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SUMMARY 
 

Project Title:  Building a creativeness exercise system  when teaching – module 

“General physics” 

Code number: CS2011.01.56 

Coordinator: Th.s. Hà Thái Thủy Lê 
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Objectives: Building a creatveness exercise system with the symbols of  

creatveness exercises when teaching – module “General physics” 

Main contents:  

Learning about reason and real situation of teaching creativeness exercises 
at the highschool and Dong Thap University. 

Collecting, building a creativeness exercise system of Mechanics and 
Optics. 

Results obtained:  

Building a creativeness exercise system when teaching module General 

Physics (Mechanics and Optics). Conluding 23 exercises with instructions for task 

and 18 practical ones without instructions. All of them rely on five symbols of 

creativeness exercises when teaching Physics, they can satisfy  the science, 

pedagogic demands and praticability. 

After delivering investigation notes, giving good results which can help 

much for the learning, and assert the praticability of project.  
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MỞ ĐẦU 
 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trên thực tế, có một số bài giảng của một số giảng viên về vấn đề này ở dạng 

lý thuyết và được gộp chung vào những vấn đề khác (ví dụ tài liệu của tác giả TS. 

Nguyễn Đình Thước,  Phát triển tư duy của học sinh trong dạy học vật lý, bài giảng 

dành cho học viên cao học,…). Bài tập sáng tạo được đưa ra chủ yếu là minh họa, 

dành cho đối tượng tham khảo là giáo viên phổ thông và học sinh. Chưa có nhiều 

những đề tài nghiên cứu đưa ra hệ thống bài tập sáng tạo nhằm phát triển tư duy của 

sinh viên. 

2. Tính cấp thiết 

Chỉ thị 40CT/TW ngày 15/06/2004 của Ban Bí Thư khóa IX về việc xây 

dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục đã xác 

định: “…đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu 

truyền thụ một chiều, nặng lí thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng 

năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành 

sáng tạo cho người học, đặc biệt cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng 

…”. Trích dẫn văn bản trên cho thấy sự quyết tâm đổi mới ngành giáo dục của 

Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích đào tạo cho sinh viên năng lực tự học, tự 

nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực thực hành để họ có thể nhanh 

chóng giải quyết các tình huống thuộc chuyên ngành đào tạo của mình. 

Mục tiêu và ý nghĩa của việc sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với 

phương thức đào tạo nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, 

tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao 

kỹ năng làm việc với người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng 

trình bày, thảo luận cho sinh viên. Thông qua đó sinh viên có thể có cái nhìn toàn 

diện hơn, cùng một vấn đề có thể nhanh nhẹn đưa ra nhiều hướng giải quyết phù 

hợp. 

Trong dạy học vật lý, bài tập vật lý có vai trò quan trọng trong việc ôn tập, 

củng cố lý thuyết đã học, đào sâu, mở rộng, bổ sung kiến thức một cách có hiệu 
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quả. Bài tập vật lý giúp người học rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn với tinh thần độc lập, cẩn thận, kiên trì… Ngoài ra, bài tập vật lý còn để kiểm 

tra, đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của người học và cho giảng viên thông tin 

phản hồi để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.[9] 

Với tầm quan trọng như trên, bài tập vật lý cần được chú trọng trong quá 

trình dạy học. Bài tập vật lý rất đa dạng và phong phú cả về nội dung lẫn hình 

thức: bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập thí nghiệm (BTTN), bài tập đồ 

thị, bài tập có nội dung thực tế, bài tập có nội dung giả tạo, bài tập sáng tạo,… Khi 

giảng dạy, giảng viên thường tập trung vào bài tập định lượng mà ít chú ý đến các 

dạng bài tập khác. 

Bài tập sáng tạo trong vật lý là một cơ hội để sinh viên làm quen với việc 

nhận biết dấu hiệu, đưa ra cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề (vấn đề 

ở đây là các bài tập), việc lựa chọn cách giải quyết có thể là hoàn chỉnh cũng có 

thể chưa hoàn chỉnh, trên cơ sở đó sinh viên tự mình rút ra những nhận xét, những 

kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong việc học tập vật lý nói riêng và cho các 

lĩnh vực khác trong cuộc sống thực tế nói chung. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc tiến hành nghiên cứu “Xây dựng hệ 

thống bài tập sáng tạo trong dạy học – học phần vật lý đại cương”  là rất cần 

thiết trong công tác giáo dục. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng hệ thống BTST học phần “Vật lý đại cương” dựa trên các dấu 

hiệu của BTST. 

4. Cách tiếp cận 

Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc bồi dưỡng tư duy vật lý cho sinh viên 

trong dạy học vật lý. 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài tập vật lý nói chung và BTST nói riêng 

trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông và trường đại học Đồng Tháp. 

Tìm hiểu thực trạng dạy học BTST vật lý. 
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Nghiên cứu chương trình vật lý đại cương, chú trọng vào phần Cơ học  và 

quang học tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống BTST. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Thu thập xử lý tài liệu kinh điển và cập nhật đối tượng nghiên cứu theo 

mục đích nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

-   Quan sát thực tiễn. 

-   Điều tra, test, phỏng vấn trực tiếp. 

Phương pháp thống kê toán học 

b. Xử lý thống kê các số liệu thu được từ điều tra thăm dò và thực 

nghiệm sư phạm để lấy số liệu cho đề tài nghiên cứu cũng như đánh giá mức độ 

khả thi của đề tài. 

6. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

- Tư duy vật lý 

- Bài tập sáng tạo vật lý 

- Quá trình dạy học vật lý 

Phạm vi nghiên cứu 

Trong giới hạn của đề tài, đa số bài tập sáng tạo nằm trong phần Cơ học và 

một số ở phần Quang học.  

7. Nội dung nghiên cứu 

Mở đầu 

Nội dung 

Chương 1. Sơ lược về bài tập sáng tạo 
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Chương 2. Vận dụng các dấu hiệu của bài tập sáng tạo trong dạy học – học 

phần vật lý đại cương 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ BÀI TẬP SÁNG TẠO 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội về đội ngũ nguồn nhân lực trẻ có 

đầy đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để xây dựng đất nước thì mục 

đích và nhiệm vụ dạy học ở trường phổ thông không chỉ hạn chế, rập khuôn ở khâu 

truyền thụ kiến thức mà điều quan trọng hơn, cơ bản hơn là hình thành cho SV 

phương pháp học tập và làm việc với các vấn đề thực tế. Từ đó SV có thể hiểu sâu 

sắc hơn các vấn đề xã hội đề ra, có khả năng phát triển và vận dụng vốn kiến thức 

đã có để vươn lên ngang tầm với yêu cầu của xã hội. Vì thế, trong dạy học đặc biệt 

là môn vật lý ngoài việc dạy kiến thức vật lý, gần gũi với cuộc sống thì GV cần 

phải tạo điều kiện để SV luyện và phát triển tư duy khoa học, rèn luyện các thao 

tác, hành động, phương pháp nhận thức sáng tạo, phương pháp giải quyết vấn đề 

để những kiến thức thu nhận của SV trở nên vững chắc, hữu dụng. Hơn nữa 

phương pháp rèn luyện tư duy cho SV còn có tác dụng to lớn là hình thành kỹ 

năng, kỹ xảo và thói quen làm việc có phương pháp, có suy nghĩ. Vì vậy, trong dạy 

học vật lý đều quan trọng là phải rèn luyện tư duy vật lý cho SV. 

1.1. Tư duy và năng lực sáng tạo 

1.1.1. Tư duy và tư duy vật lý 

Theo tác giả Hoàng Phê, “tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức 

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

như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy lý”. [5] 

Tư duy là sự phản ánh thực tế một cách khách quan, gián tiếp trong não 

người những sự vật và hiện tượng những mối liên hệ có tính quy luật của chúng. 

Tư duy có những đặc điểm cơ bản sau: 

Tính có vấn đề của tư duy; 

Tính khái quát của tư duy; 

Tính gián tiếp của tư duy; 

Tư duy có quan hệ trực tiếp với ngôn ngữ; 

 



 
13

Tư duy vật lý là sự quan sát các hiện tượng vật lý, phân tích một hiện tượng 

phức tạp thành những bộ phận đơn giản; xác lập giữa chúng những mối quan hệ 

định tính và định lượng của các hiện tượng và đại lượng vật lý, dự đoán các hệ quả 

mới từ các thuyết; vận dụng sáng tạo những kiến thức khái quát thu được vào thực 

tiễn.[7], [8], [9] 

Con người có thể sử dụng các hình thức tư duy khác nhau trong khi nhận 

thức vật lý: tư duy khoa học, tư duy logic, tư duy thực nghiệm, mô hình hóa,…  

Các giai đoạn của một quá trình tư duy (theo nhà tâm lý học người Nga 

K.K.Plalônốp): 

 

 
 

 
Nhận thức vấn đề 

 
Xuất hiện các liên tưởng 

Sàng lọc liên tưởng và hình 
thành giả thuyết 

 
Kiểm tra giả thuyết 

 
Khẳng định 

 
Phủ định 

 
Giải quyết vấn đề 

 
Hoạt động tư duy mới 

Sơ đồ 1.1. Các giai đoạn của quá trình tư duy 
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1.1.2. Năng lực và năng lực sáng tạo 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về năng lực như của tác giả P.A Ruđich, 

A.G Côvaliôp hay N.X Lâytex. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hạc: “Năng lực là 

những đặc điểm tâm lý cá biệt, tạo thành điều kiện quy định tốc độ, chiều sâu, 

cường độ của việc tác động vào đối tượng lao động”. 

Mỗi người có những năng lực khác nhau về các lĩnh vực nào đó mà họ thực 

hiện dễ dàng hơn những người không có năng lực, tiến bộ nhanh hơn và cũng hiệu 

quả hơn. 

Năng lực bao gồm cả tri thức và kỹ năng của một người, được thể hiện khác 

nhau ở các mức độ khác nhau: 

Năng lực tái tạo; 

Năng lực sáng tạo; 

Tài năng; 

Thiên tài. 

1.1.3. Sự phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của người học trong quá trình 

dạy học vật lý 

Mục tiêu của dạy học vật lý, ngoài việc cung cấp cho học sinh kiến thức mà 

còn hình thành và phát triển tư duy, năng lực sáng tạo và nhân cách toàn diện của 

học sinh thông qua hoạt động học và quá trình học sinh tự chủ chiếm lĩnh, vận 

dụng kiến thức. 

Phát triển tư duy nhằm đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức, tạo điều kiện 

cho học sinh có khả năng tự học, tự nghiên cứu giải quyết vấn đề. Trong dạy học 

vật lý, việc này được thực hiện trong quá trình học sinh chiếm lĩnh và vận dụng tri 

thức, thể hiện ở các khía cạnh: 

Sự phát triển ngôn ngữ; 

Sự phát triển óc quan sát; 

Sự phát triển tư duy logic; 

Bên cạnh đó, trong quá trình nhận thức con người phải tư duy để chiếm lĩnh 

tri thức mới, sáng tạo những phương thức mới, bao gồm cả việc tái tạo những gì đã 
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biết và nhận thức theo những dấu hiệu đã lĩnh hội từ trước. Lúc này, mỗi cá nhân 

phải tư duy ở cả hai hình thức: tư duy tái hiện và tư duy sáng tạo. 

Tư duy tái hiện có vai trò quan trọng giúp người học lĩnh hội khối lượng tri 

thức, nội dung học tập trong một thời gian ngắn. Mục tiêu dạy học ngày nay là 

tăng khả năng tư duy sáng tạo và phát triển sao cho học sinh có thể suy nghĩ, sáng 

tạo những gì đã lĩnh hội bằng con đường tái hiện. 

Tư duy sáng tạo của học sinh có tính đặc thù, không phải tạo ra cái mới 

không chỉ cho xã hội mà cả cho cá nhân người học. Cá nhân thông qua tri thức thu 

lượm được tiếp tục sáng tạo ra những cái mới cho xã hội, quá trình này tương tự 

như hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học cả về sự nổ lực, khó khăn và quy 

trình. [7], [8] 

1.2. Vai trò của bài tập trong dạy học vật lý 

Bài tập vật lý 

Trong dạy học bài tập vật lý được hiểu là vấn đề đặt ra cần phải giải quyết 

nhờ sự suy luận lôgic, tính toán, làm thí nghiệm và sử dụng các thao tác tư duy: 

phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa… trên cơ sở các định 

luật và phương pháp vật lý. 

Vai trò của bài tập vật lý 

  
 

  
 

xuất phát 

 
Mô hình – giả thiết 

trừu tượng 

 
Các hệ quả logic 

 
Thực nghiệm 

 
Các sự kiện  
xuất phát 

Sơ đồ 1.2. Các giai đoạn của quá trình sáng tạo khoa học 
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Bài tập vật lý như một phương tiện nghiên cứu tài liệu mới khi trang bị kiến 

thức mới cho HS, đảm bảo cho HS lĩnh hội kiến thức mới một cách sâu sắc. 

Bài tập vật lý rèn luyện cho HS khả năng vận dụng kiến thức, liện hệ giữa 

lý thuyết, những điều HS học trên lớp, với thực tiễn cuộc sống, vấn đề cần giải 

quyết. 

Bài tập vật lý là phương tiện để GV bổ sung những gì mà giờ lý thuyết 

không thể trình bày hết được. 

Bài tập vật lý là dịp để HS hệ thống lại những kiến thức đã học qua nhiều 

bài, nhiều chương, nhiều phần khác nhau, giải những bài tập mang tính tổng hợp 

khái quát cao. 

Bài tập cũng là phương tiện để đánh khả năng tiếp thu và vận dụng kiến 

thức của HS. Qua đó, GV thu nhận và đánh giá thông tin phản hồi từ đó có hướng 

điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 

Bài tập vật lý là phương tiện rèn luyện tư duy, bồi dưỡng phương pháp 

nghiên cứu khoa học cho HS, phát triển tư duy vật lý, tư duy lôgic, tư duy sáng tạo 

và năng lực làm việc độc lập của HS, rèn luyện cho HS tinh thần tự lập, tính cẩn 

thận, kiên trì. [4], [9] 

1.3. Bài tập sáng tạo 

Bài tập vật lý đa dạng, phong phú, được gọi tên và phân loại dựa trên các cơ 

sở khác nhau. Bài tập sáng tạo về vật lý là bài tập mà giả thiết không có thông tin 

đầy đủ liên quan đến hiện tượng, quá trình vật lý hoặc những đại lượng vật lý được 

ẩn dấu, điều kiện bài toán không chỉ dẫn trực tiếp cách giải hay kiến thức vật lý 

cần sử dụng. 

Bài tập sáng tạo dùng để bồi dưỡng các phẩm chất, tư duy sáng tạo. Để giải 

các bài tập sáng tạo, người giải phải vận dụng kiến thức linh hoạt trong tình huống 

mới, phát hiện cái mới (cái mới chỉ mang tính tương đối – phụ thuộc vào đối tượng 

và thời điểm thực hiện). 

1.4. Dấu hiệu nhận biết bài tập sáng tạo 

Dựa theo sự tương tự giữa quá trình sáng tạo khoa học với tính chất của quá 

trình tư duy, có thể nhận biết các bài tập sáng tạo dựa trên các từ để hỏi như: “tại 
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sao…?”, “Làm thế nào…?”. Tuy nhiên, hai dấu hiệu này có thể bị nhầm lẫn với 

các bài tập luyện tập trong thực tiễn. 

Theo tác giả Nguyễn Đình Thước, cách khác để nhận biết bài tập sáng tạo là 

dựa trên các phẩm chất của tư duy sáng tạo. Theo đó, có thể nhận biết bài tập sáng 

tạo dựa trên sáu dấu hiệu sau: 

Dấu hiệu 1: Bài tập có nhiều cách giải 

Dấu hiệu 2: Bài tập có hình thức tương tự nhưng nội dung thay đổi 

Dấu hiệu 3: Bài tập thí nghiệm về vật lý 

Dấu hiệu 4: Bài tập cho thiếu hoặc thừa dữ kiện 

Dấu hiệu 5: Bài tập nghịch lý, ngụy biện 

Dấu hiệu 6: Bài tập hộp đen 

Cách thứ ba để nhận biết các bài tập sáng tạo là dựa vào nội dung của bài 

tập. Có bốn dấu hiệu cơ bản sau: 

Dấu hiệu 1: Giải thích hiện tượng kỹ thuật, tiếp thu hiệu ứng kỹ thuật 

Dấu hiệu 2: Giải thích hoặc sử dụng một hiện tượng tự nhiên 

Dấu hiệu 3: Giải thích hoạt động, thiết kế một dụng cụ vật lý 

Dấu hiệu 4: Xây dựng mô hình hiện tượng 

1.5. Vai trò của bài tập sáng tạo trong việc phát triển tư duy người học 

trong quá trình học tập vật lý 

Bên cạnh vai trò của một bài tập vật lý nói chung, bài tập sáng tạo còn có 

những vai trò quan trọng trong quá trình dạy học vật lý: 

Gây hứng thú học tập cho người học; 

Gây cho người học cảm giác hài lòng, vui sướng khi thực hiện thành 

công; 

Tích cực hóa hoạt động nhận thức ở người học; 

Bài tập sáng tạo còn giúp người học nhận ra rằng kiến thức cần thiết 

để giải thích những hiện tượng mới hoặc thu nhận kiến thức mới.[8] 
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CHƯƠNG II.  

VẬN DỤNG CÁC DẤU HIỆU CỦA BÀI TẬP SÁNG TẠO  

TRONG DẠY HỌC – HỌC PHẦN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

 
2.1. Mục tiêu dạy học Vật lý đại cương 

Tùy thuộc vào đối tượng sinh viên các ngành (sư phạm Toán, sư phạm Tin 

học, khoa học môi trường, quản lý đất đai,…) mà mục tiêu của học phần vật lý đại 

cương có thay đổi cho phù hợp với ngành học, thời lượng phân bố cho học phần. 

Cơ bản, mục tiêu của học phần này là giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ 

bản về vật lý, những vấn đề liên quan đến vật lý. 

Trang bị kiến thức đại cương về các quy luật  của các hiện tượng cơ 

học, nhiệt học, điện học và quang học; 

Giải thích được các hiện tượng, vận dụng các kiến thức lý thuyết vào 

giải bài tập thực tế; 

Rèn luyện cho sinh viên khả năng suy luận, đánh giá và giải quyết 

các vấn đề của cơ học, nhiệt học, điện học và quang học; 

Việc nắm vững các kiến thức của học phần vật lý đại cương sẽ là nền tảng 

vững chắc để sinh viên có thể đi sâu nghiên cứu, vận dụng vào chuyên ngành 

chính của bản thân cũng như các hiện tượng thực tế trong thực tiễn cuộc sống. 

2.2. Sơ lược về chương trình vật lý đại cương 

Học phần vật lý đại cương có thể được phân ra thành vật lý đại cương 1 và 

vật lý đại cương 2, hoặc chỉ là vật lý đại cương. Mỗi học phần tương ứng sẽ có nội 

dung và thời lượng thay đổi cho phù hợp (2 tín chỉ - 3 tín chỉ,…).  

Ở mỗi phần sinh viên sẽ được nghiên cứu các nội dung tương ứng thích hợp 

ở các hình thức khác nhau (lý thuyết, bài tập, xêmina hoặc tự học). 

Phần cơ học: 

Chương 1. Động học chất điểm 

Chương 2. Động lực học chất điểm 

Chương 3. Công và năng lượng 
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Chương 4. Hệ nhiều hạt – chuyển động quay 

Chương 5. Chuyển động quay 

Chương 6. Dao động 

Chương 7. Cơ học chất lưu… 

Phần 2. Nhiệt học 

Chương 1. Nhiệt độ 

Chương 2. Nhiệt và các nguyên lý nhiệt động lực học 

Chương 3. thuyết động học chất khí 

Chương 4. Sức căng mặt ngoài – Áp suất thẩm thấu… 

Phần 3. Điện học 

Chương 1. Điện tích và điện trường 

Chương 2. Định luật Oxtrogradski-Gauss 

Chương 3. Điện thế và điện dung 

Chương 4. Dòng điện và mạch điện 

Chương 5. Từ trường, định luật Ampere… 

Phần 4. Điện trường 

Chương 1. Trường tĩnh điện 

Chương 2. Dòng điện không đổi 

Chương 3. Từ trường của dòng điện không đổi 

Chương 4. Cảm ứng điện từ 

Chương 5. Các phương trình Maxwell… 

Phần 5. Quang học  

Chương 1. Quang hình 

Chương 2. Giao thoa 

Chương 3. Nhiễu xạ 

Chương 4. Sự tán sắc và hấp thụ 

Chương 5. Phân cực ánh sáng… 
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2.3. Thực trạng sử dụng bài tập sáng tạo  trong dạy học vật lý hiện nay 

Chương trình SGK mới đã có chú trọng đến loại BTST với số lượng và thể 

loại (tương ứng với các dấu hiệu của BTST) tương đối đa dạng so với tác dụng của 

nó. Tuy nhiên, chương trình vật lý đại cương đa số là bài tập định lượng, tính toán, 

rất ít BTST. 

2.3.1. Nhận thức của giáo viên  về bài tập sáng tạo 

.Tôi đã điều tra nhận thức của GV về BTST ở trường phổ thông bằng phiếu 

điều tra (xem phụ lục P1), thực hiện trên 30 GV trung học phổ thông và đạt được 

một số kết quả sau: 

80 % GV đã nhận thức đúng về BTST vật lý. 

6 % GV cho rằng BTST là bài tập mà việc giải nó thì HS cần phải học xong 

lý thuyết có thí nghiệm biểu diễn của GV. 

10 % GV cho rằng BTST vật lý mà việc giải nó rất phức tạp, cần vận dụng 

kiến thức tổng hợp khi giải và chỉ để nghiên cứu sự phụ thuộc giữa các đại lượng 

vật lý, hay được sử dụng ngay sau khi học xong một khái niệm, định luật mới nào 

đó. 

4 % cho rằng BTST vật lý chiếm quá nhiều thời gian để chuẩn bị. 

Điều tra ở giảng viên khoa vật lý trường đại học Đồng Tháp cũng thu được 

kết quả tương tự. 

Qua đó nhận thấy đa số GV đã biết và hiểu được thế nào là BTST vật lý. 

Tuy nhiên, việc sử dụng BTST gần như rất ít ở trường đại học, hoặc có sử 

dụng nhưng giảng viên không nhận ra, hoặc không chỉ rõ cho SV là đang làm việc 

với loại bài tập này. Trong dạy học GV chủ yếu sử dụng bài tập định lượng và một 

số ít bài tập định tính ở tài liệu, giáo trình, sách bài tập cũng như ở các tại liệu 

tham khảo khác. 
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Một số ít GV có sử dụng BTST trong dạy học nhưng rất ít và chọn BTST ở 

dấu hiệu đầu tiên “Bài tập có nhiều cách giải”. Ngoài ra, phạm vi sử dụng BTST 

cũng rất hạn hẹp chủ yếu ở các lớp sinh viên chuyên ngành sư phạm vật lý. 

Thời gian mà GV sử dụng cho BTST là rất ít. Phần lớn GV cho rằng không 

có thời gian để cho HS, SV giải BTST và thiết bị làm thí nghiệm còn thiếu rất 

nhiều cho dấu hiệu thứ 3 của BTST là “Bài tập thí nghiệm”. 

2.3.2. Nguyên nhân và thực trạng 

Từ những kết quả so sánh và nhận thức của GV về BTST dẫn đến một số 

nguyên nhân, thực trạng về việc sử dụng BTST hiện nay: 

 Tài liệu, giáo trình đại cương có không nhiều BTST. 

GV ít biên soạn và sử dụng BTST trong các tiết dạy bài tập. 

 Trong kiểm tra, thi cử: Trong các tiết kiểm tra thường kỳ cho đến các 

thi kết thúc học phần thì BTST rất ít được sử dụng và nội dung chủ yếu thường là 

kiểm tra kỹ năng lý thuyết, khả năng tính toán.  

2.4. Nguyên tắc và các bước xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy 

học – học phần vật lý đại cương 

2.4.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy học – học phần 

vật lý đại cương 

BTST phải phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu học phần. Nội dung của 

BTST gắn liền, liên quan đến nội dung lý thuyết mà sinh viên được tiếp cận. 

BTST có thể phát huy được khả năng tư duy, tính sáng tạo, khả năng giải 

quyết vấn đề đa dạng, linh hoạt. 

BTST được xây dựng phù hợp với mục tiêu đã đề ra với các dấu hiệu nhận 

biết trên cơ sở đã lựa chọn. 

2.4.2. Các bước xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo 

Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung kiến thức mà SV cần tiếp thu (giới 

hạn nội dung sẽ xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo). 

Bước 2: Lựa chọn căn cứ (cơ sở) để nhận biết BTST dựa trên ba cơ sở đã 

biết: 
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 Dấu hiệu nhận biết dựa vào từ để hỏi; 

 Dựa vào các phẩm chất tư duy; 

 Dựa vào nội dung bài tập. 

Bước 3: Ước lượng (dự định) số lượng bài tập sáng tạo sẽ xây dựng: 

 Bao nhiêu bài cho từng dấu hiệu; 

 Bao nhiêu bài có hướng dẫn, mức độ khó như thế nào; 

 Bao nhiêu bài mức độ cao hơn, không có hướng dẫn chi tiết, chỉ có đáp 

án dùng cho việc luyện tập;… 

Bước 4: Tiến hành xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo 

 Sưu tầm, tham khảo tài liệu; 

 Lựa chọn bài tập phù hợp mục tiêu đã đề ra; 

 Chỉnh sửa nội dung, hình thức cho phù hợp; 

 Thiết kế, xây dựng bài hoàn chỉnh (có hướng dẫn chi tiết và không có 

hướng dẫn dùng cho luyện tập); 

 Sắp xếp theo hệ thống đã xác định để thuận tiện khi sử dụng,… 

Bước 5: Điều tra, đánh giá tính khả thi của hệ thống bài tập sáng tạo đã xây 

dựng 

Bước 6: Sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo đã xây dựng 

 Lựa chọn bài tập nào trong hệ thống bài tập đã xây dựng; 

 Mục đích sử dụng cụ thể, sử dụng ở phần nào, bài nào,… 

2.5. Vận dụng các dấu hiệu của bài tập sáng tạo trong dạy học  - học phần 

vật lý đại cương 

Ở mỗi phần của chương trình vật lý đại cương, có thể bài tập sáng tạo 

không có đủ ở tất cả các dấu hiệu, tuy nhiên đề tài sẽ cố gắng sưu tầm ở mức độ 

nhiều nhất có thể. Một số bài sẽ có hướng dẫn, bài giải chi tiết, và sẽ có một số bài 

chỉ là gợi ý và kết quả - đây là những bài tập sáng tạo ở mức độ cao để người học 

luyện tập nâng cao khả năng của bản thân. 

Trong phạm vi đề tài này, chỉ dừng lại ở  năm dấu hiệu đầu tiên để nhận 

biết bài tập sáng tạo dựa trên các phẩm chất của tư duy sáng tạo. Dấu hiệu thứ sáu 

(bài tập hộp đen) thường xuất hiện nhiều ở phần điện học – không nằm trong phạm 

vi nghiên cứu của đề tài. 
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2.5.1. Dấu hiệu 1 – Bài tập có nhiều cách giải 

Bài tập 1. Sau khi làm thí nghiệm, một bạn thu được bảng số liệu 2.1 và vẽ 

được đồ thị như hình vẽ 2.1. Hãy trình bày 2 cách xác định gần đúng vận tốc tức 

thời của vật chuyển động ở thời điểm t = 0,2s. [2], [10] 

 

t (s) x (cm) 

0 0 

0,1 2,2 

0,2 5,6 

0,3 10,2 

0,4 15,8 

0,5 23 

0,6 31,4 

0,7 40,8 

0,8 51,5 

 

 

Hướng dẫn: 

Cách 1. Dựa vào bảng số liệu 

Áp dụng công thức tính gần đúng vận tốc tức thời tại thời điểm t theo công 

thức tính vận tốc trung bình, lấy các giá trị lân cận thời điểm 0,2s. 

Thay vào công thức, tính gần đúng được vận tốc tức thời tại thời điểm 

0,2s. 

10,2 2, 2 40 /
0,3 0,1

cm cm cm s
s s




 


 

Cách 2. Tính theo số liệu lấy từ đồ thị  

Trên đường cong x(t), lấy điểm M ứng với thời điểm t = 0,2s 

Vẽ tiếp tuyến với đường cong tại M, cắt các trục tọa độ 

Cắt trục t tại t = 0,08s 

Tương ứng có thể chọn các giá trị khác nhau của x và t tương ứng, ví dụ 

0 0.1
0.2

0.3
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0

10

20

30

40

50

60

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

t (s)

x 
(c

m
)

Hình 2.1. Đồ thị x(t) 
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x1 = 15cm, t1 = 0,42s 

x2 = 20cm, t2 = 0,53 

x3 = 25cm, t3 = 0,64s 

x4 = 30cm, t4 = 0,78s 

… 

sau đó áp dụng công thức 

tính gần đúng vận tốc tức 

thời như cách 1 để tính 

1
15 0 44 /

0, 42 0,08
cm cm cm s

s s



 


 

2
20 0 44 /

0,53 0,08
cm cm cm s
s s




 


 

25 03 44 /
0,64 0,08

cm cm cm s
s s




 


 

4
30 0 42,8 /

0,78 0,08
cm cm cm s

s s



 


 

Chú ý: ở đây có sai số trong kết quả, trong phạm vi cho phép ta chấp 

nhận được các kết quả này. 

 

Bài tập 2.  

Hai vật có khối lượng m1 = 1kg và m2 = 2kg nối với nhau bằng một sợi dây 

vắt qua ròng rọc (hình 2.2). Dây không dãn và 

có khối lượng không đáng kể. Ban đầu vật m2 

được giữ ở độ cao 1m, sau đó thả rơi tự do. 

Biết mặt phẳng nghiêng với phương ngang góc 

30o và hệ số ma sát trượt là 0,2. Tính vận tốc 

của hệ vật khi vật m2 khi nó vừa chạm đất bằng 

2 cách: 

Áp dụng định lý biến thiên cơ năng 

Áp dụng phương pháp động lực học. 

m2 

Hình 2.2 

m1 

0 0.1
0.2

0.3
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0
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30

40
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60

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

t (s)

x 
(c

m
)
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Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây treo. [2], [3],[10] 

Hướng dẫn: 

Cách 1. Áp dụng định luật biến thiên cơ năng 

Vật m2 rơi xuống một đoạn h thì vật m1 sẽ trượt lên trên mặt phẳng 

nghiêng một đoạn đường s bằng h, theo công thức trong tam giác vuông, vật m1 

dịch chuyển lên một độ cao: 

1 .sin 30 0,5oh h m   

Ngoại lực tác dụng lên hệ chính là lực ma sát trượt tác dụng lên vật m1. 

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí ban đầu của mỗi vật chiều dương hướng từ trên 

xuống, tại đó động năng của mỗi vật cũng bằng không, cơ năng ban đầu của hệ 

bằng 0. 

Áp dụng định luật biến thiên cơ năng: 

. .
msF ms ms

s t

s

A F S F S

W W
W

  

 



rr

 

Do hai vật nối nhau bằng cùng một dây nên sẽ chuyển động cùng vận tốc. 

Ta có: 

  2
1 2 1 1 2

1
2

s ds tsW W W

m m m gh m gh

 

   
 

Thay vào, suy ra được biểu thức tính vận tốc của hệ vật 

 2 1 1 1

1 2

2 os .m gh m gh m gc s
m m

 


 



 

Thay số vào, tính được  

2,94 /m s   

 

Cách 2. Áp dụng phương pháp động lực học  

Vẽ hình, phân tích các lực tác dụng lên mỗi vật, áp dụng định luật 2 

Newton, viết phương trình chuyển động cho mỗi vật. Chọn chiều dương là chiều 

chuyển động của hệ vật (đã xác định trong đề bài, vật 2 rơi xuống kéo vật 1 trượt 

lên trên mặt phẳng nghiêng). Chiếu các phương trình chuyển động lên các trục 
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song song và vuông góc với phương chuyển động, thu được các phương trình vô 

hướng, giải sẽ tìm được gia tốc, từ đó tính vận tốc chuyển động của hệ vật. 

Ta có: 

1 1 1 1 1

2 2 2 2

msm a P N T F

m a P T

   

 

r r r rr
r rr  

Chiếu lên chiều chuyển động như 

hình vẽ, do dây không dãn, bỏ qua khối lượng 

ròng rọc và dây treo nên: 

1 2

1 2

a a a
T T T
 
 

 

Thu được: 

1 1 1

2 2

sin osm a T m g km gc
m a m g T

   
 

 

 2 1

1 2

2

sin os

4,33 /

m m kc
a g

m m
m s

  
 





 

Áp dụng công thức liên hệ vận tốc, gia tốc và quãng đường dịch chuyển, 

tính được vận tốc của hệ vật khi vật m2 chạm đất: 
2 2 2as

2as 0
2,94 /

o

odo
m s

 

 


 

  
 

 

Cả hai cách tính đều thu được vận tốc của hệ vật là 2,94m/s. 

 

Bài tập 3. Từ vị trí thấp nhất tại chân mặt 

phẳng nghiêng (hình 2.3), người ta truyền cho vật 

một vận tốc ban đầu 4m/s. Vật trượt lên đến điểm B 

trên mặt phẳng nghiêng thì trượt xuống, khi đến 

chân mặt phẳng nghiêng vật chỉ đạt vận tốc 3m/s. 

Biết góc nghiêng 45o. Tính độ cao h và hệ số ma sát 

trượt k giữa vật và mặt phẳng nghiêng theo 2 cách: 

h 

B 

Hình 2.3 

m2 

m1 1N
r

 

1P
r

 

2P
r

 

2T
r

 

1T
r
 

msF
r

 

+ 
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Áp dụng phương pháp động lực học 

Áp dụng phương pháp năng lượng. [2], [10] 

Cách 1. Áp dụng phương pháp động lực học 

Vẽ hình, phân tích các lực tác dụng lên vật trong hai quá trình trượt lên 

mặt phẳng nghiêng và trượt xuống mặt phẳng nghiêng, áp dụng định luật 2 

Newton, viết phương trình chuyển động cho vật trong từng trường hợp. Chọn 

chiều dương là chiều chuyển động của vật khi trượt lên trên mặt phẳng nghiêng. 

Chiếu các phương trình chuyển động lên các trục song song và vuông góc với 

phương chuyển động, thu được các phương trình vô hướng. Kết hợp với các 

phương trình liên hệ vận tốc, gia tốc và quãng đường vật đi sẽ tìm được quãng 

đường vật trượt trên mặt phẳng nghiêng hay độ cao h mà vật đạt được, hệ số ma 

sát trượt k. 

Gọi 1a  và 2a  lần lượt là gia tốc của vật khi trượt lên trên và trượt xuống 

trên mặt phẳng nghiêng. Khi đó lực ma sát trượt tương ứng là 1msF


 và 2msF


 có 

chiều như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta có: 

22

11

ms

ms

FNPam

FNPam







 

Chiếu lên chiều chuyển động như hình vẽ 

h 

B 

Hình 2.3a. Vật trượt lên 
trên mặt phẳng nghiêng 

h 

B 

Hình 2.3b. Vật trượt xuống 
trên mặt phẳng nghiêng 


 


 N


 

N


 

P


 
P


 

2msF


 

1msF


 

)(  

)(  
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cossin
cossin

2

1

kmgmgma
kmgmgma



 

Hay: 




cossin
cossin

2

1

kgga
kgga




     (1) 

Khi vật trượt lên đến B hay từ B trượt xuống hết mặt phẳng nghiêng đều đi 

được đoạn đường S như nhau, vận tốc tại B là 0m/s. Ta có: 

Sa
Sa

2
2
2

1
2

1

20
20








       (2) 

 Từ (1) và (2), lập tỉ số thu được: 

  2
2

2
1

cossin
cossin











k
k  

Thay số vào: 

28,0
9

16
1
1



 k

k
k   (do sin45o = cos45o) 

Từ (1) và (2), suy ra biểu thức tính S: 

  








sin4)cos(sin2cossin2

2
2

2
1

2
2

2
1

gkgkg
S 







  

Mà: 

 
m

g
h

Sh

64,0
4

sin
2
2

2
1 









 

Cách 2. Áp dụng phương pháp năng lượng. 

Chọn mốc tính thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng, chiều dương hướng 

lên. Do có ma sát nên công của lực ma sát trong quá trình vật trượt lên trên và 

trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng bằng độ biến thiên cơ năng trên quãng đường 

dịch chuyển S. Tại chân mặt phẳng nghiêng, thế năng của vật bằng 0, tại điểm B 

động năng của vật bằng 0. 

Công của lực ma sát: 

SmgkSFSFA msmsFms
.cos.. 


 

Công của lực ma sát trong quá trình vật đi lên: 
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2
12

1 mmghWWA đBFms
  

Công của lực ma sát trong quá trình vật trượt xuống: 

mghmWWA BsFms
 2

22
1   

Giải hệ 3 phương trình này sẽ tìm được k và h, trong đó sin.Sh   

 

Bài tập 4. Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng đứng với bờ. 

Ban đầu thuyền nằm yên và cách bờ 75cm. Một người bắt đầu đi từ mũi đến đuôi 

thuyền, biết thuyền dài 2m. Khối lượng của người và thuyền lần lượt là 60kg và 

140kg. Bở qua ma sát giữa thuyền và nước. Hãy trình bày 2 cách để xác định xem 

mũi thuyền có cập bờ được không? [2] 

Hướng dẫn giải: 

Cách 1. Sử dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm người 

và thuyền, tính độ dời của thuyền khi người đi hết chiều dài thuyền. 

Chọn chiều dương là chiều chuyển đông của thuyền.  

Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là , vận tốc của người đối với thuyền là 

u, vận tốc của người đối với bờ (+ u). Khối lượng của người là m, khối lượng 

của thuyền là M. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 

  0 umM 
  

Chiếu lên chiều dương như đã chọn: 

  0 umM   

Độ dời tương ứng của người và thuyền cũng tỉ lệ với vận tốc của người và 

thuyền. Khi người đi hết chiều dài thuyền, thuyền sẽ dịch chuyển đoạn đường S 

tương ứng. 

Ta có: 

m
mMu

S
l 




 

Thay số vào tính được mS 6,0 , độ dời này nhỏ hơn khoảng cách từ mũi 

thuyền đến bờ, nghĩa là thuyền chưa chạm được bờ. 
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Cách 2.   

Vẫn sử dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm người và 

thuyền, lập luận ngược lại cách trên, muốn thuyền chạm vào bờ thì độ dời của 

thuyền phải đúng bằng khoảng cách từ mũi thuyền đến bờ. Sử dụng điều kiện này 

tính quãng đường mà người phải đi, so sánh với chiều dài của thuyền. 

Vẫn thu được công thức liên hệ: 

m
mMu

S
l 




 

Thay số vào tính được ml 5,2 - nghĩa là người phải đi 2,5m thì thuyền có 

thể chạm bờ, chiều dài này lớn hơn chiều dài của thuyền nên mũi thuyền cũng 

không thể chạm bờ. 

 

2.5.2. Dấu hiệu 2 – Bài tập có hình thức tương tự nhưng nội dung thay đổi 

Bài tập 6. Một xe tải chở vật nặng chạy trên đường nằm ngang. Trong mỗi 

trường hợp sau đây, chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên vật không? Nếu 

có thì lực đó phụ thuộc vào những yếu tố nào và có chiều như thế nào? 

Xe đứng yên 

Xe chuyển động nhanh dần đều 

Xe chuyển động chậm dần đều 

Xe chuyển động thẳng đều. [10], [2] 

Hướng dẫn giải: 

Trong từng trường hợp, lúc nào vật cũng chịu tác dụng của trọng lực và 

phản lực của sàn xe tác dụng lên. 

Trường hợp 1 và 4: xe tải đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều thì gia tốc 

bằng 0, vật không có xu hướng trượt trên sàn xe nên sẽ không có lực ma sát nghỉ 

xuất hiện trên vật. 

Trường hợp 2. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc hướng cùng 

chiều chuyển động, khi này xe tải tác dụng lên vật một lực ma sát nghỉ cùng chiều 

chuyển động của xe và có độ lớn  

maFmsn   
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Nếu lực này lớn hơn lực ma sát nghỉ cực đại thì vật sẽ trượt về phía sau xe 

(ngược chiều chuyển động của xe), ví dụ khi xe tăng tốc đột ngột. 

Trường hợp 3. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc hướng ngược 

chiều chuyển động, khi này xe tải tác dụng lên vật một lực ma sát nghỉ ngược 

chiều chuyển động của xe và có độ lớn  

maFmsn    

Nếu lực này lớn hơn lực ma sát nghỉ cực đại thì vật sẽ trượt về phía trước xe 

(cùng chiều chuyển động của xe), ví dụ khi xe phanh gấp. 

 

Bài tập 7. Có một bệ súng khối lượng 10 tấn có thể chuyển động không ma 

sát trên đường ray. Trên bệ súng có gắn một khẩu đại bác có khối lượng 5 tấn. 

Viên đạn có khối lượng 100kg có vận tốc đầu nòng là 500m/s. Xác định vận tốc 

của bệ súng ngay sau khi bắn, biết: 

a/. Lúc đầu bệ súng đứng yên 

b/. Trước khi bắn, bệ súng chuyển động với vận tốc 18km/h theo chiều bắn. 

c/. Trước khi bắn, bệ súng chuyển động với vận tốc 18km/h ngược chiều 

bắn. [3] 

Hướng dẫn:  

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập gồm bệ súng gắn với 

khẩu đại bác và viên đạn. Hệ này áp dụng được định luật bảo toàn động lượng khi 

xét theo phương ngang. Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho hệ ngay 

trước và sau khi nhả đạn. 

Theo định luật bảo toàn động lượng: 

st PP


  

Tùy trường hợp mà biểu thức của định luật sẽ thay đổi. 

Chiếu phương trình này lên phương ngang, chú ý chọn chiều dương là chiều 

nhả đạn. Thu được hệ phương trình vô hướng, giải tìm được vận tốc của bệ súng 

ngay sau khi bắn, thể hiện cả chiều chuyển động của bệ súng. 

Kết quả: 

,/047,0./ sma   ngược chiều bắn 
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,/59,4./ smb   cùng chiều bắn 

,/05,5./ smc   ngược chiều bắn 

 

Bài tập 8. Một xe có khối lượng20kg có thể chuyển động không ma sát trên 

một mặt phẳng nằm ngang. Trên xe đặt một vật có khối lượng 2kg, hệ số ma sát 

giữa xe và hòn đá là 0,25. Tác dụng một lực kéo có phương nằm ngang lên hòn đá. 

Xác định gia tốc của xe và hòn đá, lực ma sát giữa xe và hòn đá trong các trường 

hợp sau của lực kéo: 

a/. 20N 

b/. 2N 

c/. 5,2N  [7] 

Hướng dẫn giải: 

Đầu tiên, xác định các lực tác dụng lên 

xe và vật. Chú ý so sánh giữa lực kéo tác dụng lên vật và độ lớn của ma sát nghỉ 

cực đại, điều kiện về chuyển động tương đối giữa hai vật với nhau. 

 

 

 

 

 

a/. Phân tích các lực tác dụng lên vật, viết phương trình chuyển động theo 

định luật 2 Newton, chiếu lên phương chuyển động thu được các phương trình vô 

hướng, giải ra sẽ tìm được gia tốc của vật và xe. 

2

2

/25,0

/5,7

sm
m
kmga

sm
m

FFa

xe
x

ms
v







 

Khi tiến hành câu b và câu c, do bản chất của lực ma sát đã thay đổi nên 

phải so sánh độ lớn của lực kéo  và lực ma sát nghỉ cực đại. Trong câu c lại bổ 

sung thêm về điều kiện để hai vật chuyển động so với nhau.  

 

F
r

 

F
r

 

Hình 2.4 
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Bài tập 9.  Trong hệ như hình vẽ 2.5 , ta có m1 = 500g, góc của mặt phẳng 

nghiêng 30o, hệ số ma sát nghỉ và 

ma sát trượt giữa vật m1 và mặt 

phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng 

nghiêng được giữ cố định. Hãy tính 

gia tốc của mỗi vật, lực ma sát giữa 

vật m1 và mặt phẳng nghiêng trong 

hai trường hợp: 

a/.  m2 = 500g 

b/. m2 = 200g  

Hướng dẫn giải: 

Xác định chiều chuyển động của hệ vật bằng cách so sánh độ lớn các lực có 

tác dụng làm vật chuyển động, từ đó suy ra chiều của lực ma sát. 

Viết phương trình chuyển động cảu mỗi vật theo định luật 2 Newton. 

Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương đã xác định sau khi so sánh 

lực và xác định chiều của lực ma sát. Thay lực ma sát nghỉ cực đại bằng lực ma sát 

trượt tương ứng. 

Do dây không dãn, bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây: hai vật chuyển động 

cùng gia tốc và độ lớn lực căng dây tác dụng lên mỗi vật là bằng nhau. 

Từ đó, giải hệ các phương trình vô hướng tìm được gia tốc của mỗi vật và 

lực ma sát giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng. 

a/. Trường hợp m2 = 500g. 

 Nhận xét: 

max12 sin  msnFPP  , do đó 

vật 1 sẽ trượt lên trên mặt phẳng 

nghiêng, vật 2 di chuyển xuống., lực 

ma sát có chiều như hình vẽ 2.5a. 

Gia tốc của hệ vật: 

m2 

Hình 2.5 

m1 

m2 

Hình 2.5a 

m1 
N


 
1T


 
2T


 

1P


 

2P


 
msF
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2
21

112

21

12

/6,1

cossin

sin

sm
mm

kgmgmgm
mm

FPP
a ms

















 Lực ma sát nghỉ cực đại lúc này là lực ma 

sát trượt: 

NgkmFms 85,0cos1    

 

b/. Trường hợp m2 = 200g 

Nhận xét: 21 sin PP  , do đó 

vật 1 có xu hướng trượt xuống mặt 

phẳng nghiêng, lực ma sát nghỉ có 

chiều như hình vẽ 2.5b. 

Độ lớn lực ma sát nghỉ: 

 
N

mmg
PPFmsn

49,0
sin

sin

21

21








 

Độ lớn của lực ma sát nghỉ lúc 

này nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại, do đó vật sẽ vẫn đứng yên. 

Gia tốc của hệ vật bằng 0. 

 

2.5.3. Dấu hiệu 3 – Bài tập thí nghiệm 

Bài tập 10. Vật nhỏ B được đặt ở trên đầu của vật A (hình2.6), ban đầu cả 

hai vật đều đứng yên. 

a/. Nếu kéo vật A bằng một lực 

vừa phải thì B sẽ chuyển động cùng 

với A. Lực nào đã làm vật B chuyển 

động so với mặt sàn? Vì sao vật B vẫn 

đứng yên so với vật A. 

b/. Khi kéo vật A bằng một lực lớn hơn, vật B sẽ chuyển động trên vật A và 

so với mặt sàn. Hãy làm thí nghiệm và rút ra kết luận: 

B 
A F

r
 

Hình 2.6 

m2 

Hình 2.5b 

m1 
N


 
1T


 
2T


 

1P


 

2P


 
msF
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Vật B chuyển động theo chiều nào so với mặt sàn? Lực nào gây ra chuyển 

động đó? 

Vật B chuyển động theo 

chiều nào so với vật A, và vì sao? 

Hướng dẫn: 

a/. Lực ma sát ABF


do vật A 

tác dụng lên vật B, làm vật B 

chuyển động sang trái. 

Khi lực kéo F


là không quá lớn, gia tốc của A và B nhỏ, trong hệ quy chiếu 

gắn với vật A, lực quán tính tác dụng lên vật B vẫn nhỏ, chưa thắng lực ma sát 

nghỉ, vật B vẫn đứng yên so với vật A. 

 
b/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi kéo vật A bằng một lực lớn hơn: 

Trong hệ quy chiếu gắn với mặt sàn, lực ma sát ABF


 làm vật B chuyển 

động về phía bên phải so với sàn. 

Trong hệ quy chiếu gắn với sàn, lực quán tính thắng lực ma sát, vật B 

chuyển động trên vật A từ bên phải sang bên trái (hình 2.6b). 

 

B 

A F
r

 

Hình 2.6a 

ABF


 qtF


 

B 

A F
r

 

 

ABF


 qtF


 

A F
r

 

Hình 2.6b 

ABF


 qtF


 B 
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Bài tập 11. Khi tiến hành thí nghiệm về lực đàn hồi, một bạn sử dụng dây 

cao su thay cho lò xo. Ban đầu treo lần lượt 1, 2, …, 5 quả cân giống nhau làm 

dây cao su dãn ra. Sau đó bạn lần lượt tháo bớt từng quả cân và ghi lại độ dài của 

dây cao su. Sau khi tiến hành thí nghiệm nhiều lần để thu số liệu về sự co dãn của 

dây cao su, bạn vẽ được đồ thị phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ co dãn của dây 

cao su, ứng với các đường (1) và (2) trong hình 2.7. 

Hãy phân tích đồ thị và kết luận về tính đàn hồi của dây cao su, kết luận 

0đó có giống với kết luận khi làm với lò xo không? [2], [10] 

 Hướng dẫn giải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây cao su được sử dụng trong thí nghiệm trên có tính đàn hồi không ổn 

định, không đồng nhất khi bị kéo dãn hay co lại. 

Hệ số đàn hồi của dây cao su thay đổi theo độ biến dạng của dây. 

Lực đàn hồi xuất hiện trên dây cao su và độ biến dạng của dây không đơn 

trị như trong lò xo (mỗi lò xo có hệ số đàn hồi hay độ cứng không đổi trong giới 

hạn đàn hồi của lò xo): 

 lkFđh  .  

Không thể sử dụng dây cao su làm lực kế thay lò xo. 

 

Bài tập 12. Một người đặt một cây gậy nằm ngang trên hai ngón tay, sau 

đó dịch chuyển một ngón về phía ngón còn lại. Hãy dự đoán, giải thích sự dịch 

 
Hình 2.7 

x 

F  

         0 

(1) 
(2) 
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chuyển của cây gậy. Làm thí nghiệm kiểm tra. Nếu làm ngược lại với ngón tay kia 

thì sự dịch chuyển của cây gậy có ngược lại so với trước không? 

Hướng dẫn: 

Chú ý đến lực ma sát giữa các ngón tay với gậy, áp lực của gậy đè lên mỗi 

ngón tay (phụ thuộc vào vị trí của ngón tay so với trọng tâm của gậy – theo quy tắc 

hợp các lực song song cùng chiều). 

Ban đầu, khi di chuyển ngón tay phải về phía ngón tay trái (giả sử gậy 

đứng yên so với ngón tay trái): 

một lúc nào đó, gậy trượt trên ngón trái và đứng yên so với ngón phải. 

sau đó đổi ngược lại, trượt trên ngón phải và đứng yên so với ngón 

trái. 

Quá trình liên tục lặp lại đến khi hai ngón tay chạm nhau, gậy không 

rơi. 

Nếu tiếp tục di chuyển ngón tay phải ra xa ngón tay trái, gậy vẫn đứng yên 

so với ngón tay trái và rơi xuống khi ngón tay phải vừa rời đầu gậy. 

 

Bài tập 13. Với các dụng cụ: một khối gỗ hình 

hộp chữ nhật có khối lượng m, một thước thẳng có độ 

chia nhỏ nhất đến mm. Trình bày và giải thích phương 

án thí nghiệm để xác định gần đúng lực F
r

 sao cho 

khi tác dụng vào A theo phương như hình vẽ có thể 

làm khối gỗ lật quanh D. [2], [10] 

Hướng dẫn: 

Tại mặt dưới của khối gỗ có ma sát với mặt 

sàn đủ lớn để khối gỗ không ị trượt, khi đó D trở thành tâm quay tạm thời khi có 

lực tác dụng như trên. 

Dùng thước xác định độ dài các cạnh của khối gỗ hình hộp chữ nhật như 

trên. Áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay qua D và vuông góc với 

khối gỗ. Các lực tác dụng vào khối gỗ có thể làm nó quay: 

Trọng lực P


, ứng với cánh tay đòn d2 

a 

b 

A 

D 

F
r

 

Hình 2.8 
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Lực tác dụng F
r

, ứng với cánh 

tay đòn d1 

Áp dụng điều kiện cân bằng: 

12 dFdP


  

b
mgaF

Fbmga

2

2




 

 

Bài tập 14.  Cho các dụng cụ: 

Một mặt phẳng nghiêng 

Một khối gỗ có khối lượng m (đã biết) 

một thước chi đến mm 

Một đồng hồ bấm giây 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định nhiệt 

lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng. [2], [10] 

Hướng dẫn: 

Áp dụng định luật biến thiên cơ năng, khi đó sự chênh lệch cơ năng của 

khối gỗ từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống hết mặt phẳng nghiêng chính bằng nhiệt 

lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt. 

Chọn mốc tính thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng, chiều dương hướng 

lên. 

Dùng thước xác định chiều cao, chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

Thả khối gỗ trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng. Tính thời gian 

khối gỗ đi hết mặt phẳng nghiêng bằng đồng hồ bấm giây. 

Viết biểu thức cơ năng của khối gỗ tại đỉnh và chân mặt phẳng nghiêng: 

2

2
1

mmghQA   

Trong đó: 

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu: 

a 

b 

A 

D 

F
r

 

 
Hình 2.8’ 

P


 

d1 

d2 
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2

2
1 atl   và 02222  oo doal   

Thay vào, suy ra được biểu thức tính Q: 

2

2

2
t
lmmghQ   

 

Bài tập 15. Tiến hành thí nghiệm : Giữ 1 

vật nhỏ (đầu bút bi, nắp bút máy…) nằm ngang 

một cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, chứa gần 

đầy nước. Đặt mắt quan sát vật nhỏ ở phía bên kia 

cốc nước. Dịch chuyển vật ra xa dần cốc nước. Mô 

tả và giải thích hiện tượng quan sát được?[4] 

Hướng dẫn: 

Cốc nước là một thấu kính hội tụ theo phương ngang. Theo tính chất ảnh 

của vật thật qua thấu kính hội tụ, ban đầu ta sẽ quan sát thấy ảnh rất lớn của vật, 

ảnh này cùng chiều với vật. Khi dịch vật ra ngoài tiêu điểm của cốc thì ảnh đảo 

chiều theo phương ngang so với chiều của vật. Trong quá trình dịch chuyển vật ra 

xa cốc, ta thấy ảnh luôn dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của vật và 

độ lớn của ảnh nhỏ dần. 

 

Bài tập 16. Nhúng nghiêng một ống thủy tinh rỗng vào một cốc thủy tinh 

chứa gần nước sao cho đáy ống chạm vào đáy cốc và miệng ống nằm ở phía trên. 

Cốc nước được đặt trên một tờ giấy trắng ở mặt bàn. 

Hình 2.9 



 
40

Nhìn dọc theo thành ống thủy tinh từ phía 

trên (A). tiến hành thí nghiệm. Hãy mô tả, giải 

thích hiện tượng quan sát được? 

Cuộn một đoạn giấy màu thành hình trụ và 

luồn nó vào trong ống thủy tinh tới sát đáy ống, 

rồi lại nhúng ống vào cốc nước. Dự đoán hiện 

tượng sẽ quan sát được khi lại nhìn dọc theo 

thành ống thủy tinh từ phía trên (A). Tiến hành 

thí nghiệm kiểm tra điều đã dự đoán.   

Rút đoạn giấy màu ra khỏi ống thủy tinh. Dự đoán các hiện tượng sẽ quan sát 

được khi nhìn dọc theo thành ống từ phía trên (A) trong 2 trường hợp: 

 Đổ nước vào trong ống cho tới nửa chiều cao của mực nước trong ống thủy 

tinh. 

Đổ nước vào trong ống cho tới khi mặt nước trong ống ngang bằng với mặt 

nước trong cốc. 

Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra các dự đoán trên. [4] 

Hướng dẫn: 

Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, ta thấy phần ống 

nghiệm ngập trong nước như được nâng lên. Mặt 

khác, do hiện tượng phản xạ toàn phần ở thành ống, ta 

lại thấy thành ống nghiệm sáng lóa như được mạ bạc. 

Do hiện tượng phản xạ toàn phần, ta thấy thành 

ống nghiệm sáng như được mạ bạc và không nhìn 

thấy cuộn giấy màu. 

Hình 2.10 
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Do hiện tượng phản xạ toàn phần, ta thấy như có thủy ngân nổi trên mặt nước. 

Khi mặt nước trong ống ngang với mặt nước trong cốc thì không còn hiện 

tượng phản xạ toàn phần nên sự sáng lóa không còn nữa, chỉ thấy phần ống 

nghiệm ngập trong nước như được nâng lên. 

 

Bài tập 17. Tại sao bể nuôi cá vàng hình cầu lại được người sử dụng ưa 

chuộng? Hãy giải thích về mặt quang hình học. 

Xét trường hợp cá vàng trong bể cá hình cầu bán kính R nằm trên cùng một 

mức với tâm của bể và cách thành thủy tinh một khoảng R/2. Tính độ phóng đại 

của cá khi nhìn dọc theo đường thẳng đi qua cá và tâm của bể. [4], [11] 

Hướng dẫn: 

Bể nuôi cá vàng thường có dạng hình cầu lõm. 

Cách vẽ ảnh của một vật khi qua gương cầu lõm trường hợp vật nằm trong 

đoạn OF? 

Ứng dụng của gương cầu lõm? 
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Xác định AB và A’B’? 

Công thức tính độ phóng đại của ảnh: 
AB

BAK
''

  

 

Bài tập 18. Đổ gần đầy nước vào một cốc nhựa trong suốt (hoặc chai nhựa nhẵn) 

hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ có đường kính khoảng 8 10 cm. Cắt một tấm bìa 

có chiều cao bằng khoảng 
3
2  chiều cao của cốc, rồi đặt tấm bìa sát thành cốc 

nước. Đặt một ngọn đèn nhỏ đang cháy ở gần thành đối diện của cốc nước. Nếu 

nhìn nghiêng cốc nước phía trên tấm bìa từ dưới lên, ta sẽ quan sát thấy hiện 

tượng gì? Giải thích hiện tượng quan sát được. [4] 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: 

Nhiều tia sáng từ ngọn lửa đèn sau khi khúc xạ ở thành cốc bị phản xạ toàn 

phần ở mặt phân cách nước và không khí, lại bị khúc xạ qua thành cốc rồi đến mắt 

ta. Ta nhìn thấy một ảnh lộn ngược của ngọn lửa dường như lơ lửng trong không 

khí. 

 

 

 

 

Hình 2.11 
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Bài tập19. Đứng trước một gương phẳng, đặt ngay trước mũi cuốn sách 

hay tấm bìa. Làm thế nào để khuôn mặt của bạn chỉ có một mắt? 

Hướng dẫn: 

Mắt nhìn thẳng vào gương, không lâu sau bạn sẽ nhìn thấy trên mặt của 

mình chỉ còn có một con mắt. 

Có hiện tượng đó là do hai của người tiếp thu hình ảnh của hai vật. Nhưng 

tới đại não thì hình ảnh đó lại chồng xếp lên nhau. 

Vùng nhìn của hai mắt phải riêng nhau, tia nhìn của hai mắt song song 

nhau, mắt phải chỉ nhìn ảnh của mắt trái và ngược lại. 

 

Bài tập 20.  Cho các dụng cụ sau: 

 Một thấu kính hội tụ 

 Một thấu kính phân kì 

 Một bóng đèn nhỏ, pin, dây dẫn, thước đo milimet.  

Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác định tiêu cự 

của thấu kính phân kì. 

Hướng dẫn: 

Dùng thấu kính hội tụ và đèn nhỏ S tạo chùm sáng song song. 

Đặt thấu kính phân kì hứng chùm sáng song song đó rồi chiếu lên tường, tính 

tiêu cự của thấu kính phân kì. 

Xét các tam giác đồng dạng, ta có:  

HN
OP

OHFO
FO
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Dùng thước đo OH, OP, HN ta suy ra được tiêu cự OF của thấu kính phân kì. 

 

2.5.4. Dấu hiệu 4 – Bài tập cho thiếu hoặc thừa dữ kiện 

Bài tập 21.  Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu 

với gia tốc 0,5m/s2. Sau khi đi được quãng đường 10m vật có vận tốc 2m/s. Tính 

thời gian vật di chuyển hết quãng đường trên. [7] 

Hướng dẫn: 

Bài tập này cho thừa dữ kiện, các dự kiện lại không phù hợp nhau. 

Nếu sử dụng công thức định nghĩa gia tốc để tính thời gan di chuyển: 

  s
a

t 4
5,0

2





  

Nếu sử dụng công thức tính quãng đường: 

  s
a
St 32,6

5,0
1022




  

Nếu sử dụng công thức liên hệ vận tốc, gia tốc và quãng đường sẽ không 

phù hợp, các dữ kiện đã cho loại trừ nhau. Người giải phải nhận ra sự không bình 

thường của bài toán, đề xuất cách hiệu chỉnh số liệu sao cho phù hợp. 

 

 

N 

S F O 

P 

M 

H 

Q 

           Hình 2.12 
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2.5.5. Dấu hiệu 5 – Bài tập nghịch lý, ngụy biện 

Bài tập 22. Theo định luật 3 Newton, lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. 

Vậy tại sao khi thi kéo co, vẫn có người thắng và người thua (hay đội thắng và đội 

thua)? 

Hướng dẫn: 

Chú ý: trong trò chơi kéo co, ngoài lực tác dụng ở tay, mỗi người còn chịu 

lực ma sát do mặt đất tác dụng vào. 

Khi mỗi người đạp chân vào mặt đất  một lực ma sát thì mặt đất cũng tác 

dụng trở lại chân người một lực trực đối (tuân theo định luật 3 Newton). 

Khi ai đạp vào đất mạnh hơn thì người đó sẽ thắng cuộc. 

Để công bằng trong trò chơi này, cần đảm bảo mặt đất hay mặt sàn có độ 

cứng như nhau. 

 

Bài tập 23. Tại sao trên lá môn nước đọng lại thành giọt hình cầu, một số 

lá khác thì lại ướt khi gặp nước? 

 Tại sao dùng thiếc để hàn đồng mà không dùng để hàn nhôm? 

Hướng dẫn:  

Sử dụng tính chất về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của các chất 

lỏng. 

 Nước không dính ướt lá môn, nhưng dính ướt một số lá khác 

 Thiếc lỏng dính ướt đồng nhưng không dính ướt nhôm. 

 

Bài tập 24. Có thể làm nước sôi mà không cần đun không? Vì sao? 

Hướng dẫn: 

Nước sôi ở 100oC, như vậy ngoài việc đun để nước sôi có thể làm cách 

khác, chẳng hạn làm giảm áp suất tác dụng lên mặt thoáng của nước, như thế nước 

cũng có thể đạt đến 100oC mà ta không cần đun. 
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2.6. Bài tập luyện tập 

Luyện tập 1. Một quả cầu có khối lượng 2kg, chuyển động với vận tốc 

3m/s,va chạm xuyên tâm với một quả cầu thứ hai có khối lượng 3kg đang chuyển 

động cùng chiều với quả cầu thứ nhất với vận tốc 1m/s. Tính vận tốc của các quả 

cầu sau va chạm nếu: 

a/. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. 

b/. Va chạm là hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm). [3] 

 

Đáp số: 

a/. smsm /6,2;/6,0 '
2

'
1    

b/. sm /8,1'
2

'
1   

 

Luyện tập 2. Hai quả cầu được treo ở đầu hai sợi dây song song dài bằng 

nhau. Hai đầu kia của các sợi dây được buộc vào một cái giá cao sao cho các quả 

cầu tiếp xúc nhau và tâm của chúng nằm trên cùng một đường nằm ngang (hình 2.  

). Khối lượng của các quả cầu lần lượt là 200g và 100g. Quả cầu thứ nhất được 

nâng lên ở độ cao 4,5cm và thả xuống. Hỏi sau và chạm, các quả cầu được nâng 

lên độ cao bao nhiêu, nếu: 

a/. Va chạm là hoàn toàn 

đàn hồi. 

b/. Va chạm là hoàn toàn 

không đàn hồi (va chạm mềm). 

[2]        

 

 

Đ

á

p số: 

a/. cmhcmh 8;5,0 21     

b/. cmhh 221   

h2 

Hình 2.13 
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Luyện tập 3.  Người ta kéo một khúc gỗ trọng lượng P với vận tốc không 

đổi bằng một sợi dây dài. Khoảng cách từ đầu dây tới mặt đất là h (hình 2.14 ). 

a/. Tìm hệ số ma sát giữa khúc gỗ và mặt đất khi dây buộc vào trọng tâm 

của khúc gỗ. 

b/. Nếu dây được buộc vào đầu khúc gỗ thì độ lớn của lực ma sát có thay 

đổi không? Tại sao?[7] 

Đáp số: 

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng định luật 2 Newton, viết phương trình chuyển động cho khúc gỗ. 

Chiếu lên phương chuyển động để thu được các phương trình vô hướng. Từ đó suy 

ra biểu thức tính hệ số ma sát. 

a/. 
FhPl

hlFk




22

 

b/. Không đổi 

 

Luyện tập 4. Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng cao 0,5m, người ta cho 

các vật đồng chất có hình dạng khác nhau lăn không trượt không vận tốc đầu trên 

mặt phẳng nghiêng đó. Tìm  vận tốc dài của các vật ở cuối mặt phẳng nghiêng, 

nếu: 

a/. Vật có dạng một quả cầu đặc. 

b/. Vật có dạng một đĩa tròn. 

c/. Vật có dạng một vành tròn. [3] 

Đáp số: Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng để tính, chọn mốc tính thế 

năng tại chân mặt phẳng nghiêng, tại chân mặt phẳng nghiêng vật chỉ có động 

l  
h 

F


 

Hình 2.14 
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năng (bao gồm động năng chuyển động tịnh tiến và động năng quay). Thay vào sẽ 

tìm được biểu thức tính vận tốc dài. 

2

2

R
Im

mgh


  

Tùy thuộc hình dạng của vật, biểu thức moment quán tính sẽ thay đổi. 

a/. 2,65m/s 

b/. 2,56m/s 

c/. 2,21m/s 

 

Luyện tập 5. Cho các dụng cụ sau: 

Viên bi sắt đặc đường kính 2cm hoặc 3cm 

Viên bi sáp đặc, to bằng viên bi sắt, khối lượng riêng 1,2g/cm3 

Một thước có độ chia nhỏ nhất đến mm. 

Giá đỡ và dây treo. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định tỷ lệ tiêu 

hao cơ năng trong va chạm 

không đàn hồi của hai viên bi. 

[2]. [10] 

Hướng dẫn:  

Treo hai viên bi vào cùng 

một vị trí với hai sợi dây dài như 

nhau. 

Nâng viên bi sáp lên độ 

cao h1 sao cho dây treo nằm 

ngang, thả rơi, sau va chạm hai 

viên bi dính vào nhau và đạt được độ cao h2. 

Đo các độ cao h1 và h2. 

0 

h1 
h2 

Hình 2.15 
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Tính thế năng tại các vị trí h1 và h2 (do động năng tại các vị trí này đều bằng 

0). Độ giảm thế năng này chính là năng lượng tiêu hao trong quá trình va chạm 

hoàn toàn không đàn hồi này. 

Tính khối lượng m1 và m2 của hai viên bi viên bi sáp và viên bi sắt. 

Tính tỉ lệ tiêu hao năng lượng trong va chạm không đàn hồi: 

 
11

221

ghm
ghmm

E
E 


  

 

 Luyện tập 6. Cho các dụng cụ như sau: 

 Một ống thủy tinh hở hai đầu 

Một thước có độ chia nhỏ nhất đến mm 

Nước, dầu 

Hãy trình bày và giải thích một phương án 

thí nghiệm để xác định gần đúng khối lượng 

riêng của dầu. [2]. [10] 

Hướng dẫn: 

Áp dụng công thức tính áp suất chất lỏng 

trong bình thông nhau 

Để ống chữ U thẳng đứng, đổ nước vào, 

sau đó đổ nhẹ dầu vào một nhánh, dầu sẽ làm 

chiều cao cột chất lỏng trong hai nhánh sẽ chênh lệch. 

Đo chiều cao cột dầu và nước tương ứng (như hình vẽ 2.16) 

Viết biểu thức tính áp suất chất lỏng trong hai nhánh, suy ra biểu thức tính 

khối lượng riêng của dầu. 

1

2

h
h

nd    

 

Luyện tập 7. Cho các dụng cụ sau: 

Một cốc thủy tinh hình trụ 

Một thước dây có độ chia nhỏ nhất đến mm 

Một đồng hồ bấm giây 

h2 
h1 

Hình 2.16 
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Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm xác định gần đúng 

vận tốc chảy khi ra khỏi vòi nước máy trong gia đình. [2], [10] 

Hướng dẫn: 

Dùng thước dây đo đường kính, chiều cao để tính thể tích cốc thủy tinh. 

Đo đường kính trong của vòi nước, suy ra tiết diện của vòi nước. 

Mở vòi nước, bấm đồng hồ đo thời gian đến khi nước đầy cốc. 

Coi như nước chảy đều với vận tốc cần tìm, sau thời gian t sẽ thu được 

lượng nước có thể tích bằng cốc nước trên. 
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Luyện tập 8.  Để đo độ sâu của bể bơi, một bạn dùng ống nghiệm hình trụ 

có chia độ rồi lặn xuống đáy bể bơi. Sau khi lặn, bạn ấy tính được độ sâu của bể. 

Theo bạn, bạn ấy đã làm như thế nào? [2]. [10] 

Hướng dẫn: 

Nếu coi như nhiệt độ trong bể bơi không đổi, sử dụng định luật Bôilơ-

Mariôt cho cột khí bên trong ống nghiệm để đo độ sâu của bể. 

Lật úp ống nghiệm 

xuống, giữ thẳng đứng ống, 

lặn xuống đáy bể. 

Nước sẽ dâng lên 

trong ống nghiệm khi lặn 

xuống bể bơi, ghi nhớ chiều 

cao mực nước dâng lên khi 

ở đáy bể. 

Áp dụng định luật 

Bôilơ-Mariôt tính được độ 

sâu của bể bơi. 

 
gl

llp
h oo




  

ol  

l  h 

Hình 2.17 



 
51

Luyện tập 9.  Cho các dụng cụ sau: 

Hai tấm thủy tinh hình vuông 

Một khay đựng nước 

Hai kẹp, một số que nhỏ giống nhau 

Một thước chia đến mm 

Hãy trình bày, giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng 

hệ số căng bề mặt của nước. 

Hướng dẫn: 

Lau sạch bề mặt các tấm thủy tinh, dùng kẹp kẹp hai tấm thủy tinh lại, ngăn 

cách nhau bằng các que nhỏ (như tạo một ống mao dẫn) 

Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm thủy tinh chạm mặt nước trong khay. 

Đo mực nước dâng lên giữa hai tấm thủy tinh. 

Áp dụng công thức tính độ cao chất lỏng dâng lên do hiện tượng mao dẫn, 

suy ra công thức tính hệ số căng bề mặt của nước. 

 

Luyện tập 10. Cho các dụng cụ sau: 

Một ống thủy tinh thẳng, dài có đường kính trong 2-3mm 

Cốc đựng chất lỏng 

Một thước có độ chia nhỏ nhất đến mm 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định khối 

lượng riêng của chất lỏng trên. 

Hướng dẫn: 

Nhúng thẳng ống thủy tinh vào chất lỏng, đo chiều cao ban đầu của cột khí 

trong ống. 

Bịt đầu trên ống, từ từ nâng thẳng đứng ống lên gần đến ngang mặt thoáng 

chất lỏng, đo lại chiều cao cột khí. 

Xem như trong quá trình di chuyển ống, nhiệt độ cột khí trong ống không 

thay đổi. Áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt sẽ xác định được khối lượng riêng chất 

lỏng ban đầu. 
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Pa: áp suất khí quyển 

h: chiều cao cột chất lỏng trong cốc 

h1, h2: chiều cao cột khí trong ống trước và sau khi di chuyển ổng thủy tinh. 

 

Luyện tập 11.  Cho các dụng cụ sau: 

Một bình thủy tinh chứa đầy nước, trên nắp bình có một ống thủy tinh cắm 

xuyên qua đến gần đáy bình. 

Một bình tương tự, không chứa nước, ống thủy tinh cắm xa đáy bình 

Nồi nước nóng, bình nước lạnh 

Ống cao su. 

Hãy tìm cách di chuyển nước từ bình này sang bình kia, không được mở nắp 

bình. 

Hướng dẫn: 

Bình ban đầu có nước là bình 1, bình ban đầu không nước là bình 2. 

Dùng ống cao su nối hai ống thủy tinh trên hai nắp bình 

Đồng thời nhúng bình 1 vào nước nóng, bình 2 vào nước lạnh. 

Vì có sự chênh lệch áp suất, nước trong bình 1 sẽ chảy sang bình 2.  

Ngay khi nước ngừng chảy, nhanh chóng đổi vị trí hai bình, sau một thời 

gian, lặp lại quá trình ban đầu, nước sẽ tiếp tục chảy từ bình 1 sang bình 2. 

Chú ý: không để ống thủy tinh trong bình 2 chạm mực nước trong bình.  

  

Luyện tập 12. Xác định moment quán tính của một thanh đồng chất dài l có 

khối lượng m đối với các trục quay sau đây: 

a/. Trục đi qua điểm giữa của thanh, tạo với thanh một góc nào đó. 

b/. Trục song song với thanh và cách thanh một đoạn d. 

c/. Trục vuông góc với thanh và cách điểm giữa thanh một đoạn d. [3] 

 

Luyện tập 13. Giữa đáy một gàu nước bị thủng một lỗ nhỏ. Mức nước ở 

trong gàu cách đáy gàu 30cm. Tính vận tốc nước chảy qua lỗ trong các trường 

hợp: 

a/. Gàu nước đứng yên 
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b/. Gàu nước được nâng lên đều 

c/. Gàu nước chuyển động với gia tốc 1,2m/s2 lên trên rồi xuống dưới. 

d/. Gàu chuyển động theo phương nằm ngang với gia tốc 1,2m/s2.[2], [3], 

[10] 

 

Luyện tập 14.  

Trên một xe buýt, gương bên phải có ghi “các vật thực tế ở gần hơn so với 

nhìn trong gương”. Vì sao lại có lời nhắc nhở ấy? Khi nhìn vào gương trên xe 

hình như thấy xe chạy nhanh hơn hay chậm hơn so với thực tế? Vì sao? 

Gợi ý:  

Hệ thống gương thường lắp trên các ô tô, xe máy là gương gì? 

Ảnh của một vật qua gương cầu? 

Luyện tập 15. Cho các dụng cụ sau: 

Hai nắp nhựa mềm đường kính 30 – 40 milimet, kim khâu đồ nhọn, dây đeo. 

Hãy chế tạo một cái kính đeo để khắc phục tật cận thị và viễn thị của 

mắt?[4] 

 

 

 

Gợi ý: 

Dùng kim nhọn đục một lỗ nhỏ đường kính khoảng 1 milimet ở giữa mỗi 

chiếc nắp.  

Khoan hai bên của mỗi nắp luồn dây đeo, làm thành một cặp kính. 

Đây là vận dụng nhuyên lý tạo ảnh qua lỗ nhỏ. Khi ánh sáng xuyên qua lỗ 

nhỏ, cho dù vật ở xa hay ở gần thì ảnh của nó vẫn rõ. Võng mạc của mắt đóng vai 

trò màn hứng. Với người bị cận thì ảnh nằm trước võng mạc, bị viễn thị thì ảnh 

nằm sau võng mạc dẫn đến mắt nhìn không rõ.  
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Khi đeo kính có đục lỗ nhỏ thi mắt bị cận hay bị viễn thì ảnh đều nằm trên 

võng mạc nên mắt nhìn được rõ. 

 

Luyện tập 16. Thấu kính hội tụ có thể tạo ra lửa. Tại sao? Hãy kiểm tra 

điều đó bằng thực nghiệm?[4] 

Gợi ý: 

Chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló như thế nào? 

Dùng vật dễ cháy đặt ngay chùm tia ló hội tụ. 

 

Luyện tập 17. Nước sôi hay nước lạnh dập tắt lửa nhanh hơn? Tại sao? 

 

Luyện tập 18. Một hình trụ đặc đồng chất có khối lượng 100kg quay xung 

quanh một trục nằm ngang trùng với trục của trụ. Trên trụ có cuốn một sợi dây 

không dãn, trọng lượng không đáng kể. Đầu tự do của dây có treo một vật nặng có 

khối lượng 20kg, vật nặng chuyển động tự do. Tìm gia tốc của vật nặng và sức 

căng dây treo theo hai cách: 

Sử dụng quy tắc moment quán tính 

Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng[3] 

2.7. Đánh giá tính khả thi của đề tài 

2.7.1. Mục đích đánh giá 

Mục đích của việc đánh giá là để kiểm chứng kết quả giả thuyết khoa học 

của đề tài, kiểm tra hiệu quả của việc vận dụng các dấu hiệu của bài tập sáng tạo 

trong dạy học – học phần vật lý đại cương mà đề tài đã đề xuất. Đồng thời kết quả 

của việc đánh giá sẽ góp phần khẳng định tính khả thi của đề tài. 

 

2.7.2. Cách tiến hành đánh giá 

Tiến hành điều tra, thăm dò nắm tình hình dạy học vật lý – cụ thể là việc sử 

dụng bài tập sáng tạo trong bộ môn vật lý ở các trường THPT trên địa bàn huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và trường đại học Đồng Tháp (xem phụ lục P1 và P4). 

Tiến hành điều tra, phỏng vấn học sinh, sinh viên với phiếu điều tra số 2 

(kèm theo các bài tập trong số các bài tập sáng tạo mà đề tài đã đề xuất), xem các 
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đối tượng này nhận thức – nhận biết về bài tập sáng tạo như thế nào (thời điểm này 

chưa cung cấp cho các đối tượng như thế nào là bài tập sáng tạo trong dạy học vật 

lý và các dấu hiệu để nhận biết loại bài tập này). 

Tiếp tục điều tra, phỏng vấn lần 2 về các vấn đề: 

 Cung cấp thông tin về bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý và các 

dấu hiệu để nhận biết bài tập sáng tạo. 

 Yêu cầu các đối tượng hoàn thành phiếu điều tra số 3 – vẫn kèm 

theo các bài tập đã đưa kiểm tra khi làm phiếu điều tra số 2 để nhận xét về thái độ 

của các đối tượng trên khi tiếp xúc, nhận xét về bài tập sáng tạo trong dạy học vật 

lý cũng như tính khả thi của loại bài tập này khi tiến hành giảng dạy. 

2.7.3. Kết quả đánh giá 

Trong phạm vi đề tài này không đưa ra yêu cầu về việc đánh giá định lượng 

việc vận dụng các dấu hiệu của bài tập sáng tạo trong dạy học – học phần vật lý đại 

cương. Đề tài chỉ dừng lại ở mức đánh giá một cách định tính thái độ của người 

học đối với loại bài tập này. 

Thông qua kết quả điều tra, phỏng vấn, đề tài thu được một số kết quả cụ 

thể sau. 

Khi chưa nhận được thông tin về bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý và 

các dấu hiệu nhận biết bài tập sáng tạo dựa trên các phẩm chất của tư duy sáng tạo, 

hầu hết học sinh, sinh viên được hỏi cho rằng đó là các bài tập định lượng, định 

tính và bài tập thí nghiệm (theo những cách phân loại mà các em đã biết). Trong 

đó bài tập 6 (theo phụ lục P8) có một số nhận ra sự khác biệt, dư thừa dã kiện 

nhưng không biết xếp vào loại nào cho phù hợp.  

Bảng 2.1. Kết quả điều tra về các dạng bài tập trong đề tài (khi chưa 

cung cấp đủ thông tin) 

 BT1 BT2 BT 3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 

Bài tập định tính       100% 100% 

BT định lượng 100% 100% 100% 100%  85%   

BT thí nghiệm     85%    

Loại khác     15% 15%   
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Cụ thể, khi phát phiếu điều tra số 2 kèm theo danh mục một số bài tập sáng 

tạo (xem phụ lục P7 – P10), thu được kết quả như sau: 

 Đa số các em cho rằng mình từng tiếp xúc nhiều với bài tập định lượng, 

và các em cũng nhận thấy những bài tập đa dạng về hình thức sẽ tốt, cần thiết cho 

các em hơn. 

 Bài tập định tính, bài tập thí nghiệm rất ít khi được tiến hành. 

Tiếp theo, sau khi làm tự với phiếu điều tra số 3 có kèm theo thông tin về 

bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý và các dấu hiệu để nhận biết loại bài tập này, 

số học sinh – sinh viên được điều tra ban đầu đã có cách nhìn nhận khác, chấp 

nhận cách phân loại mới này và cảm thấy hứng thú hơn khi được tiếp xúc, trực tiếp 

làm những bài tập đó.  

 

Bảng 2.2. Kết quả nhận biết bài tập sáng tạo dựa vào các dấu hiệu 

 BT1 BT2 BT 3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 

Dấu hiệu 1         

Dấu hiệu 2         

Dấu hiệu 3         

Dấu hiệu 4         

Dấu hiệu 5         

 

Cũng từ kết quả điều tra này, các kỹ năng, khả năng mà HS-SV có thể thu 

được từ BTST: kỹ năng thực hành thí nghiệm, khả năng sáng tạo, làm việc độc lập. 

Phần lớn đều cho rằng những bài tập dạng này có thể kích thích, phát triển tư duy 

bản thân nhiều hơn, các kỹ năng, kỹ xảo cũng được hình thành đa dạng hơn. Đặc 

biệt các em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi giải bài tập, hay xa hơn, các em có khả 

năng nhìn nhận, giải quyết một vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau. Dần dần, việc 

này cũng giúp hình thành ở học sinh khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống 

tốt hơn. 
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KẾT LUẬN 
 

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài đã đạt được một số kết quả sau: 

Xây dựng được hệ thống BTST trong dạy học – học phần vật lý đại cương 

phần Cơ học và Quang học, gồm 23 bài tập có hướng dẫn chi tiết và 18 bài tập 

luyện tập ứng với năm dấu hiệu để nhận biết BTST trong dạy học vật lý căn cứ vào 

phẩm chất của tư duy, đáp ứng được các yêu cầu khoa học, sư phạm và  khả thi. 

Thông qua phát phiếu điều tra thu được kết quả thiết thực, giúp ích nhiều 

cho việc nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt được thực trạng dạy học BTST vật lý 

hiện nay. 

Những kết quả này có ý nghĩa rất thiết thực cho bản thân, biết được 

BTST vật lý có tác dụng lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường đại 

học. Riêng bản thân học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải BTST vật 

lý và khâu tổ chức tiết học có BTST từ đó mạnh dạng đưa BTST vật lý vào giảng 

dạy ở các phần khác nhau trong khả năng có thể. 

Hướng phát triển của đề tài 

Mở rộng phạm vi thực hiện sang các phần khác nhau của chương trình vật 

lý đại cương với độ khó cũng như yêu cầu cao hơn, hình thức và loại bài tập phong 

phú và đa dạng hơn. 

Mở rộng phạm vi thực nghiệm trên nhiều đối tượng khác nhau, sinh viên, 

học viên các ngành học liên quan đến vật lý chuyên sâu như sinh viên cao đẳng 

hoặc đại học sư phạm lý, sư phạm kỹ thuật, học viên trung cấp, cao đẳng nghề… 

Kiến nghị và đề xuất 

Ở cấp vĩ mô: 

Nên xây dựng hệ thống BTST đa dạng về chủng loại và mức độ. 

Cần có các phòng học bộ môn vật lý với các thiết bị thí nghiệm cơ bản để 

phục vụ GV và SV trong việc giải BTST ở dấu hiệu là bài tập thí nghiệm. 

Ở cấp vi mô: 

GV nên mạnh dạng đưa BTST vào các tiết giải bài tập vật lý, tiết thực hành 

thí nghiệm…với độ khó và yêu cầu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ, 

có thể cung cấp. 
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Việc đưa BTST vào giảng dạy ở nhiều mức độ, hình thức khác nhau phù 

hợp với khả năng tiếp thu của SV sẽ kích thích khả năng tư duy cho SV đặc biệt là 

tư duy vật lý. Khi đó hiệu quả dạy học cũng sẽ được nâng cao. 
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