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Abstract : Using Algorit method in teaching is a current trend of current interest in the world and
Vietnam. Teaching toward Algorit get effective yield, save time, develop many abilities for students such
as: creative thinking ability, self-learning ability, problem-solving ability,... and achieve many goals.
Keywords : Algorit in teaching biology, methods Algorit.
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lgorit àaä àûúåc vêån duång vaâo daåy hoåc caác mönvaâ sinh thaânh ra nhau, coá thïí chuyïín hoáa cho nhau
úã nhiïìu cêëp hoåc vaâ bêåc hoåc. Lúåi ñch àêìu tiïnàïí hònh thaânh nhoám phûúng phaáp múái, phuâ húåp vúái
maâ phûúng phaáp algorit mang laåi laâ giuáp hoåc muåc tiïu, nöåi dungàùåc thuâ cuãatûânghoaåt àöång. Chuyïín
sinh (HS) hònh thaânh 3 bûúác giaãi quyïët vêën àïì:Mö hoáa caác phûúng phaáp khoa hoåc thaânh phûúng phaáp
hònh hoáa bùçng phûúng phaáp Grap; Lêåp baãng ghi daåy hoåc (PPDH) thöng qua xûã lñ sû phaåm laâ möåt
algorit; Triïín khai quaá trònh hoaåt àöång dûåa theo algorit. trong nhûäng hûúáng cuãa Chiïën lûúåc àöíi múái vaâ hiïån
Thöng qua giaãi phaáp tiïëp cêån chuyïín hoáa Algorit àaåi hoáa PPDH.
toaán hoåc thaânh Algorit daåy hoåc Sinh hoåc (SH) àïí àûa
Theo quy trònh trïn, nhûäng nùm cuöëi thïë kó XX,
ra quy trònh aáp duång cho möåt mön hoåc cuå thïí. Baâi viïëttrïn thïë giúái àaä xuêët hiïån xu hûúángchuyïín hoáa Algorit
trònh baây kïët quaãnghiïn cûáu viïåc vêån duång Algorit toaán hoåc thaânh PPDH, nhiïìu böå mön khöng phaãi laâ
toaán hoåc vaâo daåy hoåc mön
SH nhùçmnêng cao chêët toaán hoåc (trong àoá coá daåy hoåc SH).
lûúång daåy hoåc.
Chuyïín hoáaAlgorit toaán hoåc thaânhAlgorit daåy hoåc
1. Khaái niïåm vïì Algorit
SH thûåc chêët laâ duâng Algorit àïí
mö taã nöåi dungvaâ caác
Algorit (tiïëng Anh laâ Algorithm) thûúâng dõch sang bûúác giaãng daåy nöåi dung mön SH(sú àöì 1).
tiïëng Viïåt laâ “thuêåt toaán” hay “thuêåt giaãi”. Theo toaán Sú àöì 1. Quy trònh chuyïín hoáa Algorit toaán hoåc
hoåc, Algorit laâ têåp húåp vaâ thûá tûå caác pheáptñnh cêìn thiïët,
thaânh Algorit daåy hoåc SH
àûúåc quy àõnh möåt caách nghiïm ngùåt, duâng àïí giaãi
Algorit toán học
caác baâi toaán. Nhû vêåy, coá thïí hiïíu Algorit toaán hoåc laâ
möåt trònh tûå tuyïåt àöëi chùåt cheä caác thao taác cêìn thiïët àïí
giaãi möåt baâi toaán. Möîi thao taác àûúåc xaác àõnh möåt caách
Chuyển hóa
chñnh xaác, khöng phuå thuöåc vaâo àùåc àiïím cuãa tûâng
baâi toaán cuå thïí hay khaã nùng saáng taåo cuãamöîi ngûúâi.
Theo thúâi gian, caách hiïíu thuêåt ngûä Algorit trúã nïn
Algorit dạy học SH
múã röång hún. Coá thïí hiïíu:Algorit laâ haâng loaåt caác chó
dêîn hoùåc caác bûúác tuêìn tûå àïí giaãi quyïët möåt vêën àïì cuå
Áp dụng
thïí hay Algorit laâ böå caác chó dêîn, cung cêëp haâng loaåt
caác bûúác cêìn thiïët àïí tòm ra lúâi giaãi cho möåt vêën. àïì
Nhû vêåy, thûåc chêët Algorit laâ
baãn ghi chñnh xaác,
Sử dụng Algorit trong dạy học SH
tûúâng minh têåp húåp nhûäng thao taác sú àùèng, àún trõ
theo möåt trònh tûå nhêët àõnh (tuây möîi trûúâng húåp cuå
Hïå thöëng kiïënthûác SH maâ HS lônhhöåi àûúåc trong
thïí) àïí giaãi quyïët bêët kò vêën àïì naâo thuöåc cuâng möåt
chûúng trònh phöí thöng thûåc chêët laâ möåt hïå thöëng caác
loaåi hay kiïíu.
khaái niïåm, quy luêåt vaâ quaá trònh SH. Viïåc thiïët kïë
2. Chuyïín hoáa Algorit toaán hoåc thaânh Algorit
chûúng trònh SH úã phöí thöng hiïån haânh dûåa trïn
daåy hoåc SH
quan àiïím cêëu truác - hïå thöëng. Do àoá, viïåc xaác àõnh
Theo NguyïînNgoåc Quang, trong nhêånthûác khoa
dêëu hiïåubaãn chêët, möëi quanhïå giûäa caác böå phêån cêëu
hoåc, coá thïí phên loaåi caác phûúngphaápkhoa hoåc thaânh thaânh trong möåt hïå thöëng nhêët àõnh seä giuáp quaá trònh
ba nhoám: Phûúng phaáp triïët hoåc; Phûúngphaáp riïng
nhêån thûác kiïën thûác SH cuãa HS thuêån lúåi hún. Trïn
röångvaâPhûúng phaáp àùåc thuâ.Hïå thöëng caác phûúng
phaáp khoa hoåc gùæn boá vúái nhau, thêm nhêåp vaâo nhau * Trûúâng Trung hoåc phöí thöng Phuâ Cûâ - Hûng Yïn
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cú súã Algorit toaán hoåc, trong daåy hoåc SH, coá thïí sûã
duång hai loaåi Algorit sau:
2.1. Algorit nhêån biïët : laâ Algorit dêîn túái kïët quaã laâ
sûå phaán àoaán kiïíu x thuöåc A (x: àöëi tûúång nhêån biïët;
A: möåt loaåi naâo àoá).
Vñ duå 1:Xêy dûång Algorit nhêån biïët quy luêåt di
truyïìn cuãa Menàen

Tính trạng do gen trong nhân chi phối
Đ

S

Đ

Kết quả phép lai thuận – nghịch giống nhau
S

Đ

Tính trạng biểu hiện đều ở hai giới
S

Do gen trong nhân tế bào chi phối

Mỗi gen quy định một tính trạng
Kết quả lai thuận - nghịch giống nhau

Quy luật Menđen

Tính trạng biểu hiện đều ở hai giới

Đ

S

Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể khác nhau
Đ

S

Một gen quy định một tính trạng

Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể

Quy luật Menđen
Không phải quy luật MenĐen

Tính trội - lặn hoàn toàn

Sú àöì 2. Algorit nhêån biïët caác dêëu hiïåu quy luêåt di truyïìn
cuãa Menàen

Coá thïí viïët Algorit nhêån biïët quy luêåt di truyïìn cuãa
Menàen theo hai caách sau:
Vñ duå 2:Algorit nhêån biïët khaái niïåm “Quêìn thïí”.
Caách 1: Duâng lúâi.
Mö taã Algorit khaái niïåm quêìn thïí bùçng graph sau:
Bûúác 1:Tñnh traång coá phaãi do gen trong nhên tïë
Nhóm các cá thể cùng loài
baâo chi phöëi?
Àuáng => bûúác 2.
Cùng chung sống trong một không gian
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Quần thể
Bûúác 2:Kïët quaã pheáp lai thuêån - nghõch coá giöëng
Cùng trải qua một thời gian nhất định
nhau?
Àuáng => bûúác 3.
Các cá thể có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Bûúác 3:Sûå biïíu hiïån cuãa tñnh traång coá biïíu hiïån Sau khi àaä mö taã Algorit, ta tiïën haânh lêåp baãn ghi
àïìu úã hai giúái?
Algorit nhêån biïët “Quêìn thïí” nhû sau (sú àöì 3 ):
Àuáng => bûúác 4.
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Bûúác 4:Möîi gen quy àõnh möåt tñnh traång?
Cùng loài
Àuáng => bûúác 5.
Đ
S
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Bûúác 5:Möîi gen nùçm trïn möåt nhiïîm sùæc thïí?
Cùng sống trong một không gian xác định
Àuáng => bûúác 6.
Đ S
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Bûúác 6: Caác tñnh traång coá quan hïå tröåi - lùån coáCùng trải qua một thời gian nhất định
hoaân toaân?
Đ S
Àuáng => Tñnh traång di truyïìn theo quy luêåt
Menàen.
Có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới
Đ S
Sai => Khöng phaãi quy luêåt Menàen.
Caách 2: Duâng sú àöì(sú àöì 2 ).
Không phải quần thể
Algorit nhêån biïët coá 3 loaåi, àoá laâ:
Là một quần thể
+ Algorit nhêån biïët khaái niïåm SHphaãn aánh logic
Sú àöì 3. Algorit nhêån biïët khaái niïåm “Quêìn thïí”
cêëu truác cuãa möåt khaái niïåm, biïíu diïîn vaâ ghi nhúá möåt
caách ngùæn goån, àêìy àuã caác dêëu hiïåu vaâ àõnh hûúáng + Algorit nhêån biïët quaá trònh SH.Quaá trònh SH
àiïìu khiïín quaá trònh tòm ra caác dêëu hiïåu baãn chêët, phaãn aánh möåt chuöîi caác sûå kiïån liïn tiïëp xaãy ra theo
nhêån biïët khaái niïåm nhanh, chñnh xaác.
möåt trònh tûå chùåt cheä. Tûúng tûå Algorit nhêån biïët khaái
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niïåm SH, Algorit nhêån biïët quaá trònh SHphaãn aánh haânh thao taác phên tñch àïí nhêån biïët saãn phêím hoùåc
baãn chêët logic, caác dêëu hiïåu baãn chêët cuãa quaá trònh. dûä kiïån àïì baâi, (thûåc chêët àêy laâ möåt thao taác trong
Vñ duå 3:Algorit nhêån biïët quaá trònh àöåt biïën gensú( Algorit nhêån biïët).
Vñ duå 5:Xêy dûång Algorit giaãi baâi têåp quy luêåt Di
àöì 4):
truyïìn Menàen ( sú àöì 6 )
Tác nhân gây đột biến
Bûúác 1:Biïån luêån vaâ xaác àõnh quy luêåt di truyïìn.
Bûúác 2:Quy ûúác gen.
Quá trình nhân đôi ADN
Bûúác 3:Xaác àõnh kiïíu gen cuãa thïë hïå P.
Bûúác 4:Viïët sú àöì lai àïí kiïím chûáng.
Dịch sửa

Biện luận và xác định quy luật di truyền

Tiền đột biến

Không đột biến

Không dịch sửa

Quy ước alen

Thể khảm/thể đột biến

Sai

Sú àöì 4. Algorit nhêån biïët quaá trònh àöåt biïën gen

Xác định kiểu gen
của bố mẹ

- Algorit nhêån biïët quy luêåt SH.Kiïën thûác quy luêåt
Đúng
cuäng thuöåc loaåi kiïën thûác khaái niïåm, noá phaãn aánh xu
thïë phaát triïín têët yïëu cuãacaác sûå vêåt hiïåntûúång vaâ möëi
Sai
Viết SĐL và kiểm
liïn hïå baãn chêët giûäa caác mùåt khaác nhau cuãacuâng möåt
chứng
sûå vêåt, hiïån tûúång hoùåc giûäa caác sûå vêåt, hiïån tûúång.
Đúng
Tòm àûúåc dêëu hiïåu baãn chêët cuãa quy luêåt vaâ sùæp xïëp
chuáng thaânh caác Algorit seä giuáp quaá trònh nhêån biïët
Kết luận
caác quy luêåt SH nhanh vaâ chñnh xaác hún.
Vñ duå 4:Algorit nhêån biïët quy luêåt di truyïìn liïn kïët
Sú àöì 6. Algorit giaãi baâi têåp quy luêåt Di truyïìn Menàen
gen ( sú àöì 5 )
***
Tính trạng do gen trong nhân chi phối
Sûã duång phûúng phaáp Algorit trong daåy hoåc noái
Đ
SS
chung vaâ daåy hoåc SH noáiriïng nhùçm phaát huy tñnh tñch
cûåc, tûå giaác, chuã àöång, saángtaåo, reân luyïån thoái quen vaâ
khaã nùng tûå hoåc, tinh thêìn húåp taác, kô nùng vêån duång
Tính trạng biểu hiện đều ở hai giới
kiïën thûác vaâo nhûäng tònh huöëng khaác nhau trong hoåc
Đ
S
têåp vaâ thûåc tiïîn. Khi thiïët kïë vaâ sûã duångAlgorit, trûúác hïët
giaáo viïn cêìn tòm cêëu truác cuãa hoaåt àöång vaâ mö hònh
Mỗi gen quy định một tính trạng
hoáacêëu truác cuãa hoaåt àöång, trong àoá nhûängmïånh lïånh
Đ
S
thûåc hiïån, thao taác ghi trongalgorit phaãi àúntrõ,nghôalaâ
hoaântoaânxaácàõnh(coá hay khöng, àuánghay sai,...). Nöåi
Tính trội - lặn hoàn toàn
dung cêìnngùængoån, nhûngnhêët thiïët phaãi dïî hiïíuvaâ roä
Đ
S
yá nghôacuãamïånhlïånh. Mùåt khaác, chóAlgorit hoáanhûäng
hoaåt àöång lùåp ài lùåp laåi nhiïìu lêìn, mang tñnh àaåi traâ, phöí
Nhiều gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể
biïën, thuöåccuângmöåt thïí loaåi naâoàoá. Giaáoviïncoá thïí sûã
S
Đ
duångphûúng phaápnaây möåt caách linh hoaåtnaây cho moåi
àöëi tûúång HS.
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Không phải quy luật liên kết
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