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Abstract: Current teaching not only focuses on imparting students knowledge but also
comprehensive development and promoting the potential and creative ability of each individual.
The article identifies the basic characteristics of creative thinking, proposes a number of measures
to contribute to the development of creative thinking for high school students in teaching solving
problems of spatial geometry.
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1. Mở đầu
Dạy học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền
thụ cho học sinh (HS) những kiến thức mà còn phát triển
toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng
tạo của mỗi cá nhân [1], tức là hình thành cho người học
năng lực sáng tạo. Để có năng lực sáng tạo, trước hết cần
có tư duy sáng tạo (TDST), bởi quá trình sáng tạo thường
được bắt đầu bằng một ý tưởng mới trong tư duy của mỗi
người, sau đó bộc lộ ra bên ngoài bằng chính khả năng
của người đó.
Hình học không gian là phần kiến thức có nhiều tiềm
năng trong việc phát triển TDST cho HS. Bài viết làm rõ
một số biểu hiện đặc trưng của TDST trong dạy học,
đồng thời trình bày một số biện pháp phát triển TDST
cho HS trung học phổ thông trong dạy học giải Toán hình
học không gian.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan điểm về tư duy sáng tạo
Theo Nguyễn Bá Kim, tính linh hoạt, tính độc lập
và tính phê phán là những điều kiện cần thiết của TDST,
là những đặc điểm về các mặt khác nhau của TDST;
tính sáng tạo của tư duy thể hiện rõ nét ở khả năng tạo
ra cái mới, phát hiện, tìm ra hướng đi mới [2]. Theo
Phạm Gia Đức, TDST được hiểu là sự kết hợp ở đỉnh
cao, hoàn thiện nhất của tư duy tích cực và tư duy độc
lập, tạo ra những cái mới có tính giải quyết vấn đề một
cách hiệu quả và chất lượng [3]. Theo Chu Cẩm Thơ,
TDST là cách nghĩ mới về sự vật, hiện tượng, mối liên
hệ, suy nghĩ về cách giải quyết mới có ý nghĩa, giá trị
[4]. Có nhiều quan niệm khác nhau về TDST, nhưng
đều có một điểm chung cốt lõi: TDST là một dạng tư
duy có tính linh hoạt, độc lập và tính phê phán, đặc
trưng bởi sự sản sinh ra ý tưởng mới độc đáo và có hiệu
quả giải quyết vấn đề cao. Ý tưởng mới được thể hiện ở

chỗ phát hiện ra vấn đề mới, tìm hướng đi mới, cách
giải quyết mới và tạo ra kết quả mới.
2.2. Các đặc trưng của tư duy sáng tạo
Trong hầu hết các công trình nghiên cứu khoa học về
TDST cho thấy, tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính
độc đáo là 03 đặc trưng cơ bản, cốt lõi nhất của TDST.
- Tính mềm dẻo: Biết chuyển hướng khi gặp trở ngại
khó khăn, biết quy lạ về quen. Vận dụng linh hoạt các
thao tác tư duy cơ bản, các kinh nghiệm, kĩ năng đã có
vào giải toán.
- Tính nhuần nhuyễn: Biết xét bài toán dưới nhiều góc
độ, từ đó đề xuất được các cách giải khác nhau cho một
bài toán và lựa chọn được cách giải tối ưu.
- Tính độc đáo: Biết tìm ra những phương thức giải
quyết lạ, độc đáo để cải tiến những cách giải đã có để trở
nên tối ưu hơn.
Các đặc trưng cơ bản của TDST không tách rời nhau
mà trái lại, chúng có quan hệ mật thiết, bổ sung và hỗ trợ
lẫn nhau. Tính mềm dẻo của tư duy tạo điều kiện cho việc
tìm nhiều giải pháp dưới các góc độ khác nhau, nhờ đó
đề xuất được phương án hay, đặc sắc.
2.3. Một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho
học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải Toán
hình học không gian
2.3.1. Rèn luyện cho học sinh khả năng quy lạ về quen
trong giải Toán
Theo G. Polya, khi giải một bài toán, ta có thể sử dụng
kết quả của những bài toán đã biết cách giải, phương pháp
hay kinh nghiệm đã biết khi giải bài toán đó [5].
Như vậy, việc HS nhận thấy bài toán quen thuộc và
vận dụng kết quả đã biết vào giải bài toán mới là khả
năng quy lạ về quen. Việc quy lạ về quen sẽ giúp HS phát
triển tính mềm dẻo trong giải Toán và tính sáng tạo khi
khai thác bài toán ban đầu. Để rèn cho HS khả năng quy

166

Email: kimchi1672000@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2019, tr 166-170

lạ về quen trong dạy học giải Toán, giáo viên (GV) cần
thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Hướng dẫn HS tìm bài toán tương tự với bài
toán đã cho và đã biết cách giải.
Bước 2: Vận dụng kết quả vào giải các bài toán mới.
Bước 3: Khai thác bài toán ban đầu.
Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi h A ;h B ;h C ;h D lần
lượt là các đường cao của tứ diện kẻ từ A, B, C, D. Gọi r
là bán kính hình cầu nội tiếp tứ diện. Chứng minh rằng
1 1
1
1
1
.




r hA hB hC hD
Bước 1: Hướng dẫn HS tìm bài toán tương tự với bài
toán đã cho và đã biết cách giải.
Bằng phép tương tự và câu hỏi gợi mở, GV giúp HS
nhận thấy bài toán đã cho tương tự với bài toán trong mặt
phẳng. Đó là bài toán sau ở trung học cơ sở: “Cho tam
giác ABC. Gọi h a ;h b ;h c lần lượt là các đường cao của
tam giác kẻ từ A, B, C. Gọi r là bán kính đường tròn nội
1 1
1
1
tiếp tam giác. Chứng minh rằng   
“. Từ
r ha hb hc
cách chứng minh bài toán trong mặt phẳng giúp HS định
hướng cách giải bài toán ở ví dụ 1 như sau: Gọi O là tâm
của mặt cầu nội tiếp tứ diện. Ta có:
VABCD  VOBCD  VOACD  VOABD  VOABC
V
V
V
V
 1  OBCD  OACD  OABD  OABC .
VABCD VABCD VABCD VABCD
r
r
r
r
Suy ra 1 



hA hB hC hD
1 1
1
1
1
hay 



r hA hB hC hD
Bước 2: Vận dụng kết quả vào giải các bài toán mới.
HS
có
thể
vận
dụng
kết
quả
1 1
1
1
1
vào giải các bài toán mới có




r hA hB hC hD
liên quan đến bán kính mặt cầu nội tiếp, chiều cao,… của
tứ diện.
Bước 3: Khai thác bài toán ban đầu.
Từ kết quả bài toán trên, GV có thể hướng dẫn HS
khai thác bằng cách áp dụng bất đẳng thức Cô-si hoặc
đặc biệt hóa bài toán ban đầu, khi đó sẽ có một số kết quả
mới. Chẳng hạn:
- Do

r

SBCD

hay r 

3VABCD
 SACD  SABD  SABC

3VABCD
.
Stp

2.3.2. Rèn luyện cho học sinh giải một bài toán bằng
nhiều cách khác nhau, từ đó lựa chọn cách giải tối ưu
Giải một bài toán theo nhiều cách đồng nghĩa với việc
HS tiếp cận vấn đề theo các hướng, khía cạnh khác nhau,
nắm được kiến thức rộng, sâu và linh hoạt hơn. Theo
Nguyễn Thái Hòe, dựa vào những đặc điểm của bài toán
mà từ đó dẫn ta tới việc lựa chọn phương pháp và công
cụ tương ứng với đặc điểm đó [5].
Việc rèn luyện cho HS giải một bài toán bằng nhiều
cách khác nhau sẽ phát triển tính nhuần nhuyễn, tính linh
hoạt cho các em. Các bước để thực hiện biện pháp này là:
Bước 1: Hướng dẫn HS hệ thống hóa các phương
pháp giải.
Bước 2: Hướng dẫn HS giải bài toán bằng các cách
khác nhau.
Bước 3: Hướng dẫn HS lựa chọn cách giải tối ưu.
Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông có cạnh 2a, tâm O. Đường thẳng SA vuông góc
với mặt phẳng (ABCD) và SA  a . Gọi M là trung điểm
cạnh CD. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBD).
Bước 1: Hướng dẫn HS hệ thống hóa các phương
pháp giải.
Bằng các câu hỏi gợi mở về các kiến thức đã học, GV
giúp HS hệ thống hóa được các phương pháp tính khoảng
cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBD).
Bước 2: Hướng dẫn HS giải bài toán bằng nhiều
cách khác nhau.
Bằng các câu hỏi gợi mở, GV giúp HS huy động các
kiến thức và giải bài toán theo các cách đã hệ thống ở
bước 1. Cụ thể:
Cách 1: Coi khoảng cách từ M đến mp(SBD) là độ
dài đoạn MK, với K là hình chiếu vuông góc của M lên
mp(SBD) (xem hình 1).

 1
1
1
1 



  16
 hA hB hC hD 
nên h A  h B  hC  h D  16r .

 hA  hB  hC  hD  

- Từ VABCD  VOBCD  VOACD  VOABD  VOABC

Hình 1
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Gọi I, E lần lượt là trung điểm của AD, SD, suy ra
(SBD)  (MIE) và (SBD)  (MIE)  EF, với
F  BD  MI . Kẻ MK  EF  MK  (SBD) .

Vậy: d(M,(SBD))  d(O,(MNK)) 

a 6
.
6

a
a 2
a 3
Ta tính được: EI  ;IF  MF 
.
;EF 
2
2
2
MK EI
1
Ta có: sin KFM  sin IFE 
,


MF EF
3

suy ra MK 

a 6
a 6
. Vậy: d(M,(SBD)) 
.
6
6

Cách 2: Do M không là chân đường cao nên chuyển
về tính khoảng cách từ A đến mp(SBD) (xem hình 1).
d(M, (SBD)) 

Hình 3
Cách 5: Ta coi hoảng cách từ điểm M đến mp(SBD)
là độ dài chiều cao của hình chóp S.MBD (xem hình 4).

1
d(C, (SBD))
2

1
1
 d(A,(SBD)) 
2
2

1
1
1
1


2
2
AS AB AD2



a 6
.
6

Cách 3: Ta coi khoảng cách từ điểm M đến mp(SBD)
là khoảng cách giữa đường thẳng MN và mp(SBD) (xem
hình 2).

Hình 4
Ta có:
1
1
a3
VM.SBD  VS.BDM  VS.BCD  VS.ABCD 
2
4
3
2
tính được S SBD  a 6 .

Vậy: d(M;(SBD)) 
Hình 2
Gọi N là trung điểm SC, suy ra: MN / /(SBD) ,
d(M,(SBD))  d(N,(SBD)) . Kẻ: NJ  SO , suy ra
NJ  (SBD) .
Vậy: d(M,(SBD))  JN 

B(2;0;0);D(0; 2;0);S(0;0;1);C(2; 2;0);M(1; 2;0) , suy
ra phương trình của mp (SBD) : x  y  2z  2  0 .

2S SNO a 6
.

SO
6

Gọi N, K lần lượt là trung điểm của SC và BC, suy ra
(MNK) / /(SBD) và
d(M,(SBD))  d((SBD),(MNK)) d(O,(MNK)) .
Kẻ OE  MK, E  MK và OH  NE, H  NE ,
OH  (MNK) .
ra
Ta
tính
được

a
a 2
a 6
, OH 
.
ON  ;OE 
2
2
6

3VS.BDM a 6
.

S SBD
6

Cách 6: Giải bài toán bằng phương pháp tọa độ (xem hình
4). Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho:
A  O; B  Ox; D  Oy;S  Oz và a  1 , khi đó
A(0;0;0);

Cách 4: Khoảng cách từ điểm M đến mp(SBD) chính là
khoảng cách giữa mp(MNK) với mp(SBD) (xem hình 3).

suy

và

Vậy: d(M,(SBD)) 

x M  yM  2z M  2
1 1  2
2

2

2

=

6
,
6

a 6
.
6
Bước 3: Hướng dẫn HS lựa chọn cách giải tối ưu
Với mỗi cách giải, HS sẽ sử dụng các tính chất hình học
khác nhau. Dựa vào trình độ của từng đối tượng HS mà GV
có thể đưa ra cách giải phù hợp nhất. Trong bài toán trên, do
mặt phẳng (SBD) chứa đỉnh S và cạnh BD nằm trong mặt
đáy nên với đối tượng HS có học lực trung bình, các em có

hay d(M,(SBD)) 
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thể lựa chọn cách giải chuyển về tính khoảng cách từ điểm
A đến mặt phẳng (SBD) (đó là cách 2).
Tóm lại, việc rèn luyện cho HS giải một bài toán bằng
nhiều cách khác nhau không những phát triển tính nhuần
nhuyễn mà còn rèn luyện cho các em thói quen linh hoạt
chuyển từ hoạt động trí tuệ này sang hoạt động trí tuệ
khác, tìm được cách giải hay, phù hợp, tạo cơ sở để phát
triển tính độc đáo cho HS.
2.3.3. Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán, tìm ra
phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo
Theo Phạm Gia Đức, chúng ta có thể nhận diện sự
sáng tạo ở các mức độ: Thứ nhất, sáng tạo là hoạt động
cải tạo, cải tiến, đổi mới, nâng cao những cái đã có lên
một bậc cao hơn; thứ hai, sáng tạo là hoạt động tạo ra cái
mới về chất [3]. Như vậy, trong giải toán, nếu tìm ra
những phương thức giải quyết lạ, sáng tạo mà với những
phương thức đó thì có thể dễ dàng giải bài toán bằng cách
mà ban đầu tưởng chừng không giải được, thậm chí là bế
tắc thì cũng được coi là sáng tạo.
Để tìm ra phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo, GV
cần hướng dẫn HS phân tích bài toán, khai thác các giả thiết
đặt ra. Các giả thiết, điều kiện đặt ra cho bài toán không phải
ngẫu nhiên mà chính là biểu hiện của các mối liên hệ nào
đó giữa các yếu tố tạo nên bài toán [5]. Như vậy, thực hiện
biện pháp này sẽ phát triển tính độc đáo, tính nhuần nhuyễn
cho HS. Các bước để thực hiện biện pháp này là:
Bước 1: Định hướng lựa chọn cách giải bài toán bằng
cách đã biết.
Bước 2: Phân tích bài toán và đưa ra phương thức giải
quyết sáng tạo, độc đáo.
Bước 3: Trình bày cách giải mới của bài toán.
Ví dụ 4: Cho tứ diện ABCD có
AB  CD  5;AC  BD  10 ; AD  BC  13 .
Tính khoảng cách từ A đến mp(BCD).
Bước 1: Định hướng lựa chọn cách giải bài toán
bằng cách đã biết.
Quan sát bài toán, HS nhận thấy chưa xuất hiện chân
đường cao từ điểm A xuống mặt mp(BCD). Do vậy, HS
có thể lựa chọn cách giải bài toán này bằng phương pháp
vectơ. Tuy nhiên để giải bài toán bằng cách này, HS cần
huy động nhiều kiến thức hình học về vectơ và thực hiện
nhiều phép tính toán, biến đổi cồng kềnh. Thật vậy:
Chọn

hệ

vectơ

AB, AC, AD

  x  y  AB  xAC  yAD
Ta lại có

AH  AB  BH  1  x  y  AB  xAC  yAD
Ta có AB.AC 

1
 AB2  AC2  BC2   1 . Tương
2

tự AB.AD  4;AC.AD  9

AH.BC  0
Do 
AH.BD  0




31

 x  49
13x  9y  4  0
.


9x  10y  1  0
 y   23

49

Từ

AH 

41
31
23
AB 
AC 
AD ,
49
49
49

 

ra

2

Vậy: d(A, (BCD)) 

12
.
7

Bước 2: Phân tích bài toán và đưa ra phương thức
giải quyết sáng tạo, độc đáo
Từ các giả thiết đã cho trong bài toán, HS nhận thấy tứ
diện ABCD là tứ diện gần đều. Bằng câu hỏi gợi mở, GV
giúp HS liên tưởng đến hình hộp chữ nhật, bởi vì trong
hình hộp chữ nhật thì hai đường chéo của hai mặt đối diện
bằng nhau vì cùng là đường chéo của hai hình chữ nhật
bằng nhau nên các cạnh đối diện sẽ bằng nhau. Nhờ đó,
HS có suy nghĩ là ghép tứ diện này vào hình hộp chữ nhật.
Bước 3: Trình bày cách giải mới.
Dựng hình hộp chữ nhật AECF.GBHD với các
kích thước AE  a;AF  b;AG c (xem hình 5).

và

chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Do BH, BC, BD
đồng phẳng nên



suy

31
23
12
 41

.
AH   AB 
AC  AD  , hay AH 
7
49
49
 49

2

AB  5; AC  10; AD  13 . Gọi H là hình

BH  xBC  yBD  x AC  AB  y AD  AB
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a 2  b 2  10 a  3
 2 2

Ta có: a  c  13  b  1 .
 2 2
c  2

b  c  5
1
3

Khi đó: VABCD  VAECF.GBHD  2;SBCD 
Vậy: d(A, (BCD)) 

(Tiếp theo trang 239)
3. Kết luận

7
.
2

3VABCD 12
.

SBCD
7

Như vậy, việc hướng dẫn HS tìm ra phương thức giải
quyết sáng tạo, độc đáo đã góp phần cải tiến những cách
giải “cồng kềnh” trở nên tối ưu hơn, từ đó kích thích tính
chủ động, tích cực học tập cho các em.
3. Kết luận
Năng lực TDST là một trong những tiêu chí của quá
trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc rèn
luyện TDST trong dạy học nói chung, dạy học môn Toán
nói riêng là rất cần thiết. Thực tiễn dạy học dạy học cho
thấy, việc thực hiện các biện pháp trên đã giúp HS chủ
động, tích cực suy nghĩ, phân tích bài toán theo nhiều góc
độ khác nhau, có ý thức tìm tòi cái mới và không ngừng
sáng tạo; từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học,
đáp ứng với yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
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Chất lượng đào tạo SV kĩ thuật hiện nay đã có những
bước phát triển đáng kể nhưng đào tạo để người học có
năng lực chuyên môn và năng lực chung như tự học, tự
tìm kiếm thông tin, xử lí thông tin và giải quyết vấn đề
để trở thành những người lao động có trí thức đáp ứng
yêu cầu của xã hội, tự tin hội nhập quốc tế thì vẫn còn
hạn chế.
Dạy học theo LTĐK và vận dụng vào quá trình dạy
học SV kĩ thuật nhằm phát triển năng lực của SV là
một hướng đi mới phù hợp với đặc điểm đối tượng và
điều kiện dạy học hiện nay. Do đó, cần phải hiểu rõ
được mô hình dạy học, quy trình dạy học và quy trình
tổ chức dạy học cũng như các hoạt động học tập trong
dạy học theo LTĐK.
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