gây hứng thú, phát triển tư duy, rèn luyện một số kỹ năng, bổ sung và mở rộng kiến thức vật lý 
cho học sinh [6, tr.07]. 

* Tác dụng của hoạt động ngoại khóa vật lý  
- Hoạt động ngoại khóa vật lý góp phần củng cố, mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức 

đã học trên lớp, bổ sung những kiến thức lý thuyết hoặc khắc phục những sai lầm mà học sinh 
thường mắc phải khi học nội khóa.  

- Kích thích hứng thú học tập môn học cho học sinh, phát triển ở học sinh tính tò mò khoa 
học, năng lực tư duy vật lý và kỹ thuật, phát triển năng khiếu vật lý của học sinh. 

- Giúp liên hệ việc dạy học vật lý với đời sống và kỹ thuật, góp phần giáo dục tư tưởng và 
giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh 

- Góp phần giáo dục học sinh và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. 
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- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho học sinh 
* Mục đích bao trùm của hoạt động ngoại khóa là hỗ trợ cho dạy học nội khóa thể hiện ở 

các mặt sau: 
- Tạo hứng thú học tập và bồi dưỡng tính ham hiểu biết của học sinh. 
- Tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực tiễn, nội dung mềm dẻo và phương pháp sinh động hơn. 
-.Phát huy tính tích cực, tự lực, phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 
- Rèn luyện cách thức hoạt động nhóm, tập thể, các phẩm chất, nhân cách học sinh. 

2. Nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý 
a. Nội dung hoạt động ngoại khóa vật lý 

Do đặc điểm của bộ môn vật lý, ngoại khóa có tác dụng bổ sung kiến thức lý thuyết, kỹ 
năng thực hành, giới thiệu những ứng dụng của vật lý vào khoa học và kỹ thuật, quá trình phát 
triển của vật lý học … cho học sinh, làm tăng hứng thú của học sinh đối với môn học, rèn luyện 
khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của họ. 

Nội dung của hoạt động ngoại khóa vật lý có thể là những kiến thức nằn trong phạm vi 
chương trình vật lý THPT hoặc là những kiến thức mở rộng vượt ra ngoài nội dung chương trình, 
giúp học sinh tăng hiểu biết, phát huy óc sáng tạo. Hoạt động ngoại khóa gắn với nội khóa nhằm 
mục đích giúp học sinh nắm chắc hơn các kiến thức, kỹ năng cơ bản. 

Theo phân phối chương trình vật lý ở trường THPT, từ lớp 10 đến lớp 12 học sinh lần lượt 
học: Cơ học, nhiệt hoc, điện học, quang học, dao động và sóng, vật lý nguyên tử và hạt nhân, từ 
vi mô đến vĩ mô. Đó cũng là những nội dung cơ bản của ngoại khóa vật lý và theo cách phân bố 
thời gian ở trên, hoạt động ngoại khóa có thể tiến hành ứng với từng phần hoặc tổng hợp các 
phần của chương trình. Mỗi phần nói trên lại gồm nhiều phần nhỏ, tổ chức thành các chuyên đề 
ngoại khóa. Ví dụ như: Phần cơ học gồm một số chuyên đề: Chuyển động, các định luật Niutơn, 
các lực cơ học … Mặt khác, một số nội dung chưa có điều kiện đưa vào chương trình hoặc chưa 
có điều kiện tìm hiểu kĩ như: thiên văn học, vật lý hiện đại, …Ngoại khóa vật lý là một biện pháp 
đưa các nội dung này vào chương trình, bổ sung kiến thức, giúp học sinh tăng hiểu biết, yêu thích 
bộ môn. Ví dụ: những vấn đề của thiên văn học: Cấu trúc của hệ mặt trời, bốn mùa, lịch, thời 
gian….[4,tr.08] 
b. Các hình thức hoạt động ngoại khóa vật lý 
 Việc chia ra các hình thức ngoại khóa chỉ là tương đối, có thể dựa theo số lượng học sinh 
tham gia, cũng có thể theo nội dung ngoại khóa…, có thể hình thức tổ chức này bao gồm cả hình 
thức tổ chức khác. Hiện nay, người ta thường tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý theo những nội 
dung sau: 
 - Học sinh đọc sách, báo về vật lý và kỹ thuật. 

- Học sinh tổ chức buổi thảo luận, giao lưu, báo cáo về một số vấn đề của vật lý, có thể kết 
hợp biểu diễn thí nghiệm. 

- Học sinh tổ chức triển lãm, giới thiệu những kết quả tự học, tự nghiên cứu, chế tạo được. 
- Tham quan các công trình kỹ thuật ứng dụng vật lý. 
- Tham gia thiết kế, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm, các mô hình kỹ thuật. 
- Tổ chức hội vui vật lý. 
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- Ra báo tường hoặc tập sang về vật lý. 
3. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa 
 Quy trình tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa phải căn cứ vào mục tiêu dạy học vật lý, 
khắc phục những sai lầm trong dạy học nội hóa, phát huy tính tích cực, tự lực và phát triển năng 
lực sáng tạo của học sinh để từ đó giáo viên lập kế hoạch về nội dung, phương pháp và hình thức 
tổ chức hoạt động ngoại khóa. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý theo những nội 
dung đã lựa chọn có thể thực hiện theo trình tự sau: 

- Lựa chọn chủ đề ngoại khóa. 
- Lập kế hoạch ngoại khóa. 
- Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch. 
- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm, khen thưởng. 
Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu giáo dục và điều kiện hoàn cảnh của từng trường, từng 

lớp mà có thể vận dụng một cách mềm dẻo các bước để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. 
4. Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lý lớp 10 
a. Bài tập định tính 

1. Khi mở nắp chai bị vặn chặt. Vì sao người ta lót tay bằng vải hay cao su? 
Giải thích: Khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta lót tay bằng vải hay cao su để làm tăng 

ma sát giữa tay ta và nắp chai như thế sẽ dễ mở nắp chai hơn. 
2. Khi di chuyển, nếu bị vấp phải hòn đá thì bị ngã nhào lên phía trước, nhưng nếu giẫm 

phải vỏ chuối thì lại bị ngã ngửa ra sau. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân khác nhau của hai 
trường hợp là gì? 

Giải thích: Khi đang chuyển động, nếu vấp phải hòn đá thì chân đột ngột bị giữ lại, còn 
người thì do quán tính tiếp tục dịch chuyển về phía trước. Kết quả, trọng lượng của người lệch 
khỏi mặt chân đế nên bị ngã về phía trước. 

Khi ®ang ®i giÉm ph¶i vá chuèi th× còng gièng nh  b«i chÊt nhên v o gi÷a lßng b n ch©n 
v  mÆt ®Êt, l m gi¶m ma s¸t, vËn tèc ch©n ®ét ngét t¨ng lªn, song do vËn tèc phÇn trªn cña c¬ 
thÓ kh«ng t¨ng (do qu¸n tÝnh vÉn gi÷ vËn tèc cò), vËn tèc n y rÊt nhá so víi vËn tèc ch©n ®ét 
ngét t¨ng nªn l m träng l îng ng êi lÖch khái mÆt ch©n ®Õ v  bÞ ng· ngöa vÒ phÝa sau.  

3. Hãy giải thích tại sao làm mũi kim người ta thường phải đột nhọn, còn chân bàn, ghế thì 
không?   

Giải thích: Mũi kim dùng để đâm xuyên qua vật, nên mũi kim được đột nhọn thì diện tích 
tiếp xúc nhỏ, làm cho áp suất lớn giúp dễ đâm xuyên qua vật, còn chân bàn, ghế mà nhọn thì áp 
suất gây ra khi đặt một vật nặng lên bàn, ghế sẽ lớn làm cho ghế lún xuống đất, do đó chân ghế 
không được làm nhọn. 

4. Khi xảy ra va chạm giữa ôtô và xe máy, thường thì chủ yếu là xe máy sẽ bị hư hỏng, 
nhưng theo định luật III Niutơn, các lực tác dụng lên hai xe phải bằng nhau, tức là các lực đó phải 
gây ra những sự hư hỏng giống nhau. Giải thích mâu thuẩn đó? 

Giải thích: Không có mâu thuẩn vì các lực tương tác giữa hai vật luôn bằng nhau nhưng 
đặt vào hai vật khác nhau nên hậu quả do tác dụng của lực gây ra cũng khác nhau. Cấu trúc của 
ôtô bền vững hơn xe máy, nó chịu lực tốt hơn xe máy nên ít bị hư hỏng hơn. 
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5. Có một câu chuyện đùa như sau: 
Một con ngựa được học định luật III Niutơn bèn từ chối không kéo xe nữa. Nó nói: “Tôi có 

ráng sức kéo xe bao nhiêu cũng là vô ích, bởi vì tôi kéo cái xe với lực bằng nào thì cái xe cũng 
kéo lại tôi với lực bằng ấy. Hai lực bằng nhau về độ lớn và ngược nhau về hướng sẽ là lực cân 
bằng nên tôi và xe đều không nhúc nhích!”. Bạn nghĩ gì khi nghe chuyện này? Liệu những điều 
trong câu chuyện có thực không? 

Giải thích: Lực ngựa kéo xe và lực xe kéo ngựa đặt vào hai vật khác nhau nên không thể 
cân bằng lẫn nhau. Lực làm cả ngựa lẫn xe di chuyển là lực ma sát giữa chân ngựa và mặt đất khi 
nó ráng sức đẩy mặt đất để tiến lên. 
b. Phương án thí nghiệm 

Thí nghiệm: Chuyển động của ném ngang và rơi tự do 
 Sử dụng thí nghiệm nhằm khắc phục quan niệm: Thời gian chuyển động của vật bị ném 
ngang dài hơn thời gian rơi tự do từ cùng một  độ cao. 
Phương án  
1. Dụng cụ 
 - 2 viên bi sắt hoặc gỗ (khác màu nhau). 
  - 1 mảnh bìa 1x10x35cm có đục 2 lỗ nhỏ ở 2 đầu, 1 cái khay nhựa. 
2. Tiến hành 
 - Đặt mảnh bìa sát vào cạnh bàn, cạnh dài của mảnh bìa sát vào cạnh bàn, gần nửa mảnh bìa 
nhô ra bên ngoài mặt bàn. 
  - Đặt 2 viên bi vào 2 lỗ ở 2 đầu mảnh bìa, - Đặt cái khay nhựa trên nền nhà dưới chỗ 2 viên 
bi sẽ rơi xuống. 
 - Cầm thước kẻ hoặc thanh gỗ gạt mạnh vào viên bi đang ở trên mặt bàn theo phương thẳng 
nằm ngang, hướng ra ngoài bàn. 
 - Khi viên bi bị gạt ra ngoài mép bàn thì viên bi ở đầu kia mảnh bìa cũng đồng thời rơi 
xuống. Quan sát sự rơi của 2 viên bi, đặc biệt là lúc chạm đất. 
3. Kết quả: Viên bi bị gạt sẽ chuyển động ngang và rơi xuống theo đường cong, viên bi ở đầu kia 
mảnh bìa rơi theo phương thẳng đứng. Cả 2 rơi xuống đất đồng thời và chỉ nghe thấy một tiếng động. 

 
 

 
 

             
            Hình 1. Hai viên bi chuyển động ném ngang và rơi tự do rơi xuống đất đồng thời 

Câu hỏi: Hãy so sánh thời gian hai viên bi chuyển động ném ngang và rơi tự do rơi xuống 
đất đồng thời từ cùng 1 độ cao? 

Giải thích: Vì cả 2 viên bi rơi xuống đất đồng thời và chỉ nghe thấy một tiếng động, nên 
thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao. 
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c. Trò chơi 
1. Chiếc cốc biết tự đi  
Tìm một tấm kính, ngâm trong nước một lúc, sau đó một đầu đặt lên bàn, còn một đầu kia thì 

gác lên mấy cuốn sách ( cao độ 5- 6m ). Lấy một chiếc cốc thuỷ tinh, miệng cốc có bôi một ít nước, 
rồi lật ngược, úp miệng cốc trên miếng kính. Khi đó, tay cầm ngọn nến đã đốt cháy hơ nóng phần 
đáy chiếc cốc. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy: Chiếc cốc tự nó biết dịch chuyển qua một bên!    

Câu hỏi: Tay cầm ngọn nến đã đốt cháy hơ nóng phần đáy chiếc cốc (không chạm tay và đẩy  
chiếc cốc). Vì sao chiếc cốc tự nó biết dịch chuyển qua một bên?   

Giải thích: Do khi dùng lửa hơ nóng đáy chiếc cốc thì không khí trong chiếc cốc dần dần giãn 
nở  vì nhiệt, muốn thoát ra ngoài chiếc cốc. Nhưng miệng cốc đã bị lật úp, lại có một lớp nước bịt kín 
miệng cốc, không khí nóng không thoát ra được, chỉ có cách phải đội chiếc cốc lên. Và như vậy, cộng 
thêm tác dụng của trọng lượng tự thân, chiếc cốc trượt xuống theo chiều nghiêng đặt miếng kính. 
 2. Quả bóng thổi không thể to  
      Chuẩn bị một quả bóng bay và một chiếc chai cổ dài. Cho quả bóng vào trong chai, vành 
chặt miệng quả bóng ra quanh miệng chai. Đặt mồm vào miệng chai, bạn thổi thật mạnh xem quả 
bóng bay phồng to lên cỡ nào? Kết quả, quả bóng chỉ phồng lên một chút, rồi không sao to lên 
được nữa!  
  Câu hỏi: Cho quả bóng vào trong chai, vành chặt miệng quả bóng ra quanh miệng chai. Đặt 
mồm vào miệng chai và bạn thổi. Vì sao quả bóng chỉ phồng lên một chút, rồi không sao to lên 
được nữa?  

Giải thích: Do trong chai có không khí. Khi đã dùng miệng quả bóng vành chặt lấy miệng 
chai thì số không khí đó bị nút chặt ở trong chai. Khi bạn thổi thể tích ở trong chai, do bị ép đã co 
lại một phần, do đó áp lực ở trong chai tăng lên, áp lực đối với quả bóng bay cũng tăng lên. Khi 
áp lực trong chai và áp lực sinh ra trong quả bóng bay là tương đương nhau thì thổi mấy quả 
bóng bay cũng không to thêm. 

3. Ngọn lửa biến thành quả cầu lửa 
      Lấy một đoạn nến cắm vào đáy một chai rộng miệng. Chai được buộc bằng dây nhỏ để có thể 
treo lên, hoặc cầm trong tay. Đốt ngọn nến cho cháy, đậy nắp chai, dùng tay nhấc chai lên, rồi đột 
nhiên hạ tay cầm dây treo bình xuống (tay cầm dây treo thấy nhẹ là chứng tỏ chai rơi xuống tự do). 
Khi đó, bạn sẽ thấy đốm lửa vốn hướng lên trên, bỗng rất nhanh co lại thành quả cầu lửa nho nhỏ.   
  Câu hỏi: Tại sao ngọn lửa (ngọn nến) đã biến thành quả cầu lửa?   

Giải thích: Đốm lửa vốn do sự đối lưu không khí nóng, lạnh mà tạo thành. Trong tình trạng 
mất trọng lượng (vật thể rơi tự do là ở trạng thái mất trọng lượng), không khí nóng lạnh không 
đối lưu, thì đốm lửa tự nhiên co lại dạng hình cầu.  

Lưu ý: Do không được bổ sung ôxy, quả cầu lửa rất nhanh bị tắt. 
III. KẾT LUẬN  

Thực nghiệm sư phạm nghiêm túc các tư liệu trên (bài tập định tính, thí nghiệm, trò chơi) 
trong buổi hoạt động ngoại khóa về “ Các lực cơ học” cho học sinh lớp 10 trường THPT Cao 
lãnh I. Qua việc tổ chức và theo dõi hoạt động ngoại khóa cho thấy, nội dung các tư liệu đã khắc 
phục được những hạn chế khi dạy học chính khóa như học sinh được tự tay làm thí nghiệm, vận 
dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế cuộc sống … góp phần bổ sung, củng cố, đào sâu, mở 
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rộng kiến thức học nội khóa. Đồng thời, đã thu hút được nhiều học sinh tham gia nhiệt tình, sôi 
nổi với tinh thần tự nguyện, nghiêm túc, gây nên ở học sinh lòng say mê, hứng thú học tập, kích 
thích tính tích cực, tự lực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và lòng tin. Vì vậy, việc xây dựng kho tư 
liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lý lớp 10 sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở 
trường THPT.  
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Nguyễn Minh Châu (2005), Một số biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa bộ môn trong 
nhà trường THPT, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[2]. Phạm Đình Cương (2002) Thí nghiệm vật lý ở trường THPT, NXBGD. 
[3]. Đoàn Võ Thanh Duyên, Phan Thị Tâm (2010), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa 
trong dạy học vật lý 11 ở trường phổ thông, Luận văn tốt nghiệp ĐH.  
[4]. Nguyễn Quang Đông (2008), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học vật 
lý ở trường THPT (Bài giảng), ĐH Thái Nguyên. 
[5]. Nguyễn Hương Lan (2007), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Động học chuyển 
động thẳng ở lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học 
sinh, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[6]. Vũ Văn Thanh (2008), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Sự nóng chảy và đông 
đặc ở lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, Luận văn 
thạc sỹ KHGD.  
 

Forming sources of learning materials for extracurricular activities for physics grade 10 
 

Summary 
Extracurricular activities support the curricular ones to consolidate, expand, deepen the  
knowledge and apply the theoretical knowledge learned in real life, promoting a positive, 
creative, create interest and curiosity of students. So, forming sources of learning materials for 
extracurricular activities  for physics grade 10 is very important and  necessary. 

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, trường ĐH Đồng Tháp 
Điện thoại: 0907267447 
Email: ptmhanht6@yahoo.com 
Chữ ký: 
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THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: :“Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động 

ngoại khóa vật lí 10” 

2 Mã số: CS2011.01.55 

3 Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ 06/2011 đến 05/2012) 4 Cấp quản lý: Cơ sở 

5 Kinh phí 7,5 triệu đồng, trong đó: 

Nguồn Tổng số
 

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           12.000.000đ 

- Từ nguồn tự có của tổ chức  

- Từ nguồn khác                             

6 Mã số: CS2011.01.55 

Đề tài độc lập 

7 Lĩnh vực khoa học: Tự nhiên 

8 Chủ nhiệm đề tài  

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1981     Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Tổ chức: 067.3882919 . Nhà riêng: 067.2213299. Mobile: 0907267447. 

E-mail: ptmhanht6@yahoo.com  

Tên tổ chức đang công tác: Khoa Vật lý - ĐH Đồng Tháp 

Địa chỉ tổ chức: 783 – Phạm Hữu Lầu – Phường 6 – TP Cao Lãnh 

Địa chỉ nhà riêng: 52 – Phùng Khắc Hoan – Phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh 

9 Tổ chức chủ trì đề tài  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Khoa Vật lý - ĐH Đồng Tháp 
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Điện thoại: . 067.3882919.  

Địa chỉ: 783 – Phạm Hữu Lầu – phường 6 – TP Cao Lãnh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Lương Văn Tùng 

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Trường ĐH Đồng Tháp 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài
 

 
Họ và tên, học hàm 

học vị  

Tổ chức  

công tác 

Nội dung công 

việc tham gia  

Thời gian làm việc cho 

đề tài  

(Số tháng quy đổi2)  

1 ThS. Trần Hữu Phước GV trường 

THPT Cao lãnh 

I 

Nguời cộng tác 

thực nghiệm sư 

phạm 

 

 
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ 

TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài  

        Xây dựng kho tư liệu (gồm các bài tập định tính, hình ảnh tĩnh, video thí nghiệm vật lí, 
thí nghiện đơn giản tự tạo …..) dùng cho hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 

12 Tình trạng đề tài         

Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu 

         Đã có tác giả Nguyễn Quang Đông nghiên cứu về vấn đề này nhưng chỉ nghiên 
cứu về mặt lí luận và tìm hiểu về các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí ở 
trường THPT Thái Nguyên. 
 Tác giả Vũ Văn Thanh với đề tài “Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa về sự nóng 
chảy và sự đông đặc ở lớp 10 theo hướng phát huy tính tính cực và phát triển năng lực 
sáng tạo của học sinh” - Luận văn thạc sĩ - ĐHSP Hà Nội 2008; tác giả Nguyễn Minh 

                                                
2 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm  22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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Châu “Một số biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa bộ môn trong nhà trường 
THPT” - Luận văn thạc sĩ 2005. 
 Một số tác giả đã làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng như Phan 
Thị Tâm, Phạm Thị Bạch Mai, Phan Thị Mỹ Lợi… nhưng chỉ nghiên cứu tổ chức một 
số buổi hoạt động ngoại khóa vật lí lớp 8, 11. 
 Như vậy, đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu đề tài “Xây dựng kho tư liệu 
phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10”.  

Các bài báo khoa học của các tác giả Nguyễn Thành Hải, Dịp Thị Thanh và 

Đoàn Thanh Hà, Hoàng Thị Huệ An v.v... trên các tạp chí khoa học cũng đề cập đến 

phương pháp học tập theo nhóm của SV đại học. Đến nay, chưa có tác giả nào nghiên 

cứu cụ thể về phương pháp tự học theo nhóm trong SV sư phạm ngành Vật lý 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích 

dẫn khi đánh giá tổng quan 

[1]. Luật giáo dục điều 24.2, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội (2004). 
[2]. Lương Duyên Bình (chủ biên)(2006), Sách giáo khoa vật lí 10 cơ bản, NXBGD. 
[3]. Nguyễn Minh Châu (2005), Một số biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa bộ môn 
trong nhà trường THPT, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[4]. Phạm Đình Cương (2002) Thí nghiệm vật lý ở trường THPT, NXBGD. 
[5]. Đoàn Võ Thanh Duyên, Phan Thị Tâm (2010), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại 
khóa trong dạy học vật lý 11 ở trường phổ thông, Luận văn tốt nghiệp ĐH.  
[6]. Nguyễn Quang Đông (2008), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy 
học vật lý ở trường THPT (Bài giảng), ĐH Thái Nguyên. 
[7]. Nguyễn Thế Khôi - Phạm Quý Tư (2006), Sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao, NXBGD. 
[8]. Vũ Thanh Khiết (2002), Bài tập định tính và câu hỏi thự tế vật lí 10, NXBGD. 
[9]. V. Langue’ (2004), Những bài tập hay về thí nghiệm vật lí, NXBGD. 
[10]. Phạm Thị Mỹ Hạnh (2006), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhằm 
phục một số quan niệm sai lệch của học sinh trong khi dạy học một số khái niệm phần cơ 
học lớp 10, Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Huế. 
[11]. Nguyễn Hương Lan (2007), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Động học 
chuyển động thẳng ở lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng 
tạo của học sinh, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
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[12]. IA.I.PÊ - REN – MAN (2002), Vật lí vui Tập 1, NXBGD. 
[13]. Vũ Văn Thanh (2008), Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Sự nóng chảy và 
đông đặc ở lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học 
sinh, Luận văn thạc sỹ KHGD.  
[14]. Nguyễn Dục Quang - Ngô Quang Quế, Giáo trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp, NXB ĐHSP.  
[15]. Nguyễn Đức Thâm - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm xuân Quế (2002), Phương pháp dạy 
học Vật lí ở trường phổ thông, NXB ĐHSP, Hà Nội. 
TRANG WEB  
1. www. thuvienvatli. com. vn 
2. www. thuvienvatli. com/tai-lieu/neohacker/Sgk-vatly-10/Bai hoc 
3. http://www.youtube.com/watch?v=fDXtPMtyKPk&feature=player_embedded 
4. http://videos.vietgiaitri.com.   

15 Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của Đề tài và phương án 

thực hiện 

Nội dung 1:  Cơ sở lí luận và thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí 

          Trong phần này, sưu tầm, tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lí luận; tìm hiểu thực 

trạng và đề ra giải pháp của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí ở trường THPT,  

đặc biệt là lớp 10. 

Nội dung 2. Xây dựng kho tư liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa vật lí 10. 

          Sư tầm, tổng hợp đưa ra hệ thống các bài tập định tính, các hình ảnh động, các 
đoạn video về các thí nghiệm vật lí; thiết kế và chế tạo các thí nghiệm đơn giản. 
          Soạn các kế hoạch ngoại khóa vật lí 10. 
Nội dung 3. Thực nghiệm sư phạm 
          Tiến hành thực nghiệm sư phạm các kế hoạch ngoại khóa vật lí đã soạn ở trường 
THPT. Qua đó, quan sát và điều tra để đánh giá tính khả thi của đề tài. 

16 Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

+ Phương pháp nghiên cứu lý luận 

       + Phương pháp đàm thoại: bằng trao đổi trực tiếp với học sinh, giáo viên  để tìm hiểu 

thực trạng việc tổ chức hoạt động ngoại khóa lớp 10. 
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       +Phương pháp điều tra: điều tra thực tế hiểu thực trạng, tình hình việc tổ chức hoạt 

động ngoại khóa lớp 10 và điều tra để đánh giá tính khả thi của tư liệu phục vụ hoạt động 

ngoai khóa vật lí 10. 

       +Phương pháp xử lý thống kê toán học. 

17 Tiến độ thực hiện 

T

T 
Các nội dung  Kết quả phải đạt     

Thời gian (bắt 

đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện* 

Dự 

kiến  

kinh 

phí
 

1 Nội dung 1 Hoàn thành phần tổng quan 

của đề tài về cơ sở lí luận  

Tháng 6/ 2011  

đến tháng 8/ 

2011 

Phạm Thị 

Mỹ Hạnh 

500 

.000đ 

2 Nội dung 2      Tìm hiểu thực trạng việc 

tổ chức hoạt động ngoại 

khóa lớp 10.   

       Xây dựng kho tư liệu 

phục vụ hoạt động ngoại 

khóa vật lí 10. 

Tháng 9/ 2011  

đến tháng 1/ 

2012 

Phạm Thị 

Mỹ   Hạnh 

1.000

.000đ 

3 Nội dung 3 Tiến hành thực nghiệm sư 

phạm để đánh giá tính khả 

thi đề tài. 

Tháng 2/ 2012  

đến tháng 4/ 

2012 

Phạm Thị 

Mỹ Hạnh 

2.500

.000đ 

4 Nội dung 4 Hoàn thành và nghiệm thu  5/ 2012 Phạm Thị 
Mỹ Hạnh  

1400.
000đ 

 
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI 

18 Sản phẩm KH&CN chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt  

Số Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần Dự kiến nơi công bố (Tạp Ghi chú 
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TT đạt chí, Nhà xuất bản) 

1 Bài báo  

Tạp chí chuyên ngành (Tạp 

chí KH&CN Trường 

ĐHĐT) 

 

2 Tài liệu Tài liệu tham khảo Tham khảo trong SV, GV.  

19 Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của Đề tài
 

+ Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho SV, GV để có tư lệu tổ chức hoạt động ngoại khóa. 

+ Dự kiến sẽ bài báo đăng ở tạp chí KH&CN Trường ĐHĐT. 

20 Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu  

 Qua thực tế tổ chức thực nghiệm ở trường phổ thông cho thấy, nội dung các tư 
liệu đã khắc phục được một số quan niệm sai lệch của học sinh, những hạn chế khi dạy học 
chính khóa như học sinh được tự tay làm thí nghiệm, vận dụng các kiến thức lý thuyết vào 
thực tế cuộc sống … góp phần bổ sung, củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức học nội khóa. 
Đồng thời, đã thu hút được nhiều học sinh tham gia nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần tự 
nguyện, nghiêm túc, gây nên ở học sinh lòng say mê, hứng thú học tập, kích thích tính tích 
cực, tự lực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và lòng tin.  

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  
Đơn vị tính: Triệu đồng 

21 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

Trong đó 

 Nguồn kinh phí Tổng số Trả công 

lao động  

Nguyên, 

vật liệu,  
Thiết bị 

Xây 

dựng 
Chi khác 

 Tổng kinh phí 7.5         

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Giai đoạn 1 

- Giai đoạn 2 

 

1,4 

2.0 

 

1.0 

1.4 

    

0.4 

0.6 
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- Giai đoạn 3  

- Giai đoạn 4 

2.5 

1.6 

1.5 

     1.4 

1.0 

0.2 

2 Nguồn tự có của cơ quan 0.0      

3 Nguồn khác  

(vốn huy động, ...) 

0.0      

(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt 
Ngày 04 tháng 5 năm 2011   Ngày 04 tháng 5 năm 2011   

Tổ chức Chủ trì Đề tài 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

 
 

TS. Lương Văn Tùng 

Chủ nhiệm Đề tài 
(Họ tên và chữ ký) 

 
 

ThS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 
 
 

Ngày....... tháng .......năm    
Cơ quan quản lý Đề tài 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 


