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RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC TOÁN PHẦN LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nguyễn Thụy Thùy Trang - Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao, thành phố Cần Thơ
Ngày nhận bài: 02/04/2019; ngày sửa chữa: 15/04/2019; ngày duyệt đăng: 26/04/2019.
Abstract: Problem-solving is one of the basic competencies of students. Therefore, forming and
developing this competency for students is one of the important tasks in teaching in general and
teaching mathematics in particular at high schools. The article mentions the training problemsolving competency for students in teaching module of Trigonometry in high school.
Keywords: Students, problem-solving competency, trigonometry.
1. Mở đầu
Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề
(NLGQVĐ) cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm
vụ quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Toán nói
riêng ở trường phổ thông. Trong chương trình giáo dục phổ
thông mới, NLGQVĐ trong dạy học Toán được xác định là
khả năng [1]: - Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải
quyết, nhận biết được tình huống có vấn đề; xác định, thu
thập, sắp xếp, giải thích và đánh giá độ tin cậy của thông tin;
trao đổi, chia sẻ kiến thức với người khác; - Đề xuất, lựa
chọn được cách thức, giải pháp, quy trình giải quyết vấn đề;
- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích
để giải quyết vấn đề đặt ra; - Đánh giá giải pháp đưa ra và
khái quát hóa cho những vấn đề tương tự.
“Lượng giác” là phần tương đối khó trong chương
trình môn Toán ở trung học phổ thông, HS được học về
hàm lượng giác, phép biến đổi lượng giác, phương trình
lượng giác,...; đặc biệt là ứng dụng của lượng giác vào thực
tiễn. Nội dung phần Lượng giác có nhiều cơ hội thuận lợi
để bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển NLGQVĐ cho HS.
Để giải quyết vấn đề trong dạy học phần Lượng giác, có
thể vận dụng nhiều cách thức, con đường khác nhau. Bài
viết đề cập vấn đề rèn luyện NLGQVĐ cho HS trong dạy
học Toán phần Lượng giác ở trường trung học phổ thông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực giải quyết vấn đề
NLGQVĐ thể hiện khả năng của cá nhân (khi làm
việc một mình hoặc làm việc trong một nhóm) khi tư duy,
suy nghĩ về tình huống có vấn đề và tìm kiếm, thực hiện
giải pháp cho vấn đề đó. Vì vậy, có thể hiểu: NLGQVĐ
là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các quá trình nhận
thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải
quyết các tình huống mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ
tục, giải pháp thông thường [1].
Trong quá trình giải quyết vấn đề, mỗi người có thể sử
dụng các cách thức, chiến lược khác nhau, từ đó có những
kết quả khác nhau. Theo [2], các năng lực thành tố của

NLGQVĐ trong dạy học Toán gồm: - Phát hiện mâu thuẫn
trong tình huống có vấn đề, thấy được vấn đề cần giải quyết;
- Năng lực diễn đạt, phân tích vấn đề theo nhiều cách khác
nhau, từ đó thấy được hướng có lợi cho việc giải quyết vấn
đề; - Năng lực liên tưởng, huy động kiến thức để tiếp cận,
nhận biết và giới hạn phạm vi trong quá trình phát hiện và
giải quyết vấn đề; - Phát hiện thuộc tính chung, bản chất tạo
nên nội hàm của vấn đề qua các hoạt động trí tuệ như so
sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa,
cụ thể hóa; - Năng lực toán học hóa các tình huống thực tế,
năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn; - Năng lực nắm
bắt những quy tắc thuật giải, tựa thuật giải.
2.2. Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
trong dạy học Toán phần Lượng giác ở trường trung
học phổ thông
Với các bài toán lượng giác, phương pháp chung khi
giải các bài toán lượng giác là sử dụng các phép biến đổi
lượng giác và biến đổi đại số để đưa về các phương trình cơ
bản, thường gặp đã biết cách giải (phương trình bậc nhất,
bậc hai đối với một hàm số lượng giác; phương trình bậc
nhất đối với sinx và cosx; phương trình đối xứng đối với
sinx và cosx; phương trình đối xứng đối với tanx và cotx,...).
2.2.1. Rèn luyện cho học sinh khả năng liên tưởng, tạo ra
các tình huống có vấn đề, giúp học sinh nhận dạng, giải
quyết được vấn đề
Theo Từ điển Tiếng Việt, liên tưởng là nhân sự việc
hiện tượng nào đó mà nghĩ đến sự vật, hiện tượng khác
có liên quan [3].
Liên tưởng được chia thành 4 loại: liên tưởng gần
nhau về không gian và thời gian; liên tưởng giống nhau
về hình thù và nội dung; liên tưởng ngược nhau; liên
tưởng nhân quả. Mỗi loại liên tưởng có vai trò khác nhau
trong quá trình tư duy, nhưng nhìn chung chúng có cùng
một công cụ là huy động được kiến thức. Năng lực huy
động kiến thức là một tổ hợp tâm lí của HS, đáp ứng việc
nhớ lại có chọn lọc những kiến thức mà các em đã có,
tương ứng với vấn đề đặt ra.
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Trong dạy học Toán, để giúp HS phát hiện và giải
quyết vấn đề, giáo viên (GV) cần dẫn dắt các em huy
động các kiến thức cũ (những định lí, mệnh đề, ví dụ
mẫu, các bài toán có thuật giải,...) nhằm quy lạ về quen.
Để xuất hiện các liên tưởng, cần biến đổi bài toán, sự biến
đổi này phụ thuộc vào mức độ khó, dễ của bài toán.
Tóm lại, để rèn luyện cho HS sự liên tưởng, huy động
kiến thức, GV cần đảm bảo các kiến thức toán học cơ bản
cần thiết cho các em. Liên tưởng và huy động kiến thức
là những năng lực rất quan trọng, cần rèn luyện cho HS.
Nếu HS có năng lực liên tưởng, khi gặp một bài toán khó,
các em có thể tư duy, tìm những kiến thức, vấn đề có liên
quan trong quá trình tìm lời giải một bài toán. Nếu HS có
khả năng liên tưởng kém, các em sẽ gặp khó khăn trong
việc tìm lời giải của bài toán. Môn Toán gồm một hệ
thống kiến thức có mối liên hệ mật thiết với nhau, nếu
HS có khả năng liên tưởng và huy động kiến thức tốt sẽ
giúp các em trong quá trình học tập, tìm lời giải cho các
bài toán và lĩnh hội kiến thức mới.
Ví dụ 1: Chứng minh rằng phương trình nghiệm đúng
mọi số thực x:


4sin x.sin(  x).sin(  x)  sin 3 x.(1)
3
3
Bài toán này là một tình huống có vấn đề (chưa có
quy tắc nào có tính chất thuật toán để chứng minh ngay
được bài toán), nếu HS vận dụng một số công thức biến
đổi (tích thành tổng, công thức cộng, công thức góc nhân
ba,...) thì sẽ thu được kết quả.
Việc chứng minh phương trình nghiệm đúng với mọi
x, thực chất là việc chỉ ra đẳng thức (1) đúng với mọi x.
Ta có thể chứng minh bằng cách biến đổi vế trái thành vế
phải; hoặc biến đổi vế phải thành vế trái; hoặc chứng
minh qua trung gian, tức biến đổi vế trái và vế phải về
cùng một biểu thức nào đó.
GV có thể giúp HS nhận thấy, vế trái có công thức


cộng sin(  x) và sin(  x) , mặt khác, lại cũng có
3
3


tích sin(  x) . sin(  x) nên có hai hướng biến đổi
3
3
bài toán. Hướng thứ nhất: biến đổi các công thức cộng để
tách ra, sau đó nhân vào phá ngoặc. Hướng thứ hai: biến

đổi tích sin(  x) thành tổng.
3
2.2.2. Rèn luyện cho học sinh khả năng dự đoán và suy
luận trong quá trình giải toán
Dự đoán, thực chất là tìm tòi con đường giải quyết
bài toán; để dự đoán, cần liên tưởng đến các kiến thức
liên quan, các bài toán tương tự. Việc dự đoán kết quả
hay cách chứng minh là cơ sở để thực hiện các phép suy
luận, đi đến kết quả của bài toán.

Ví dụ 2: Giải phương trình cosx.cos7x = cos3x.cos5x (2).
Đây là một phương trình lượng giác có chứa nhiều
cung (góc) khác nhau, vế trái và vế phải của phương trình
(2) đều là tích của hai hàm số cos: vế trái là tích của cosx
và cos7x; vế phải là tích của cos3x và cos 5x. Mặt khác, ta
nhận thấy: x + 7x = 8x; 3x + 5x = 8x. Dẫn tới việc HS suy
luận, dự đoán, liên hệ với công thức biến đổi tích thành
tổng, biến đổi tương đương phương trình đã cho như sau:
cos x cos 7 x  cos 3 x cos 5 x
1
1
 (cos8 x  cos 6 x)  (cos8 x  cos 2 x)
2
2
 cos 6 x  cos 2 x  6 x  2 x  k 2 , k  Z .
m
k
x
,(m, k  Z).
hoặc x 
2
4
m
Nhận thấy, tập nghiệm x 
chứa trong tập
2
k
.
nghiệm x 
4
k
Vậy, phương trình (2) có nghiệm là: x 
, (k  Z).
4

2.2.3. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, tìm mối
liên hệ giữa các yếu tố trong quá trình giải toán
Đối với các bài toán lượng giác, để giải quyết được
vấn đề, có thể phân tích theo chiều thuận, từ giả thiết đi
đến kết luận; hoặc phân tích ngược, đi từ kết luận đến giả
thiết, phát hiện mối liên hệ giữa các yếu tố và biết phân
tích vấn đề thành các vấn đề nhỏ để tìm ra cách giải. Nội
dung lượng giác thường gắn với nội dung đại số, số học,
hình học, do đó khi phân tích tìm các mối liên hệ, cần chú
ý đến đặc điểm của bài toán đã cho.
Ví dụ 4: Giải phương trình:
sin x  sin x  3 cos x  2  3 cos x (3)
Phân tích: Ta nhận thấy (3) là phương trình lượng
giác có ẩn nằm trong căn thức, nên cần đặt điều kiện để

phương trình đã cho có nghĩa, tức là sinx + 3 cosx ≥ 0.
Quan sát phương trình (3), ta nhận thấy, nếu chuyển tất
cả vế phải của phương trình (3) sang vế trái thì xuất hiện
biểu thức sinx + 3 cosx. Do đó, HS nghĩ đến việc đặt
ẩn phụ t = sinx + 3 cosx, đưa về phương trình đại số
dạng f (x) = g(x) (lớp 10).
Lời giải: Phương trình (3) tương đương với:

3 cosx + sin x  3cos x = 2

Đặt t = sinx + 3 cosx = 2 sin( x  ) (điều kiện 0 ≤
sinx +

3

t ≤ 2).
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Khi đó, ta có: t + t = 2  t = 2 - t  t = (2 - t)2
(vì 2 - t ≥0, với 0 ≤ t ≤ 2).
Giải phương trình trên ta thu được t = 1 (thỏa mãn)
và t = 4 (loại).

1

2 sin( x  ) =1  sin(x  ) 
3
2
3
 

 x    k 2  x    2k hoặc
3 6
6
 5

x 
 k 2  x    k 2
3
6
6

x   k 2 , k  Z .
2
Vậy, phương trình (3) có các nghiệm là:


x    k 2 hoặc x   k 2 , k  Z .
6
2
2.2.4. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng kết nối các tri thức
cần tìm với các kiến thức, kĩ năng đã có
Để phát triển NLGQVĐ cho HS, GV cần rèn luyện
khả năng kết nối tri thức cần tìm với kiến thức, kĩ năng
đã có để phát hiện vấn đề tương tự, vấn đề có liên quan,
vấn đề tổng quát, vấn đề đặc biệt,... của vấn đề cần giải
quyết; từ đó tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Ví dụ 6: “Đồng hồ con lắc (đồng hồ quả lắc) là một
loại đồng hồ được hoạt động bởi một con lắc và một quả
nặng. Sự chuyển động của qua lại của con lắc và quả
nặng điều khiển các bánh răng và làm quay các kim giờ,
kim phút trên mặt đồng hồ được phát minh bởi Christiaan
Hygens vào năm 1656 (xem hình 1) và đến năm 1930,
đồng hồ con lắc trở thành loại đồng hồ chính xác nhất
thời bấy giờ”. Khi nghiên cứu chiếc đồng hồ con lắc, các
nhà khoa học đã thấy rằng con lắc đồng hồ dao động điều
hòa xung quanh vị trí cân bằng (xem hình 2).

Hình 1. Mô hình đồng hồ con lắc
của Christiaan Hygens, 1656 (bên trái)
và một loại đồng hồ con lắc hiện nay (bên phải)

Ví dụ 5: Giải phương trình: cosx  2  cos2 x +

cosx. 2  cos 2 x =3 (4)
Đây là bài toán khó với nhiều em HS lớp 11 (do cosx
có ở cả trong và ngoài căn). Để giải bài toán, HS cần biết
kết nối tri thức giải phương trình lượng giác với các kiến
thức, kĩ năng về giải phương trình, hệ phương trình, bất
đẳng thức đã học nhằm giúp các em giải quyết được vấn
đề. Nếu đặt ẩn phụ u = cosx; v = 2  cos 2 x (điều kiện:
u  1,0  v  3 ). Khi đó, bài toán đã cho đưa về hệ
u  v  uv  3
phương trình sau:  2
.
2
u  v  2
Đây là hệ phương trình đối xứng loại 1. Giải hệ: u =
v = 1. Do đó, phương trình (4) tương đương với cosx = 1
hay x = k2π, k  Z .
2.2.5. Lồng ghép vào bài học những ứng dụng thực tiễn và
ý nghĩa của nội dung lượng giác trong thực tiễn nhằm phát
huy tính tích cực, hứng thú, sự say mê học tập của học sinh
Việc lồng ghép những ứng dụng thực tiễn với các nội
dung lượng giác giúp HS thấy rõ vai trò của lượng giác
trong cuộc sống. Để giải quyết vấn đề ứng dụng lượng
giác trong thực tiễn, HS cần “toán học hóa thực tiễn”: tìm
hiểu vấn đề thực tiễn, chuyển sang một vấn đề toán học,
giải quyết vấn đề và chuyển ý nghĩa của kết quả toán học
về thực tiễn.

O - vị trí cân bằng; l - độ dài dây treo con lắc
Hình 2. Mô hình chuyển động của con lắc đồng hồ
Đồng thời các nhà vật lí bằng lí thuyết kết hợp thực
nghiệm, đo đạc và tính toán, đã chỉ ra rằng li độ dài (hiểu
là “độ lệch” của vật so với vị trí cân bằng) của con lắc
có phương trình dạng s = S0 cos ( t   ).
Giả sử li độ của con lắc có phương trình s = 3cos

(5t  ) (cm). Tìm các thời điểm mà trong vòng 2 giây
6
đầu tiên, con lắc ở vị trí có li độ dài bằng 1,5(cm).
Phát biểu bài toán: chọn gốc tọa độ O chính là vị trí
cân bằng, chiều dương của chuyển động ngược chiều
kim đồng hồ (xem hình 2). Khi đó, li độ (có độ dài s, đơn
vị cm) của con lắc đồng hồ được biểu diễn qua thời gian

t (giây) có phương trình: s = 3cos (5t  ) (cm). Câu hỏi
6
(Xem tiếp trang 243)
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RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...
(Tiếp theo trang 183)
đặt ra là tìm các thời điểm trong vòng 2 giây đầu tiên, con
lắc ở vị trí có li độ dài bằng 1,5(cm), có nghĩa là tìm

3
nghiệm t  [0;2] của phương trình 3cos(5t  )  .
6
2
Đây là phương trình lượng giác cơ bản đối với hàm
số cos (khi giải tìm nghiệm, HS cần lưu ý tới điều kiện
của ẩn t  0;2  ).
3. Kết luận
Trong dạy học môn Toán, NLGQVĐ là một trong
những năng lực cơ bản của HS, giúp các em thành công
trong học tập và trong cuộc sống; rèn luyện NLGQVĐ
cho HS sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn
Toán. Do vậy, trong quá trình dạy học môn Toán phần
Lượng giác ở trường trung học phổ thông, GV cần vận
dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng đối
tượng HS nhằm giúp các em phát triển được NLGQVĐ.
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