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Abstract:
Using experimental and practical activities towards competence development in teaching Biology is one of the im
develop problem-solving competence, creativity and scientific ability for students. In this article, author proposes a process o
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1. Àùåt vêën àïì
Nhû vêåy, NLNCKH cuãa HS laâ sûå hiïíu biïët vaâ sûã
Sinh hoåclaâ mön khoa hoåc thûåc nghiïåm nïn quan saát duång àûúåc caác nguyïn lñ cuãa phûúng phaáp NCKH, aáp
vaâ thñ nghiïåm (TN) laâ nhûäng phûúng phaáp àùåc thuâ trong duång phûúng phaáp thûåc nghiïåm àïí giaãi quyïët caác vêën àïì
daåy hoåc Sinh hoåc. Kiïën thûác sinh hoåc phêìn lúán àûúåc caáckhoa hoåc. Cêëu truác NLNCKH cuãa HS úã trûúâng trung hoåc
nhaâ khoa hoåc phaát hiïån thöng qua quan saát vaâ TN. Vò phöí thöng coá 5 nùng lûåc thaânh phêìn [3; tr 49], àoá laâ: 1)
vêåy trong quaá trònh daåy hoåc, nïëu giaáo viïn (GV) töí chûácQuan saát caác hiïån tûúång trong thûåc tiïîn hay trong hoåc
cho hoåc sinh (HS) thûåc hiïån caác hoaåt àöång hoåc têåp thûåctêåp vaâ xaác àõnh vêën àïì nghiïn cûáu; 2) Thu thêåp vaâ xûã lñ
haânh thñ nghiïåm (THTN) theo möåt quy trònh nghiïn cûáu thöng tin vïì vêën àïì nghiïn cûáu; 3) Hònh thaânh giaã thuyïët
khoa hoåc (NCKH) chùåt cheä seä khöng nhûäng giuáp caác em khoa hoåc; 4) Thiïët kïë TN kiïím chûáng giaã thuyïët (thiïët kïë
khùæc sêu kiïën thûác, biïët vêån duång vaâo giaãi quyïët caác tònh
vaâ thûåc hiïån TN, thu thêåp vaâ phên tñch dûä liïåu, giaãi thñch
huöëng thûåc tiïîn maâ coân hònh thaânh vaâ phaát triïín nùngkïët quaã TN vaâ ruát ra kïët luêån); 5) Viïët baáo caáo.
lûåc nghiïn cûáu khoa hoåc (NLNCKH). Phêìn Sinh hoåc cú
2.2. Hoaåt àöång THTN theo àõnh hûúáng phaát triïín
thïí (Sinh hoåc 11 ) nghiïn cûáu caác àùåc trûng cú baãn cuãa NLNCKH. Theo Trêìn Baá Hoaânh: “Hoaåt àöång hoåc têåp laâ
cêëp töí chûác söëng hïå cú thïí nhû: chuyïín hoáa vêåt chêët vaâ möåt chuöîi haânh àöång vaâ thao taác trñ tuïå hoùåc cú bùæp
nùng lûúång úã thûåc vêåt; chuyïín hoáa vêåt chêët vaâ nùnghûúáng túái muåc tiïu xaác àõnh”
[4; tr 145]. Trong daåy hoåc
lûúång úã àöång vêåt [1]. Vò vêåy, nöåi dung phêìn naây rêët phuâ
Sinh hoåc, coá nhiïìu daång hoaåt àöång hoåc têåp nhû: THTN;
húåp vúái viïåc thiïët kïë caác hoaåt àöång THTN theo àõnhtaái khaám phaá sinh hoåc; nghiïn cûáu sinh hoåc; tû duy khoa
hûúáng phaát triïín NLNCKH vaâ àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc,...; trong àoá, THTN laâ möåt hoaåt àöång hoåc têåp cuå thïí,
hoåc hiïån nay.
giuáp HS traãi nghiïåm nghiïn cûáu, chuã àöång khaám phaá,
2. Nöåi dung
chiïëm lônh kiïën thûác.
2.1. Nùng lûåc nghiïn cûáu khoa hoåc.
Theo Vuä
Nhû vêåy, hoaåt àöång THTN theo àõnh hûúáng phaát
Cao Àaâm: “NCKH laâ phûúng phaáp nhêån thûác thïë giúái, triïín NLNCKH laâ daång hoaåt àöång hoåc têåp, trong àoá HS
göìm: caác quan àiïím tiïëp cêån, quy trònh àöång taác cuå thïí trûåc tiïëp tiïën haânh TN theo trònh tûå caác bûúác cuãa phûúng
àïí taác àöång vaâo àöëi tûúång, àïí àöëi tûúång böåc löå baãn chêët”
phaáp NCKH (àùåt cêu hoãi vïì vêën àïì nghiïn cûáu, àïì xuêët
[2; tr 35]. Hay coá thïí hiïíu, phûúng phaáp NCKH laâ caách giaã thuyïët; thiïët kïë TN àïí kiïím chûáng giaã thuyïët; tiïën
thûác nghiïn cûáu dûúái goác àöå lñ thuyïët hoùåc thûåc nghiïåm
haânh, quan saát, thu thêåp vaâ xûã lñ söë liïåu trong TN; kïët
möåt hiïån tûúång hay quaá trònh naâo àoá, laâ con àûúâng dêîn
luêån vêën àïì), tûâ àoá ruát ra àûúåc baãn chêët cuãa hiïån tûúång,
nhaâ khoa hoåc àaåt àûúåc muåc àñch saáng taåo [1].
quaá trònh hay quy luêåt sinh hoåc. Thöng qua hoaåt àöång
Cuäng theo Vuä Cao Àaâm [2], quaá trònh NCKH göìm
THTN nhùçm reân luyïån vaâ phaát triïín àûúåc caác
nùng lûåc
caác bûúác cú baãn sau: 1) Quan saát sûå vêåt, hiïån tûúång vaâ
sau cho ngûúâi hoåc: quan saát; àïì xuêët giaã thuyïët khoa
xaác àõnh vêën àïì nghiïn cûáu; 2) Thiïët lêåp giaã thuyïët vïì
vêën àïì nghiïn cûáu; 3) Thu thêåp vaâ xûã lñ thöng tin àïí * Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Huïë
kiïím chûáng giaã thuyïët; 4) Kïët luêån, xaác nhêån hay phuã**Hoåc viïn Cao hoåc, khoáa 23, chuyïn ngaânh Lñ luêån vaâ ph
phaáp daåy Sinh hoåc, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc
nhêån giaã thuyïët vïì vêën àïì nghiïn cûáu.
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hoåc; xaác àõnh caác biïën (biïën àöåc lêåp, biïën phuå thuöåc,
hoãivïì vêën àïì nghiïn cûáu; 3) Nïu giaã thuyïët; 4) Nghiïn
biïën kiïím soaát); thiïët kïë TN; thûåc hiïån TN; quan saát, thu cûáu taâi liïåu, thiïët kïë TN àïí kiïím chûáng giaã thuyïët, giaãi
thêåp vaâ phên tñch dûä liïåu; giaãi thñch kïët quaã TN vaâ ruát thñch
ra kïët quaã TN; 5) Kïët luêån vïì vêën àïì nghiïn cûáu),
kïët luêån; viïët baáo caáo khoa hoåc.
àûúåc trònh baây dûúái daång phiïëu hoåc têåp (coân goåi laâ phiïëu
2.3. Quy trònh thiïët kïë caác hoaåt àöång THTN theo
hoaåt àöång THTN).
àõnh hûúáng phaát triïín NLNCKH trong daåy hoåc phêìn
Bûúác 5: Thiïët kïë kïë hoaåch baâi hoåc cuãa chuã àïì coá sûã
“Sinh hoåc cú thïí” (Sinh hoåc 11).
Tûâ viïåc phên tñch duång caác hoaåt àöång THTN theo àõnh hûúáng phaát triïín
cêëu truác nöåi dung phêìnSinh hoåc cú thïí, chuáng töi xaác NLNCKH. Trong quaá trònh GV thiïët kïë kïë hoaåch baâi hoåc
àõnh quy trònh thiïët kïë caác hoaåt àöång THTN theo àõnh cuãa chuã àïì, hoaåt àöång THTN àûúåc coi laâ phûúng thûác
hûúáng phaát triïín NLNCKH göìm caác bûúác:
daåy hoåc nhùçm phaát triïín NLNCKH cho HS. Cùn cûá vaâo
Bûúác 1: Lûåa choån chuã àïì, xaác àõnh muåc tiïu hoåc muåc àñch daåy hoåc, GV xaác àõnh hoaåt àöång THTN seä
têåp, chuá troång muåc tiïu phaát triïín NLNCKH.
Cùn cûá àûúåc sûã duång trong khêu naâo cuãa quaá trònh daåy hoåc (caác
vaâo cêëu truác nöåi dung chûúng trònh, GV lûåa choån chuãkhêu nhû: nghiïn cûáu taâi liïåu múái; cuãng cöë, hoaân thiïån
àïì daåy hoåc phuâ húåp vúái muåc tiïu hònh thaânh vaâ phaát
kiïën thûác; kiïím tra, àaánh giaá). Tuây theo tûâng nöåi dung,
triïín NLNCKH. Vñ duå: trong chûúng “Chuyïín hoáa vêåt hoaåt àöång THTN coá thïí yïu cêìu reân luyïån möåt söë hay
chêët vaâ nùng lûúång”phêìn Sinh hoåc cú thïí coá caác chuã toaân böå caác nùng lûåc thaânh phêìn cuãa NLNCKH. GV cêìn
àïì rêët phuâ húåp àïí phaát triïín NLNCKH cho HS nhû: xaác àõnh àûúåc caác hoaåt àöång THTN laâ hoaåt àöång caá
Trao àöíi nûúác vaâ muöëi khoaáng úã thûåc ;vêåt
Quang húåp;
nhên hay hoaåt àöång nhoám vaâ àõa àiïím thûåc hiïån TN (laâ
Hö hêëp úã thûåc vêåt
,... Tiïëp àoá, xaác àõnh roä muåc tiïu vïì
úã nhaâ, trïn lúáp hay úã vûúân trûúâng,...); trïn cú súã àoá, soaån
kiïën thûác, kô nùng, thaái àöå, chuá troång phên tñch muåc
kïë hoaåch baâi hoåc phuâ húåp.
tiïu phaát triïín NLNCKH.
2.4. Vêån duång quy trònh thiïët kïë caác hoaåt àöång
Bûúác 2:Phên tñch nöåi dung, xaác àõnh caác TN coá thïí
THTN theo àõnh hûúáng phaát triïín NLNCKH trong
coá trong chuã àïì.GV phên tñch caác thaânh phêìn kiïën thûác
daåy hoåc phêìn Sinh hoåc cú thïí (Sinh hoåc 11)
cuãa chuã àïì, xaác àõnh caác TN coá thïí thûåc hiïån àûúåc tûúng
Yïu cêìu cuãa hoaåt àöång THTN:HS tûå lûåc traãi nghiïåm
ûáng vúái tûâng nöåi dung. Cêìn phên tñch möëi quan hïå giûäa
têët caã caác hoaåt àöång, göìm: quan saát hiïån tûúång sinh hoåc
kiïën thûác cuãa chuã àïì vúái caác hiïån tûúång sinh hoåc, nhûäng
trong tûå nhiïn, thûåc tiïîn àúâi söëng, tûå àùåt cêu hoãi nghiïn
ûáng duång trong thûåc tiïîn àúâi söëng nhùçm laâm cú súã cho
cûáu, àïì xuêët giaã thuyïët vaâ thiïët kïë TN kiïím chûáng giaã
viïåc thiïët kïë caác böëi caãnh trong hoaåt àöång THTN.
thuyïët, xaác àõnh caácbiïën(biïën àöåc lêåp, biïën phuå thuöåc,
Bûúác 3: GV tiïën haânh TN vaâ sûu têìm tû liïåu vïì TN
biïën kiïím soaát), böë trñ caác nhoám thûåc nghiïåm vaâ nhoám
cuãa chuã àïì hoåc têåp.
GV thûåc hiïån TN àaä xaác àõnh úã
bûúác
2, sûã duång maáy aãnh, maáy quay phim hoùåc phiïëu ghi àöëi chûáng, thu thêåp dûä liïåu, phên tñch vaâ lñ giaãi kïët quaã
cheáp àïí thu thêåp àêìy àuã caác thöng tin: caách böë trñ, hiïån TN, ruát ra kïët luêån vïì vêën àïì nghiïn cûáu, viïët baáo caáo
tûúång, kïët quaã TN. Ngoaâi ra, GV cuäng coá thïí sûu têìm, khoa hoåc.
Nhûäng yïu cêìu trïn àûúåc cuå thïí hoáa trong phiïëu
tham khaão taâi liïåu coá liïn quan àïën TN (sú àöì, mö hònh,
hoaåt
àöång THTN. Tuây theo muåc tiïu daåy hoåc, cêëp àöå
àoaån phim vïì caác TN,...) àïí coá tû liïåu phong phuá khi
reân
luyïån
NLNCKH àïí thiïët kïë phiïëu hoaåt àöång THTN
thiïët kïë hoaåt àöångTHTN.
Bûúác 4: Thiïët kïë hoaåt àöång THTN phaát triïín NLNCKH vúái caác mûác àöå khaác nhau: úã mûác cao nhêët (reân luyïån 5
theo logic caác bûúác cuãa phûúng phaáp NCKH. Trïn cú súã NL thaânh phêìn cuãa NLNCKH), HS cêìn hoaân thaânh caác
nguöìn tû liïåu thö àaä àûúåc tñch luäy úã
bûúác 3, GV lûåa choån yïu cêìu cuãa phiïëu hoaåt àöång THTN; úã mûác thêëp hún
vaâ xaác àõnh caác nöåi dung cuãa TN (nguyïn liïåu, duång cuå, (reân luyïån möåt vaâi NL thaânh phêìn cuãa NLNCKH), GV
àiïìu kiïån tiïën haânh TN; giaã thuyïët, caác bûúác tiïën haânh vaâseä gúåi múã möåt söë nöåi dung, nöåi dung coân laåi HS phaãi tûå
kïët quaã TN;...) coá thïí maä hoáa thaânh hoaåt àöång THTNlûåc thûåc hiïån.
ûáng vúái caác khêu cuãa quaá trònh daåy hoåc. Cùn cûá vaâo yïu Vêån duång quy trònhthiïët kïë caác hoaåt àöång THTN
cêìu cuãa hoaåt àöång THTN, GV phaác thaão hoaåt àöång THTN theo àõnh hûúáng phaát triïín NLNCKH vaâo chuã àïì:
(thuöåc nöåi
(xem xeát caách trònh baây thöng tin, loaåi boã thöng tin khöng Trao àöíi nûúác vaâ muöëi khoaáng úã thûåc vêåt
dung:
“Chuyïín
hoáa
vêåt
chêët
vaâ
nùng
lûúång
úã thûåc
cêìn thiïët, kiïím tra löîi chñnh taã, caách sûã duång tûâ vaâ laâm roä
caác cêu vùn,...). Nöåi dung cuãa hoaåt àöång THTN cêìn thïí vêåt”, phêìn Sinh hoåc cú thïí , Sinh hoåc 11 ) nhùçm
hiïån logic caác bûúác cuãa phûúng phaáp NCKH (göìm: phaát triïín caác NLNCKH, chuáng töi minh hoåa möåt söë
1) Quan saát vaâ xaác àõnh vêën àïì nghiïn cûáu; 2) Àùåt cêu hoaåt àöång sau:
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PHIẾU HOẠT ĐỘNG THTN: TN CHỨNG MINH ÁP SUẤT RỄ
Họ và tên: ____________Nhóm: ____________
Lớp: ____________

1) Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu: Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi
sáng sớm, Nga thường thấy có những giọt nước xuất hiện ở các mép lá
hay trên đầu tận cùng của lá (xem hình 1). Nga thắc mắc: Nguyên nhân
nào gây nên hiện tượng ứ giọt trên đỉnh hay mép của một số lá cây?

2) Theo em, giả thuyết nghiên cứu của Nga trong trường hợp này là:
Hình 1. Hiện tượng ứ giọt

Dụng cụ TN:
- 2 chậu cây
bầu nhỏ;
- Nước máy;
- Một số túi
nilon trong
suốt; - Dây
buộc.

…………………………………….…………………………
………….…………………………………….………………
3) Thiết kế TN của Nga:

Phương pháp tiến hành: - Tưới dư nước cho cây. Dùng
túi nilon trong suốt trùm toàn bộ chậu và buộc chặt lại
sao cho thành túi không chạm vào các cành lá của cây
(hoặc dùng chuông thủy tinh úp lên chậu) (xem hình
2).
- Để chậu cây qua 1 đêm. Quan sát hiện tượng xảy ra
đối với cây.
- Em hãy xác định biến độc lập, biến phụ thuộc và biến kiểm
soát của TN:……………………………
- Nhóm đối chứng của TN này được thiết kế như thế nào?
…. …………………………………….
Em hãy tiến hành TN theo các bước như trên.

Hình 2. TN về hiện tượng ứ giọt

4) Thu thập dữ liệu và phân tích kết quả TN: Quan sát kết quả TN và trả lời các câu hỏi sau:
- Mô tả hiện tượng xảy ra trong TN: ……………………….……………………………………………
- Giải thích hiện tượng xảy ra trong TN: ……………………………….……………………………….
- Giả thuyết của em đưa ra được chứng minh là đúng hay sai?.................................................................
5) Kết luận về vấn đề nghiên cứu: ………………………………………………………………………
6) Câu hỏi mở rộng: a) Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân bụi và cây thân thảo?
b) Tại sao cây cần được tưới dư nước và để cây qua 1 đêm?
c) Áp suất rễ còn thể hiện ở hiện tượng rỉ nhựa của thân cây. Hãy thiết kế TN để chứng minh hiện tượng rỉ nhựa
của thân cây.
7) Em hãy viết báo cáo về kết quả nghiên cứu của mình!

3. Kïët luêån
Nùng lûåcnoái chung vaâ NLNCKH noái riïng cuãa ngûúâi Taâi liïåu tham khaão
Sinh
hoåc chuã yïëu àûúåc hònh thaânh thöng qua hoaåt àöång hoåc [1] Nguyïîn Thaânh Àaåt (töíng chuã biïn, 2007).
hoåc
11
.
NXB
Giaáo
duåc.
têåp. Thûåc nghiïåm sû phaåm cho thêëy, hoaåt àöång THTN laâ
[2] Vuä Cao Àaâm (2010).
Phûúng phaáp luêån nghiïn
möåt trong nhûäng phûúng thûác daåy hoåc hiïåu quaã, khöng
cûáu khoa hoåc.
NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
nhûäng giuáp HS khùæc sêu kiïën thûác maâ coân kñch thñch sûå[3] Böå GD-ÀT - Vuå Giaáo duåc trung hoåc (2014).
Daåy
saáng taåo, àam mï khaám phaá mön Sinh hoåc, reân luyïån, hoåc vaâ kiïím tra àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp theo àõnh
phaát triïín NLNCKH cho caác em. Trong daåy hoåcSinh hoåc, hûúáng phaát triïín nùng lûåc hoåc sinh mön Sinh hoåc
GV cêìn nùæm vûäng quy trònh thiïët kïë hoaåt àöång THTNcêëp trung hoåc phöí thöng.
NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.
theo àõnh hûúáng phaát triïín NLNCKH àïí thiïët kïë vaâ töí [4] Trêìn Baá Hoaânh (2006).
Àöíi múái phûúng phaáp daåy
hoåc,
chûúng
trònh
vaâ
saách
giaáo khoa.
NXB Àaåi hoåc
chûác caác hoaåt àöång naây cho phuâ húåp, goáp phêìn nêng cao
Sû
phaåm.
chêët lûúång daåy hoåc úã trûúâng trung hoåc phöí thöng.
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 PHIẾU HOẠT ĐỘNG THTN: TN “HÌNH NHẪN”
Họ và tên: ____________Nhóm: ____________

Lớp: ____________

1) Quan sát và xác định vấn đề nghiên cứu: Quan sát chú công nhân thu
hoạch mủ cao su, Nam thấy chú dùng dao cạo đi một lớp vỏ mỏng trên
thân cây để mủ chảy ra và hứng vào bát (xem hình 3). Nam thắc mắc
không hiểu dòng dinh dưỡng của cây vận chuyển như thế nào? Nam xác
định vấn đề nghiên cứu: “Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ trong cây”.
2) Theo em, giả thuyết nghiên cứu của bạn Nam trong trường hợp này
là:……………………………………
Hình 3. Khai thác mủ cao su
Dụng cụ
TN: - Bút
đánh dấu;
- Thân cây
gỗ (cây
nhãn, xoài,
cây
mai,...);
- Dao sắt.

3) Thiết kế TN của bạn Nam:

Phương pháp tiến hành:
- Chọn 2 cành tương đương của 1 thân cây gỗ.
Đánh dấu 1 cành A và 1 cành B.
- Dùng dao sắt, cắt bỏ hoàn toàn 1 khoanh vỏ
của phần thân chính ở cành A, gồm: vỏ, thịt
vỏ, phần mạch rây và tầng sinh trụ giúp cho
phần mạch gỗ lộ ra. Cành B không cắt để làm
đối chứng (xem hình 4).
- Quan sát 2 cành cây sau 10 ngày, 15 ngày và
1 tháng.
Em hãy tiến hành TN theo các bước trên.
Hình 4. TN “hình nhẫn”

4) Thu thập dữ liệu và phân tích kết quả TN: Quan sát kết quả TN và trả lời các câu hỏi sau:
- Mô tả hiện tượng xảy ra trong TN: …………………………………………………………………….
- Giải thích kết quả TN: ………………………………………………………………………………….
5) Kết luận về vấn đề nghiên cứu: ………………….…………………………………….…………..
- Hãy nêu cơ sở khoa học của việc khai thác mủ cao su và mủ cây Trôm trong trồng trọt……………….

6) Câu hỏi mở rộng: Nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân giống nhanh các loại cây ăn quả (cam, bưởi,
nhãn,…)?..................................................................................................................................
7) Em hãy viết báo cáo về kết quả nghiên cứu của mình!
[5] Hoaâng Thõ Thanh Hoaâi (2016).
Nghiïn cûáu hoaåt [6] Àùång Thõ Daå Thuãy (2016).
Sûã duång baâi têåp phaát
àöång hoåc têåp trong saách giaáo khoa mön Sinh hoåc cêëp
triïín nùng lûåc nghiïn cûáu khoa hoåc cuãa hoåc sinh
trung hoåc phöí thöng cuãa Töí chûác Tuá taâi quöëc
Baáotïë.trong daåy hoåc Sinh hoåc úã trung hoåc phöí thöng.
Baáo
caáo khoa hoåc vïì nghiïn cûáu vaâ giaãng daåy Sinh hoåc
caáo khoa hoåc vïì nghiïn cûáu vaâ giaãng daåy Sinh hoåc
úã Viïåt Nam, Höåi nghõ Khoa hoåc Quöëc gia lêìn thûá
úã2,Viïåt Nam, Höåi nghõ Khoa hoåc Quöëc gia lêìn thûá 2,
tr 1432-1438.
tr 1560-1568.
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