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Abstract: The objective of the current Program of General Education has not focused on
developing the abilities of scientific research for students such as questions raising, research
overview, hypotheses formation, consequences draw for hypotheses, measure proposal and
conclusion. This article introduces a teaching process to develop the ability of scientific research
for secondary school students through teaching lessons “Permanent Magnet” (Physics) based on
process of scientific research.
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1. Mở đầu
Trong chương trình giáo dục phổ thông, kiến thức
Vật lí nghiên cứu về sự vận động của vật chất trong tự
nhiên. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng, con đường
hình thành các kiến thức này phải tuân theo các giai đoạn
của tiến trình nghiên cứu khoa học. Như vậy, dạy học Vật
lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học là một phương
pháp hiệu quả nhằm giúp học sinh (HS) phát triển năng
lực khoa học (NLKH).
Dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học gồm 05 giai đoạn: 1) Thực hiện quan sát - Đặt câu
hỏi nghiên cứu; 2) Nghiên cứu tổng quan để hình thành
giả thuyết (hoặc định hướng đưa ra phương án thực
nghiệm kiểm tra giả thuyết); 3) Đề xuất phương án thí
nghiệm kiểm tra giả thuyết; 4) Tiến hành thí nghiệm
kiểm tra giả thuyết (thí nghiệm kiểm tra); 5) Rút ra kết
luận về kiến thức mới và vận dụng kiến thức nếu
giả thuyết đúng, trường hợp giả thuyết không đúng, cần
xây dựng lại giả thuyết mới và tiến hành các bước tiếp
theo [1].
Bài viết đề cập việc vận dụng tiến trình nghiên cứu
khoa học trong dạy học Vật lí chủ đề “Nam châm vĩnh
cửu” nhằm phát triển NLKH cho HS trung học cơ sở.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nội dung kiến thức chủ đề “Nam châm vĩnh cửu’’
Từ trường là dạng vật chất đặc biệt, tồn tại xung
quanh nam châm. Những chất như: sắt, thép, niken,
coban,... gọi là các chất từ và khi đặt các chất từ trong từ
trường, chúng sẽ bị nhiễm từ. Lực của từ trường gọi là
lực từ; nam châm có hai cực từ: cực từ Bắc kí hiệu (N)
và cực từ Nam kí hiệu (S). Các cực từ cùng tên thì đẩy
nhau, các cực từ khác tên thì hút nhau. Biểu diễn hình
dạng của từ trường bằng các đường sức từ là những
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đường cong, đường thẳng bắt đầu từ cực từ Bắc và kết
thúc ở cực từ Nam. Từ trường mạnh thì đường sức từ
dày, từ trường đều thì đường sức từ là những đường
thẳng, song song và cách đều nhau. Trái Đất có từ trường
vì nó tác dụng lực từ lên kim nam châm, làm cho kim
nam châm luôn chỉ hai hướng Bắc và Nam của Địa cầu;
đơn vị đo từ trường (cảm ứng từ) là Tesla kí hiệu là T [2].
2.2. Mục tiêu phát triển năng lực khoa học cho học
sinh trung học cơ sở trong dạy học chủ đề ‘‘Nam châm
vĩnh cửu’’ dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
Dạy học Vật lí chủ đề ‘‘Nam châm vĩnh cửu’’ dựa
trên tiến trình nghiên cứu khoa học theo 5 giai đoạn đã
nêu ở trên nhằm phát triển cho HS các NLKH thành phần
như sau:
Các giai đoạn dạy học
Vật lí dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học

Hình thành và phát triển
các NLKH thành phần

Thực hiện quan sát Đặt câu hỏi nghiên cứu

- Tiến hành được các thí
nghiệm quan sát về tương
tác của nam châm.
- Đặt ra được các câu hỏi
liên quan đến từ trường.

Nghiên cứu tổng quan
để hình thành giả thuyết

- Tóm lược và đánh giá
được những quan điểm và
giả thuyết của các nhà
nghiên cứu trước đây về
từ trường.
- Đặt ra được giả thuyết
nghiên cứu về từ trường
của nam châm theo cấu
trúc câu “...Nếu... thì...”.
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Đề xuất phương án
thí nghiệm kiểm tra
giả thuyết

- Dự đoán được nam
châm hút (không hút)
mẩu giấy hoặc tương tác
với vật nhiễm điện. Dự
đoán nam châm khác
nhau thì hình dạng từ
trường cũng khác nhau.
- Đề xuất phương án thí
nghiệm.

Tiến hành thí nghiệm
kiểm tra giả thuyết
(thí nghiệm kiểm tra)

- Tiến hành thí nghiệm
kiểm tra dự đoán và ghi
lại kết quả.
- Xử lí dữ liệu để rút ra kết
luận về sự đúng/sai của
giả thuyết.

Rút ra kết luận
về kiến thức mới

- Tổng hợp được kiến
thức của bài học.
- Vận dụng được kiến
thức để giải các bài tập
liên quan.

2.3. Thiết bị thí nghiệm và phương pháp dạy học
2.3.1. Thiết bị thí nghiệm: - Bộ thí nghiệm quan sát tương
tác từ của nam châm gồm: Nam châm thẳng, nam châm
chữ U, kim nam châm, mặt sắt, dây đồng, dây nhôm;
- Bộ thí nghiệm kiểm tra về môi trường xung quanh nam
châm có phải là điện trường hay không gồm thước nhựa,
mảnh vải khô, mẩu giấy; - Các loại nam châm khác nhau:
nam châm thẳng, nam châm chữ U, bảng mạt sắt.
2.3.2. Phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học
và kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: dạy học dựa
trên tiến trình nghiên cứu khoa học; - Hình thức tổ chức
dạy học: Học tập theo nhóm. Giáo viên (GV) chia lớp
thành nhóm học tập, mỗi nhóm khoảng từ 4-5 HS; - Kĩ
thuật tổ chức dạy học: Thực hiện làm việc cá nhân
→ trao đổi nhóm → trao đổi lớp. Riêng thí nghiệm quan
sát để nhận biết nam châm và tương tác của nam châm
với các vật sẽ làm việc theo nhóm đôi.
2.4. Logic hình thành kiến thức cho học sinh trung học
cơ sở trong quá trình tổ chức dạy học Vật lí chủ đề
“Nam châm vĩnh cửu” dựa trên tiến trình nghiên cứu
khoa học
Giai đoạn 1: Thực hiện quan sát - Đặt câu hỏi nghiên
cứu. Sau khi tổ chức cho HS tiến hành các thí nghiệm
tương tác từ của nam châm với các kim loại khác nhau,
HS sẽ đặt ra câu hỏi: “Môi trường xung quanh nam châm
có gì đặc biệt mà nó có khả năng hút sắt, mạt sắt mà
không hút các vật liệu khác?”.
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Giai đoạn 2. Nghiên cứu tổng quan để hình thành giả
thuyết. Từ câu hỏi, HS hình thành giả thuyết “Vì tính chất
của nam châm và điện tích khá giống nhau nên có thể
môi trường xung quanh nam châm là điện trường. Nếu
môi trường xung quanh nam châm là điện trường thì nam
châm sẽ có những tính chất như của điện tích”.
Giai đoạn 3. Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra
giả thuyết. Từ giả thuyết, HS rút ra hệ quả: Nếu nam
châm có những tính chất như điện tích thì nam châm hút
các vật nhỏ và nhẹ; nam châm tương tác với vật nhiễm
điện. Từ hệ quả HS sẽ đặt ra dự đoán: “Nếu đưa nam
châm lại gần các vật nhỏ và nhẹ như mẩu giấy, sợi vải
nhỏ thì môi trường xung quanh nam châm là điện
trường”; “Nếu đưa nam châm lại gần vật nhiễm điện mà
nó hút hoặc đẩy vật nhiễm điện thì môi trường xung
quanh nam châm là điện trường”.
Tiến hành thí nghiệm kiểm tra các hệ quả. Xử lí kết
quả và rút ra kết luận về tính đúng sai của giả thuyết.
Thực nghiệm bác bỏ giả thuyết: Môi trường xung quanh
nam châm không phải là điện trường. Hình thành giả
thuyết mới: Việc GV cho HS tìm hiểu các câu chuyện về
lịch sử nghiên cứu nam châm sẽ giúp các em đưa ra giả
thuyết mới: Nếu môi trường xung quanh nam châm
không phải là điện trường, nó sẽ là dạng vật chất mới và
có hình dạng đặc biệt.
Phương án thực nghiệm kiểm tra: Khi đặt trên nam
châm một tấm bìa và rắc mạt sắt lên trên tấm bìa, nếu ta
quan sát được hình ảnh mạt sắt được sắp sếp thành hình
dạng có trật tự trong không gian, thì đó là hình dạng của
môi trường của nam châm (sau này được gọi là từ trường
của nam châm).
Nếu các nam châm khác nhau mà cho hình ảnh các
đường mạt sắt khác nhau thì chứng tỏ hình dạng từ
trường phụ thuộc vào hình dạng của nam châm.
Giai đoạn 4. Tiến hành thí nghiệm kiểm tra giả
thuyết. Xử lí kết quả và rút ra kết luận về tính đúng sai
của giả thuyết mới. Sử dụng bảng mạt sắt để tiến hành thí
nghiệm, quan sát từ phổ nam châm.
Giai đoạn 5. Tổng hợp kiến thức và vận dụng kiến thức.
2.5. Tổ chức hoạt động dạy học Vật lí chủ đề “Nam châm
vĩnh cửu” dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
Nhiệm vụ chung của GV và HS ở 5 giai đoạn dạy học
dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học:
Nhiệm vụ của GV

Nhiệm vụ của HS

Phát cho HS phiếu học
tập, dụng cụ, thiết bị thí
nghiệm đáp ứng những
yêu cầu của các nhiệm vụ
học tập ở từng giai đoạn.

Thực hiện từng nhiệm vụ
học tập theo hướng dẫn
trong phiếu học tập. Thực
hiện làm việc cá nhân,
làm việc nhóm, sau đó
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Yêu cầu HS làm việc
theo hướng dẫn ở từng
nhiệm vụ

trao đổi với lớp (hướng
dẫn HS ghi rõ các nhiệm
vụ học tập và thời gian
làm việc)

Nhiệm vụ cụ thể của GV và HS ở từng giai đoạn học
tập:
* Giai đoạn 1: Thực hiện quan sát - Đặt câu hỏi
nghiên cứu. GV cần lưu ý đảm bảo an toàn khi tiến hành
thí nghiệm: Thí nghiệm có sử dụng mạt sắt nên cần tránh
gió và đề phòng bụi bay vào mắt.
- Nhiệm vụ 1: Quan sát và tìm hiểu dụng cụ thí
nghiệm để ghi lại tên và mô tả đặc điểm của các thiết bị
thí nghiệm.
TT
1
2
3

Tên dụng cụ, thiết bị
.....................................
.....................................
.....................................

Mô tả
.....................................
.....................................
.....................................

- Nhiệm vụ 2: Tiến hành các thí nghiệm và ghi lại kết
quả.
Thí nghiệm 1. Lần lượt cho nam châm tương tác với
nam châm. Hãy mô tả lại kết quả thí nghiệm.
Thí nghiệm 2. Lần lượt cho nam châm tương tác với:
1 mẩu sắt; nhiều mẩu sắt; miếng nhôm; sợi dây đồng; mạt
sắt. Hãy mô tả tiến hành thí nghiệm và kết quả.
- Nhiệm vụ 3: Hãy rút ra những nhận xét về đặc điểm
và tính chất của nam châm.
- Nhiệm vụ 4: Từ kết quả thí nghiệm trên, hãy đưa ra
câu hỏi cần nghiên cứu.
GV cho cả lớp thảo luận để rút ra: - Nội dung kiến
thức: Nam châm có hai cực từ Bắc (N) và cực từ Nam
(S). Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác tên thì
hút nhau. Nam châm chỉ hút sắt, mạt sắt không hút các
kim loại như đồng, nhôm. Khi nam châm hút mạt sắt, thì
các mạt sắt xắp sếp thành những chùm tia; - Câu hỏi
nghiên cứu: Môi trường xung quanh nam châm có gì đặc
biệt mà nó có khả năng hút sắt, mạt sắt?
Dựa vào sự liên tưởng tới kiến thức cũ về điện tích và
điện trường, HS có thể đưa ra giả thuyết đầu tiên là:
“Phải chăng môi trường xung quanh nam châm là điện
trường?”‚ “Giả thuyết này sau đó được kiểm tra bằng
thực nghiệm và bác bỏ”.
* Giai đoạn 2: Nghiên cứu tổng quan để hình thành
giả thuyết.
- Nhiệm vụ 1: Em hãy đọc những câu chuyện về lịch
sử nghiên cứu nam châm dưới đây và gạch chân những
sự kiện chính, đồng thời đưa ra nhận xét, phân tích hay
đánh giá của mình về quan điểm của các nhà học giả đã
đưa ra:
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“Thông tin những câu chuyện về lịch sử nghiên cứu
nam châm: Đá nam châm được phát hiện vào khoảng
năm 900 trước công nguyên, do một chàng chăn cừu
Magnes phát hiện khi thấy cây gậy đầu sắt của mình dính
chặt xuống phiến đá, từ đó đá nam châm được lấy tên
Magnes.
Một số nhà triết học trước Công nguyên giải thích
hiện tượng này như sau: Thales đã cho rằng, đá nam
châm hút được sắt vì đá nam châm có linh hồn.
Democritus cho rằng, tất cả mọi thứ được tạo thành từ
các nguyên tử, các nguyên tử đều tuân theo quy luật tự
nhiên.
Epicurus cho rằng, có thể đá nam châm phát ra một
luồng chứa rất nhiều hạt nhỏ, với sức thổi của nó thì
không khí nằm giữa đá nam châm và sắt bị đẩy ra xa
từng mảnh, tạo nên khoảng trống, khi đó các nguyên tử
sắt sẽ di chuyển về phía trước và rơi vào khoảng trống
đó, cả vòng sắt sẽ tự di chuyển về phía nam châm. Nói
cách khác, các hạt nhỏ phát ra từ đá nam chân sẽ quét
hết không khí và hút cả sắt.
Galen đã khẳng định các nguyên tử phát ra từ đá nam
châm có hình dạng liên quan đến các nguyên tử phát ra
từ sắt, ông giải thích đá nam châm hút sắt giống như giải
thích của Epicurus. Galen cũng không giải thích được vì
sao chiếc vòng sắt khi bị dính vào cục nam châm sẽ hút
một chiếc vòng sắt khác, 5 miếng sắt liên kết với nhau
thành 1 chuỗi, trong khi đó chỉ có chiếc vòng đầu tiên
tiếp xúc với đá nam châm.
Người đầu tiên nghiên cứu một cách khoa học hơn về
nam châm đó là William Gilbert người Anh, năm 1600
ông đã chứng minh được rằng, trái đất có từ trường”.
- Nhiệm vụ 2: Từ việc quan sát thí nghiệm, HS giải
thích về sự tồn tại của môi trường xung quanh nam châm
và đặt ra giả thuyết để nghiên cứu về môi trường xung
quanh nam châm (gợi ý: môi trường xung quanh điện
tích gọi là điện trường, từ đó so sánh với môi trường xung
quanh nam châm và đưa ra câu trả lời. Câu giả thuyết có
cấu trúc câu “... Nếu ... thì ...”).
- GV điều hành lớp thảo luận lớp để thống nhất giả
thuyết nghiên cứu: Môi trường xung quanh nam châm là
điện trường vì nó có tính chất tương tác giống điện tích.
Nếu môi trường xung quanh nam châm là điện trường thì
nó sẽ có tính chất như của điện tích.
* Giai đoạn 3: Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm
tra giả thuyết.
- Nhiệm vụ 1: Hãy đưa ra câu dự đoán và cách làm
thí nghiệm để chứng minh sự đúng sai của giả thuyết:
+ Hãy nêu tính chất của vật nhiễm điện.
+ Đưa ra các dự đoán (phương án thí nghiệm).
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+ Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm kiểm
tra dự đoán.
+ Kết luận về sự đúng/sai của giả thuyết.
+ Hình thành giả thuyết mới.
GV tổ chức cho lớp thảo luận để rút ra các kiến thức:
1) Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút
nhau. Vật nhiễm điện thì hút được các vật nhỏ và nhẹ;
2) Nếu đưa nam châm lại gần các vật nhỏ và nhẹ hoặc
các vật nhiễm điện thì môi trường xung quanh nam châm
là điện trường; 3) Đưa ra kết luận môi trường xung quanh
nam châm không phải là điện trường; 4) Hướng dẫn HS
đưa ra giả thuyết mới: Môi trường xung quanh nam châm
là dạng vật chất mới có tên gọi là từ trường. Nếu môi
trường xung quanh nam châm là từ trường thì nó sẽ có
hình dạng đặc biệt và khác với hình dạng điện trường.
- Nhiệm vụ 2: HS trình bày phương án thí nghiệm để
có thể quan sát được hình dạng môi trường xung quanh
nam châm (gợi ý: Hãy tìm ra các cách có thể quan sát
được hình dạng môi trường xung quanh nam châm).
GV tổng hợp và phân tích những phương án khả thi,
không khả thi của HS và định hướng cho các hoạt động
tiếp theo.
* Giai đoạn 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra giả
thuyết (thí nghiệm kiểm tra).
Nhiệm vụ: Thực hiện các thí nghiệm dưới đây:
- Thí nghiệm 1: Đặt nam châm thẳng lên bảng mạt
sắt, dùng tay gõ nhẹ. Mô tả lại hình ảnh của mạt sắt (trật
tự sắp xếp, hình dạng, độ dày, thưa,...).
- Thí nghiệm 2: Đặt nam châm chữ U lên bảng mạt
sắt, dùng tay gõ nhẹ. Mô tả lại hình ảnh của mạt sắt.
- Thí nghiệm 3: Vẽ đường cong bên ngoài nam châm
thẳng như hình vẽ, di chuyển la bàn theo đường cong và
so sánh sự định hướng của kim la bàn tại các vị trí khác
nhau. Rút ra nhận xét.
GV quan sát và hỗ trợ các nhóm HS làm thí nghiệm.
* Giai đoạn 5: Rút ra kết luận về kiến thức mới và
vận dụng kiến thức nếu giả thuyết đúng, trường hợp giả
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thuyết không đúng, cần xây dựng lại giả thuyết mới và
tiến hành các bước tiếp theo.
- Nhiệm vụ 1: Em đưa ra những kết luận về bài học
nghiên cứu (gợi ý: cơ sở nào để em có thể khẳng định sự
đúng sai của giả thuyết đưa ra? Liệt kê những kiến thức
mới em đã thu nhận được qua bài học).
- Nhiệm vụ 2: Hoàn thành các câu dưới đây để được
câu đúng:
1) Dạng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh nam
châm gọi là.............
2) Nam châm cũng như kim nam châm có hai cực từ:
Cực từ Bắc có kí hiệu bằng chữ (N, S) thường được sơn
màu,...; Cực từ Nam có kí hiệu bằng chữ (N, S) thường
được sơn màu... Các cực cùng tên thì..., các cực khác tên
thì...
Gạch các từ không đúng trong ngoặc đơn để được câu
đúng:
“Những chất như sắt, thép, coban (Co),... là những
kim loại (có từ tính, không có từ tính). Khi đặt những kim
loại có từ tính trong từ trường của nam châm thì chúng
chịu tác dụng của lực điện, lực từ, đồng thời bị nhiễm từ
và trở thành nam châm.
Hình ảnh đường mạt sắt gọi là từ phổ của từ trường.
Từ phổ của nam châm thẳng là những đường (cong,
thẳng, cắt nhau) nối hai cực từ. Từ phổ bên ngoài nam
châm hình chữ U là những đường (cong, thẳng, cắt
nhau) nối hai cực từ, trong lòng nam châm là những
đường (cong, thẳng, cắt nhau) nối hai cực từ.
Hình ảnh từ phổ cho biết hình dạng từ trường của
nam châm, trên hình vẽ người ta sử dụng các đường sức
từ để mô tả hình dạng từ trường của nam châm. Đường
sức từ là những đường thẳng, đường cong nối hai cực từ,
có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam
châm. Từ trường mạnh thì đường sức dày, thưa), từ
trường yếu thì đường sức (dày, thưa). Độ lớn từ trường
có đơn vị là Tesla kí hiệu bằng chữ T”.
- Nhiệm vụ 3: Vận dụng kiến thức để giải bài tập.
Bài tập 1: Biểu diễn hình dạng từ trường trong các
trường hợp dưới đây (xem các hình 1, 2, 3, 4 trang trước).
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Bài tập 2. Giải thích: Vì sao 5 miếng sắt gắn liền với
nhau thành 1 chuỗi, trong khi đó chỉ có chiếc vòng đầu
tiên tiếp xúc với nam châm.
Bài tập 3 (Vận dụng cao): Cho 2 la bàn, em hãy mô
tả các bước tiến hành thí nghiệm để chỉ ra rằng trái đất có
từ trường.
Bài tập 4 (Vận dụng sáng tạo): Có một khối kim loại
hình tròn. Hãy vận dụng tiến trình nghiên cứu khoa học
để chứng minh rằng khối kim loại đó là kim loại thường,
hay nam châm? Hoặc là kim loại có từ tính?
GV tổ chức cho lớp thảo luận, giao bài tập về nhà phù
hợp với từng đối tượng HS.
3. Kết luận
Dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học đòi hỏi tính tự lực và tự giác ở mỗi HS. Để đánh giá
được sự phát triển NLKH của HS trong quá trình học tập
dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học, GV cần thiết kế
các bảng kiểm chỉ báo hành vi và phân chia các mức độ
hành vi của HS ở từng NLKH thành phần; sau đó dựa
trên những thông tin ở phiếu phản hồi của HS, GV có thể
đánh giá được sự phát triển NLKH của HS. Từ kết quả
đánh giá, GV sẽ có biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ HS
trong quá trình học tập. Dạy học dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học đòi hỏi GV cần đầu tư thời gian cho
việc chuẩn bị phiếu học tập, thiết bị thí nghiệm.
Dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
nhằm tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm thông qua các
giai đoạn nghiên cứu khoa học để tìm ra tri thức khoa
học, phát triển NLKH cho các em, đồng thời đáp ứng
được mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học theo định
hướng phát triển năng lực người học.
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