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Abstract: Using games in teaching is one of the ways to actively promote student’s cognitive
activity. The subject Technology grade 12 at high school has many contents that are suitable to
design and use technical games. In the article, author focuses on design and manufacture of
equipments for playing technical games in teaching content of multi-comedy circuit - Technology
12 at high school.
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1. Mở đầu
Tổ chức trò chơi trong dạy học cho học sinh (HS) là
một hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn và mang tính tập thể cao.
Nội dung của các trò chơi trong dạy học rất phong phú,
thường gắn liền với các nội dung kiến thức, kĩ năng cần
trang bị; rèn luyện tư duy và khả năng phản ứng cho học
sinh; tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn với HS. Trong tổ
chức trò chơi, thiết bị là thành phần không thể thiếu. Các
thiết bị này đòi hỏi phải chính xác, trực quan, hấp dẫn và
an toàn.
Trong môn Công nghệ lớp 12 ở trung học phổ thông,
các nội dung dạy học trang bị cho học sinh gồm kĩ thuật
điện tử và kĩ thuật điện. Trang thiết bị dạy học các nội
dung này ở trường trung học phổ thông hiện nay cũng
khá phong phú nhưng muốn tổ chức trò chơi kĩ thuật thì
cần có thêm các thiết bị phụ trợ.
Để có thể chế tạo thiết bị đáp ứng yêu cầu, cần nghiên
cứu kĩ nội dung dạy học, thiết bị dạy học, lên ý tưởng tổ
chức trò chơi kĩ thuật và nghiên cứu chế tạo thiết bị phục
vụ dạy học và tổ chức trò chơi.
Bài viết đề xuất quy trình xây dựng trò chơi kĩ thuật
dùng trong dạy học và trình bày cách chế tạo, sử dụng
mạch đo tần số phục vụ dạy học nội dung “Mạch đa hài”
trong chương trình môn Công nghệ lớp 12 ở trung học
phổ thông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tổ chức trò chơi kĩ thuật trong dạy học
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
- Chơi là “kiểu hành vi hoặc hoạt động tự nhiên, tự
nguyện, có động cơ thúc đẩy là những yếu tố bên trong
quá trình chơi và chủ thể không nhất thiết theo đuổi
những mục tiêu và lợi ích thực dụng một cách tự giác
trong quá trình đó. Bản thân quá trình chơi có sức cuốn
hút tự thân và các yếu tố tâm lí của con người trong khi

chơi nói chung mang tính chất vui đùa, ngẫu hứng, tự
do, cởi mở, thư giãn, có khuynh hướng thể nghiệm
những tâm trạng hoặc tạo ra sự khuây khỏa cho mình”
[1; tr 256].
Theo tác giả Đặng Thành Hưng [1] thì trò chơi là một
thuật ngữ có hai nghĩa khác nhau tương đối xa: một là
kiểu loại phổ biến của chơi, chơi có luật (tập hợp quy tắc
định rõ mục đích, kết quả và yêu cầu hành động) và có
tính cạnh tranh hoặc tính thách thức đối với người tham
gia; hai là những thứ công việc được tổ chức và tiến hành
dưới hình thức chơi, như chơi, bằng chơi, chẳng hạn: học
bằng chơi, giao tiếp bằng chơi, rèn luyện thân thể dưới
hình thức chơi...
Các trò chơi đều có luật lệ, quy tắc, nhiệm vụ, yêu
cầu tức là có tổ chức và thiết kế, nếu không có những thứ
đó thì không có trò chơi mà chỉ có sự chơi đơn giản. Như
vậy, trò chơi là tập hợp các yếu tố chơi, có hệ thống và
có tổ chức, vì thế luật hay quy tắc chính là phương tiện
tổ chức tập hợp đó. Tóm lại, trò chơi chính là sự chơi có
luật, những hành vi chơi tùy tiện, bất giác không gọi là
trò chơi.
- Trò chơi dạy học là những trò chơi giáo dục được
lựa chọn, sử dụng trực tiếp để dạy học; tổ chức và hướng
dẫn quá trình học tập của người học khi tham gia chơi;
tuân thủ theo mục đích, nội dung và phương pháp dạy
học, có chức năng tổ chức, hướng dẫn và động viên
người học tìm kiếm, lĩnh hội tri thức, học tập, rèn luyện
kĩ năng, cải thiện và phát triển thể chất,...
+ Các nhiệm vụ, quy tắc, quy luật chơi và các quan
hệ trong trò chơi dạy học được tổ chức tương đối chặt
chẽ trong khuôn khổ các nhiệm vụ dạy học và được
hướng vào mục tiêu, nội dung học tập.
+ Trò chơi dạy học được sáng tạo ra và được sử dụng
bởi các nhà giáo dục và người lớn dựa trên những khuyến
nghị của lí luận dạy học. Chúng phản ánh lí thuyết, ý
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tưởng và mục tiêu của giáo dục, là một trong những hoạt
động giáo dục không tuân theo bài bản cứng nhắc như
những giờ học.
- Trò chơi kĩ thuật là trò chơi dạy học trong dạy học
thực hành kĩ thuật. Nó mang đầy đủ nội dung, tính chất
của một trò chơi dạy học, ngoài ra nó có những nét đặc
thù riêng của kĩ thuật. Những nét đặc thù riêng của kĩ
thuật thể hiện qua những khái niệm kĩ thuật, tên gọi, kí
hiệu; phân loại các thiết bị, hệ thống kĩ thuật; cấu tạo nguyên lí làm việc của các thiết bị kĩ thuật; các nguyên lí
kĩ thuật, các qui trình kĩ thuật công nghệ; cấu trúc - tính
chất; các mối quan hệ...
2.1.2. Vai trò của trò chơi trong quá trình dạy học
Sử dụng trò chơi trong dạy học nói chung và trong
dạy học kĩ thuật nói riêng có một số vai trò cơ bản sau:
- Tạo không khí học tập hứng thú, vui vẻ cho HS. Nội
dung dạy học kĩ thuật thường khô khan và có nhiều nội
dung trừu tượng khiến cho nhiều HS ít hào hứng học tập.
Việc sử dụng trò chơi sẽ kích thích, lôi cuốn HS tham
gia, có hứng thú học tập.
- Tích cực hóa hoạt động của HS, thúc đẩy HS tham
gia học tập. Thông qua trò chơi HS có thể chủ động tự
tìm tòi, nghiên cứu, rèn luyện tri thức, nâng cao khả năng
thực hành, rèn luyện kĩ năng.
- Giúp HS dễ dàng lĩnh hội kiến thức.
- Khi tham gia hình thức dạy học này, bên cạnh việc
tiếp thu kiến thức, HS có cơ hội làm việc theo nhóm, qua
đó nâng cao một số các kĩ năng như hợp tác, làm việc tập
thể, thuyết trình, giao tiếp.
Nhìn chung, trò chơi dạy học giúp người học nắm
chắc, nhanh, sâu nội dung bài học. Thông qua trò chơi
học tập giúp người học phát triển thể chất, trí tuệ, hoàn
thiện tri giác, chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng và sáng tạo.
2.1.3. Quy trình xây dựng trò chơi kĩ thuật dùng trong
dạy học
Quy trình xây dựng trò chơi kĩ thuật dùng trong dạy
học kĩ thuật thường bao gồm 3 bước sau đây:
- Bước 1: Nghiên cứu nội dung dạy học, lựa chọn trò
chơi
Trong bước này cần phác thảo mục đích, nội dung trò
chơi. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất có tính chất quyết
định, bởi trò chơi được thiết kế phải đạt được các mục
tiêu dạy học và nội dung trò chơi phải phù hợp với nội
dung dạy học. Việc phác thảo mục đích, nội dung của trò
chơi thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, phân tích kĩ nội
dung bài học và những lí thuyết kĩ thuật có liên quan.
- Bước 2: Thiết kế, chế tạo trò chơi
+ Lựa chọn vật tư linh kiện: vật tư linh kiện cần rẻ
tiền, phổ biến trên thị trường, dễ sử dụng.

+ Chế tạo thiết bị: lựa chọn sử dụng các phần mềm,
công cụ chế tạo phù hợp. Tiến hành chạy thử, điều chỉnh
những sai sót.
- Bước 3: Thiết kế cách thức tổ chức trò chơi
+ Đặt tên trò chơi: tên trò chơi cần ngắn gọn, hấp dẫn
người học; thể hiện nội dung của trò chơi.
+ Xây dựng thể lệ, quy định của trò chơi: nghiên cứu
kĩ luật chơi, cách thức chơi và cách tổ chức trò chơi; xác
định tiến trình của trò chơi, hình thức tổ chức và những
điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện trò chơi.
Trong bước này, giáo viên cũng cần xác định rõ hình thức
đánh giá kết quả của trò chơi. Để đánh giá được thực chất
cuộc chơi giáo viên phải thống kê những ưu điểm, khuyết
điểm của từng đội chơi; trong đó đánh giá về: mức độ và
chất lượng hoàn thành công việc theo yêu cầu; thời gian
đội nào hoàn thành trước; mức độ thực hiện kỉ luật trước,
trong và sau khi chơi; số lượng nhiều hay ít người vi
phạm...
+ Soạn giáo án: giáo án do giáo viên thiết kế để sử
dụng trò chơi phải được thể hiện bằng chuỗi các hoạt
động tương ứng với tiến trình của hoạt động chơi, được
chia thành những hành động cụ thể; giáo viên cần xác
định rõ mục tiêu của việc sử dụng trò chơi trong giáo án
của mình.
+ Chuẩn bị địa điểm, điều kiện và phương tiện chơi:
việc chuẩn bị điều kiện và phương tiện chơi càng chu
đáo, đầy đủ thì kết quả tổ chức trò chơi càng cao và càng
an toàn.
2.2. Quy trình thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ trò chơi
kĩ thuật trong dạy học nội dung Mạch đa hài - môn
Công nghệ lớp 12 ở trung học phổ thông
2.2.1. Nghiên cứu nội dung dạy học, lựa chọn trò chơi
- Nghiên cứu nội dung dạy học mạch đa hài trong
chương trình Công nghệ lớp 12: Mạch đa hài là mạch rất
cơ bản trong kĩ thuật điện tử, được giảng dạy trong
chương trình thực hành điện tử của tất cả các trường kĩ
thuật có chuyên ngành điện tử. Trong chương trình Công
nghệ lớp 12 việc xác định chu kì và tần số của mạch đa
hài là trọng tâm của bài học. Hiện nay, các trường trung
học phổ thông đang sử dụng mạch đèn hiển thị LED (đi
ốt phát quang) để hỗ trợ quá trình dạy học nội dung này.
Nhưng nếu đo đạc, kiểm tra tần số dao động bằng cách
đếm số lần đèn nhấp nháy trong một giây (số chu kì dao
động trong một giây) thường mắc sai số lớn. Đặc biệt,
khi ở tần số dao động lớn hơn 20Hz, việc đo tần số bằng
phương pháp “đếm” là không thực hiện được do sự lưu
ảnh của võng mạc sẽ không thấy sự nhấp nháy của đèn
LED. Do vậy, việc chế tạo 1 thiết bị đo chu kì và tần số
mạch đa hài dùng các linh kiện điện tử sẵn có trên thị
trường là rất cần thiết trong dạy thực hành môn Công
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nghệ lớp 12 ở trường phổ thông cũng như các học phần
thực hành điện tử ở các trường chuyên nghiệp. Thiết bị
sẽ là một trợ thủ đắc lực cho giáo viên trong quá trình dạy
học và rất có ích trong tổ chức trò chơi cho HS, nó còn
làm tăng hứng thú của người học góp phần nâng cao chất
lượng giờ dạy.
- Nghiên cứu sơ đồ khối và nguyên tắc làm việc của
thiết bị đo tần số của mạch đa hài
+ Sơ đồ khối:
Từ đặc điểm của mạch đa hài trong chương trình sách
giáo khoa Công nghệ có tần số dao động trong khoảng
vài Hz đến vài chục Hz, ta có sơ đồ khối của thiết bị như
hình 1.

Hình 1. Sơ đồ khối thiết bị đo tần số mạch đa hài
bằng ánh sáng
+ Nguyên tắc làm việc:
Khối (1) có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu ánh sáng
từ đèn LED của bộ thực hành dao động đa hài thành tín
hiệu điện. Tín hiệu này có biên độ nhỏ, hình dạng méo
mó nên phải được đưa sang (2) là mạch sửa tín hiệu
thành xung vuông. Xung vuông này đưa qua (3) là bộ
đếm thập phân 2 digit, nó đếm được từ 00 đến 99. Khối
(4) tạo xung chuẩn có chu kì 1 giây, xung chuẩn này để
điều khiển khối (3) và (5). Khối (5) là bộ chốt số liệu
đếm được trong 1 giây, số liệu này được đưa qua (6) để
giải mã và hiển thị trên LED 7 thanh giúp người dùng
đọc được kết quả.
2.2.2. Thiết kế, chế tạo trò chơi
- Lựa chọn vật tư linh kiện, sơ đồ nguyên lí của thiết bị
Với phương châm sử dụng các vật tư linh kiện rẻ tiền,
phổ biến trên thị trường, chúng ta lựa chọn được các vật
tư linh kiện như sau:
+ Khối (1) dùng LED thu hồng ngoại, hoặc dùng
LED thường có vỏ trắng trong.
+ Khối (2) dùng IC CD4049 là IC rất phổ biến trên
thị trường làm mạch trigger để sửa xung. Sơ đồ chân IC
CD4049 và mạch bộ thu và sửa xung dùng IC này được
thể hiện ở hình 2:

Hình 2. Sơ đồ chân CD4049 và mạch thu, sửa xung
+ Khối (3), (4) và (5) được tích hợp trong vi mạch
CD40110, đây là vi mạch đa năng: đếm thuận, nghịch;
chốt; giải mã ra LED 7 thanh. Hình 3 là sơ đồ chân và
cách kết nối của IC CD40110:

Hình 3. Sơ đồ chân IC CD40110
+ Để tạo xung chuẩn ta dùng vi mạch thời gian
NE555 và IC CD 4017 để điều khiển bộ đếm và chốt.
Trên cơ sở lựa chọn vật tư, linh kiện, ta xây dựng
được sơ đồ nguyên lí của mạch như hình 4 dưới đây:
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+ Nguyên lí làm việc của sơ đồ: Tín hiệu quang của
bộ thực hành đa hài sẽ được “soi” vào diode cảm quang
D1, mạch trigger gồm 2 cổng đảo U5B và U5C sửa tín
hiệu thành xung vuông đưa vào chân đếm thuận bộ đếm
gồm 2 IC CD40110 (U1 và U2). IC NE555 (U4) và IC
4017(U3) sẽ điều khiển 2 IC 40110 đếm và chốt số liệu
đếm được trong thời gian 1 giây. Kết quả được hiển thị
trên LED 7 thanh, đó chính là tần số của mạch đa hài.
- Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus, thiết kế
mạch in, lắp ráp mạch
+ Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus: Sau khi
vẽ mạch nguyên lí trên phần mềm Proteus, ta tiến hành
chạy mô phỏng, tối ưu hóa thông số của mạch, chú ý
mạch tạo xung chuẩn NE555 và CD4017 để thời gian
chuẩn đúng 1 giây và thời gian chốt hợp lí giúp quan sát
LED hiển thị được rõ nhất. Hình 5 mô phỏng mạch bằng
phần mềm Proteus.

Hình 5. Màn hình mô phỏng Proteus
+ Thiết kế mạch in: ta có thể dùng ngay phần mềm
Proteus để thiết kế mạch in, hoặc các phần mềm thiết kế
mạch in chuyên dụng như Altium (Protel), Circuit maker,
Orcad... Hoặc đơn giản hơn, ta có thể lắp ráp trên Board
mạch hàn dạng ma trận có bán tại các cửa hành điện tử.
+ Lắp ráp mạch: tiến hành hàn, gắn linh kiện lên
board mạch, chạy thử cân chỉnh lần cuối.
2.2.3. Sử dụng thiết bị trong dạy học nội dung mạch đa
hài - môn Công nghệ 12
Mạch được sử dụng cả trong dạy học cũng như trong
tổ chức trò chơi cho học sinh. Trò chơi có thể được tổ
chức như sau:
- Bước 1: chia học sinh thành các nhóm để chơi trò
chơi. Cần xác định rõ những quy định với những người
tham gia chơi, vai trò của các thành viên trong nhóm.
- Bước 2: cho mạch đa hài hoạt động, sử dụng bộ đếm
tần số, giáo viên che phần hiển thị số chỉ thị tần số của mạch.
- Bước 3: cho các nhóm tìm tần số bằng cách đếm số
lần nhấp nháy của đèn theo các điều kiện như về thời gian
tìm đáp án. Ghi đáp án của các nhóm theo thời gian.

- Bước 4: mở kết quả hiển thị của mạch đo tần số để
tìm ra nhóm có kết quả đúng với thời gian nhanh nhất.
3. Kết luận
Việc thiết kế chế tạo thiết bị phục vụ dạy học thực
hành và tổ chức trò chơi kĩ thuật cho học sinh trong dạy
học môn Công nghệ lớp 12, cụ thể trong phạm vi bài báo
này là bài thực hành mạch đa hài từ vật tư linh kiện không
đắt, phổ biến là khả thi. Sau khi chế tạo và thử nghiệm,
thiết bị hoạt động tốt và có khả năng sử dụng trong thực
tế, có thể sử dụng làm mẫu để sản xuất cung cấp cho các
trường THPT.
Trên cơ sở nghiên cứu này, có thể ứng dụng kĩ thuật
vi điều khiển vào thiết kế, chế tạo thiết bị, khi đó thiết bị
sẽ gọn nhẹ hơn, việc điều chỉnh, mở rộng cũng mềm dẻo
hơn. Mặc dù việc thiết kế theo hướng này tốn nhiều công
sức hơn nhưng nếu sản xuất số lượng lớn thì giá thành sẽ
rẻ hơn. Ngoài ra, nếu dùng vi điều khiển thì có thể thiết
kế mạch đếm được tần số rất thấp mà không cần thay đổi
mạch, vì nhờ vi điều khiển việc tính toán chuyển đổi tần
số - chu kì trở nên đơn giản nên có thể dùng phương pháp
đếm chu kì.
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