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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà 

nước và của toàn dân. Ngày nay, do sự tiến bộ của xã hội, phát triển nhanh chóng 

của khoa học và công nghệ, yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi 

hỏi chúng ta phải có một hệ thống giáo dục mới và phương pháp giáo dục mới 

sao cho phù hợp với sự thay đổi đó. Đổi mới phương pháp dạy học là một trong 

những mục tiêu lớn được ngành giáo dục đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Quan 

điểm chỉ đạo của Đảng ở NQ số: 29 - NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 “Về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế” đã chỉ ra rất rõ và cụ thể: “Chuyển mạnh quá trình giáo 

dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm 

chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà 

trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. 

 Tuy nhiên, một trong những vấn đề vẫn đang phải đối mặt đó là tính thực 

tiễn của những kiến thức phổ thông. Có nhiều cách thức giúp chúng ta đạt được 

mục tiêu này ,trong đó việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa (HĐNK) trong nội 

dung chương trình Vật lí phổ thông một cách phù hợp là một trong những nhiệm 

vụ người giáo viên vật lí cần phải làm. 

 HĐNK là một hình thức tổ chức dạy học mà hoạt động của HS được tiến 

hành ngoài giờ lên lớp chính thức, nhằm hỗ trợ cho dạy học nội khóa . Việc dạy 

học ngoại khóa không những giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học ở nội 

khóa mà còn giúp đào sâu, mở rộng kiến thức, phát huy tính tích cực, phát triển 

các năng lực của HS. Đây là những điều mà nội khóa làm chưa tốt do điều kiện 

thời gian, phương tiện day học hay do sức ép thi cử. 

 Qua quá trình nghiên cứu sách giáo khoa vật lý 11 chúng tôi nhận thấy các 

kiến thức về chương dòng điện không đổi Vật lí 11 rất thú vị, có nhiều ứng dụng 
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trong đời sống và kĩ thuật. Trong dạy học phần này do điều kiện thời gian, 

phương tiện dạy học và một số khó khăn khác, HS chưa có cơ hội được thực 

nghiệm nhiều, do đó chưa phát huy hết được sự hứng thú, tính tích cực, năng lực 

giải quyết vấn đề thực tiễn và sáng tạo trong học tập. 

 Với những mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học 

Vật lí ở trường THPT chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức hoạt động 

ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi - Vật lí 11”.  

2. Mục đích nghiên cứu 

         Tổ chức hoạt động ngoại khóa nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện 

không đổi - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học 

sinh. 

3. Giả thuyết khoa học 

 Nếu dạy học ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi gắn hoạt động 

học tập với các nguồn điện không đổi trong thực tiễn cuộc sống thì sẽ phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạt động ngoại khóa tìm hiểu 

ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi của HS khối 11 ở một số trường 

THPT tỉnh Ninh Bình. 

 Quá trình dạy học vật lí ở lớp 11 trường THPT. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục đích nghiên cứu ở trên, chúng tôi đề ra các nhiệm vụ 

nghiên cứu cụ thể như sau: 

 + Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động dạy học ngoại khóa. 

+ Nghiên cứu phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trong 

dạy học vật lí 

  + Nghiên cứu xây dựng một số ứng dụng kĩ thuật của nguồn điện không đổi. 
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+ Xây dựng kế hoạch tổ chức một số hoạt động dạy học ngoại khóa về 

phần “Dòng điện không đổi” cho HS lớp 11 THPT. 

+ Soạn thảo tiến trình dạy học ngoại khóa cho một số đơn vị kiến thức về 

phần “Dòng điện không đổi” trong chương trình vật lí 11. 

+ Tiến hành thực nghiệm sự phạm ở các trường THPT để đánh giá kết quả 

và rút ra kết luận. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nghiên cứu lí thuyết: 

+ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu cơ sở lí luận tâm lí học, 

giáo dục học, lí luận dạy học Vật lí, các tài liệu về tổ chức hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp. 

+ Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước cùng với 

các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học 

hiện nay ở trường THPT. 

+ Nghiên cứu mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ dạy học của bộ môn Vật lí 

ở trường THPT 

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

+ Nghiên cứu thực tế dạy học ngoại khóa vật lí tại một số trường THPT. 

6.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

+ Thử nghiệm xây dựng kế hoạch và nội dung ngoại khóa ứng dụng kĩ 

thuật về nguồn điện không đổi  

+ Thực nghiệm sư phạm về dạy học ngoại khóa một số nội dung đã chọn 

và đánh giá mức độ hoàn thành của luận văn.  

7. Đóng góp của đề tài 

+ Hệ thống cơ sở lý luận của hoạt động dạy học ngoại khóa Vật lí về dạy 

học các ứng dụng kĩ thuật tại trường THPT. 

+ Đề xuất được nội dung và hình thức dạy học ngoại khóa vật lí nghiên 

cứu ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi. 
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8. Cấu trúc của đề tài 

 Luận văn được trình bày gồm các phần:  

Phần mở đầu 

Chuơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN  

Chương 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI KHÓA ỨNG 

DỤNG KĨ THUẬT VỀ NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – VẬT LÍ 11. 

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Phần kết luận và kiến nghị 

Phần phụ lục  

Tài liệu tham khảo 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.1.  Cơ sở lí luận về hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông 

1.1.1. Khái niệm hoạt động ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn 

hóa ở trên lớp, một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà 

trường phổ thông. Hoạt động này có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp 

phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng 

tạo của học sinh. Nội dung ngoại khóa rất phong phú và đa dạng, nhờ đó các kiến 

thức tiếp thu được trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, 

đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa. 

1.1.2. Vị trí của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức tổ chức 

dạy học ở trường phổ thông 

“Nhà trường phổ thông có ba hình thức tổ chức đào tạo là: Dạy học trên lớp, 

giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề và công tác giáo 

dục ngoài giờ lên lớp. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt 

động rộng rãi trong các lĩnh vực: Xã hội – chính trị, văn hóa – khoa học, nghệ 

thuật thể dục thể thao, quốc phòng. Công tác ngoại khóa nói chung, công tác 

ngoại khóa vật lí nói riêng thuộc lĩnh vực thứ hai của công tác giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở trường phổ thông”[4]. 

1.1.3. Các đặc điểm của hoạt động ngoại khóa vật lí 

“Hoạt động ngoại khóa nói chung và hoạt động ngoại khóa vật lí nói riêng 

có những đặc điểm cơ bản sau: 

- HĐNK được thực hiện ngoài giờ học, nó không mang tính bắt buộc mà 

tùy thuộc vào hứng thú, sở thích, nguyện vọng của mỗi HS trong khuôn khổ khả 

năng và điều kiện tổ chức có được của nhà trường. 
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- Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa phải được lập kế hoạch cụ thể về 

cả mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, lịch hoạt động cụ thể và 

thời gian thực hiện. 

- HĐNK  có  thể  được  tổ  chức  dưới  nhiều  dạng:  dạng  tập  thể  cả  lớp, 

dạng nhóm theo năng kiếu, dạng học tập, dạng vui chơi, dạng thường kì, dạng 

đột xuất nhân những dịp kỉ niệm hay lễ hội. 

- Nội dung và hình thức hoạt động ngoại khóa phải đa dạng, phong phú, 

mềm dẻo, hấp dẫn để lôi cuốn được nhiều HS tham gia. 

- Kết quả hoạt động ngoại khoá của học sinh không đánh giá bằng điểm như 

đánh giá kết quả học tập nội khoá. 

- Việc đánh giá kết quả của hoạt động ngoại khoá vật lí thông qua sản phẩm 

mà học sinh có được, thông qua sự tích cực, sáng tạo của học sinh trong quá trình 

tham gia hoạt động và sự đánh giá này phải công khai, kết quả của học sinh phải 

được khích lệ kịp thời”[5]. 

1.1.4. Các nội dung của hoạt động ngoại khóa Vật lí 

“Nội dung ngoại khóa phải bổ sung kiến thức cho nội khoá, củng cố, đào 

sâu, mở rộng hợp lý các kiến thức trong chương trình vật lí, bổ sung những kiến 

thức mà học sinh còn thiếu hụt hay mắc sai lầm khi học nội khoá. Nội dung ngoại 

khoá vật lí ở trường phổ thông có thể gồm một số công việc chính như sau: 

- Học sinh đào sâu nghiên cứu những  kiến thức lý thuyết về vật lí và kĩ thuật. 

- HS nghiên cứu tìm hiểu những ứng dụng của Vật lí trong đời sống, kỹ thuật. 

- Thiết kế, chế tạo và làm thí nghiệm Vật lí. 

Để lựa chọn nội dung nào để tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lí, giáo viên 

phải dựa vào các yếu tố, đó là:  

- Đặc điểm nội dung kiến thức vật lí có tính trừu tượng, có nhiều ứng dụng 

trong thực tiễn nhưng trong nội khóa chưa đáp ứng được do điều kiện thời gian, 

phương tiện dạy học.  
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- Tính hấp  dẫn của các hoạt động để  thu  hút  được  đông  đảo  học  sinh  

tự nguyện tham gia.   

- Kết hợp các nội dung để tổ chức ngoại khóa sẽ làm cho hoạt động phong 

phú hơn và thu hút được nhiều học sinh tham gia hơn”[4]. 

1.1.5. Các hình thức hoạt động ngoại khóa Vật lí 

Việc phân chia các hình thức hoạt động ngoại khóa về vật lí chỉ mang tính 

chất tương đối, có thể dựa trên các cơ sở khác nhau. Có thể phân ra các hình thức 

hoạt động ngoại khóa về Vật lí theo lượng HS tham gia, cũng có thể theo nội 

dung ngoại khóa, hoặc theo thời gian, và địa điểm diễn ra hoạt động ngoại khóa. 

Chẳng hạn: 

 Dựa vào số lượng HS tham gia ngoại khóa, có:  

+ HĐNK với tính chất cá nhân: HS có thể tự đọc sách báo về Vật lí và kĩ 

thuật hoặc truy cập website để tìm kiếm thông tin, đây là hình thức ngoại khóa 

tự lập và dễ thực hiện nhất. Sau đó có thể tổ chức buổi sinh hoạt khoa học để HS 

có cơ hội báo cáo những vấn đề trong nội dung chương trình đang học mà HS 

yêu thích. 

+ HĐNK theo các nhóm: là hình thức ngoại khóa cơ bản ở trường THPT, 

phát huy tính tập thể dưới sự chỉ đạo của GV, mỗi thành viên trong nhóm không 

chỉ có trách nhiệm về việc học của mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến 

việc học tập của các bạn trong nhóm. Có thể thành lập những nhóm có các chức 

năng khác nhau như: nhóm “vật lí lí thuyết”, nhóm “vật lí kĩ thuật”, nhóm chế 

tạo dụng cụ thí nghiệm…  

+ HĐNK có tính quần chúng rộng rãi: Hội vui Vật lí, triển lãm Vật lí, báo 

tường Vật lí… Đòi hỏi sự tham gia của số đông HS. Nếu các hình thức đó được 

chuẩn bị chu đáo và tổ chức hấp dẫn thì có tác dụng lớn trong việc gây hứng thú, 

lòng ham thích nghiên cứu Vật lí, chế tạo thiết bị, dụng cụ TN…”[4] 

 Dựa vào cách thức tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa, có:  

+ Tham quan các công trình kỹ thuật ứng dụng vật lí. 
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+ Câu lạc bộ vật lí. 

+ Hội vui vật lí...  

 Dựa vào cách thức tham gia HĐNK của HS, có: 

+ HS đọc sách báo về Vật lí và kĩ thuật.  

+ HS tổ chức các buổi báo cáo và dạ hội về các vấn đề Vật lí – kĩ thuật. 

+ HS tổ chức triển lãm, giới thiệu những kết quả tự học, tự nghiên cứu, chế 

tạo hoặc làm báo tường hoặc tập san về Vật lí – kĩ thuật. 

+ Tham gia thiết kế, chế tạo và sử dụng các dụng cụ Vật lí, các mô hình kỹ 

thuật.  

+ Luyện tập giải các bài tập Vật lí.”[4] 

1.1.6. Phương pháp hướng dẫn hoạt động ngoại khóa vật lí 

Phương pháp dạy học HĐNK Vật lí thường có tính mềm dẻo, không cứng 

nhắc, phụ thuộc vào nội dung của HĐNK và trình độ của GV cũng như HS. 

Trong dạy học ngoại khóa, việc hướng dẫn của GV theo các kiểu định hướng: 

định hướng tìm tòi, định hướng khái quát chương trình hóa, định hướng tái tạo. 

 Định hướng tìm tòi 

Đây là kiểu định hướng mà GV không chỉ ra cho HS một cách tường minh 

các kiến thức và cách thức hoạt động cần áp dụng, GV chỉ đưa ra cho HS những 

gợi ý để cho HS có thể tự tìm tòi, huy động hoặc xây dựng những kiến thức và 

cách thức thích hợp để giải quyết nhiệm vụ họ đảm nhận. Theo định hướng này 

từng HS sẽ phải tham gia vào các hoạt động như đọc sách, tạp chí khoa học, tìm 

kiếm trên internet… theo sự gợi ý của GV. Đây là hình thức hoạt động đơn giản 

và dễ thực hiện. Nó là yếu tố chuẩn bị cơ bản và cần thiết cho HĐNK, có thể nói 

các hoạt động khác đều phải có yếu tố này. Hình thức hoạt động này bổ sung 

nhiều cho các giờ học nội khóa. Ngoài ra, hình thức này còn giúp cho HS ham 

thích tìm tòi, ham thích đọc các loại sách báo hoặc tự tìm hiểu các kiến thức trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, mạng internet… 

 Định hướng nhận thức khái quát chương trình hóa 
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Trong kiểu định hướng này GV cũng gợi ý cho HS kiểu định hướng tìm tòi 

trên, giúp HS nhận thức được khái quát. Sự định hướng được chương trình hóa 

theo các bước dự định hợp lí. 

GV thực hiện từng bước hướng dẫn HS giải quyết nhiệm vụ mà họ đảm 

nhận. Sự định hướng ban đầu đòi hỏi HS phải tự lực tìm tòi giải quyết vấn đề đặt 

ra. Nếu HS không thể thực hiện được, thì GV phải giúp đỡ HS phát triển định 

hướng khái quát ban đầu (gợi ý thêm, cụ thể hóa, chi tiết hóa thêm một bước) để 

thu hẹp hơn phạm vi, mức độ phải tìm tòi giải quyết cho vừa sức HS. Nếu đã thu 

hẹp phạm vi, mức độ tìm tòi mà HS vẫn không đáp ứng được thì GV hướng dẫn 

chuyển dần sang kiểu định hướng tái tạo. Khi cần thiết phải chuyển sang kiểu 

định hướng tái tạo trước hết là sử dụng hướng dẫn trình tự các hành động, thao 

tác hợp lí để theo đó HS tự giải quyết vấn đề đã đặt ra. Nếu HS vẫn không đáp 

ứng được thì mới thực hiện sự hướng dẫn tái tạo đối với mỗi hành động, thao tác 

cụ thể riêng biệt của trình tự hành động thao tác đó. 

 Định hướng tái tạo 

Đó là kiểu định hướng mà GV hướng HS vào việc huy động, áp dụng những 

kiến thức, cách thức hoạt động mà HS đã nắm được hoặc đã được GV chỉ ra một 

cách tường tận để HS có thể thực hiện được nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Nghĩa 

là HS chỉ cần tái tạo những hành động đã được GV chỉ rõ hoặc những hành động 

trong các tình huống quen thuộc với HS. 

1.1.7. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí 

“Để đạt được kết quả cao, GV cần chuẩn bị việc tổ chức, xây dựng giáo án, 

lập kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể. Ngoại khóa có thể diễn ra dưới nhiều hình 

thức khác nhau nên phương pháp cũng khác nhau. Qua quá trình nghiên cứu, tìm 

hiểu chúng tôi nhận thấy việc tổ chức HĐNK về Vật lí có thể thực hiện theo các 

bước chung sau: 

 

 Bước 1: Lựa chọn chủ đề ngoại khóa 
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Căn cứ vào nội dung chương trình, mục tiêu dạy học và tình hình thực tế 

của dạy học nội khóa bộ môn, đặc điểm của HS và điều kiện của GV cũng như 

của nhà trường để lựa chọn chủ đề cho HĐNK. Việc chọn lựa này phải rõ ràng 

để có tác dụng định hướng tâm lí và kích thích sự tích cực, tự lực của HS. 

 Bước 2: Lập kế hoạch ngoại khóa 

Khi lập kế hoạch ngoại khóa thì GV cần phải xây dựng các nội dung sau: 

- Xác định mục tiêu giáo dục của hoạt động, gồm có: mục tiêu về kiến thức; 

mục tiêu về kĩ năng và yêu càu về phát triển năng lực, trí tuệ; mục tiêu về thái 

độ, tình cảm. 

- Xây dựng nội dung cho ngoại khóa dưới dạng những nhiệm vụ học tập cụ 

thể. 

- Dự kiến hình thức tổ chức, phương pháp dạy học. 

- Dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết. 

- Dự kiến những công việc có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các lực lượng giáo 

dục khác. 

- Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức. 

 Bước 3: Tiến hành HĐNK theo kế hoạch 

Khi tổ chức HĐNK theo kế hoạch GV cần phải chú ý những nội dung 

sau đây: 

- Luôn theo dõi quá trình HS thực hiện các nhiệm vụ đẻ có thể giúp đỡ kịp 

thời, đặc biệt là trong những tình huống phát sinh ngoài dự kiến, kịp thời điều 

chỉnh những nội dung diễn ra không đúng kế hoạch. 

- Đối với những hoạt động diễn ra ở quy mô lớn như lớp, khối thì GV đóng 

vai trò là người tổ chức, điều kiển các hoạt động. Đồng thời GV cũng phải là 

người trọng tài để tổ chức cho HS có thể tham gia tranh luận hay bảo vệ ý kiến 

của mình về những nội dung HĐNK. 
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- Đối với những quy mô nhỏ như tổ, nhóm HS thì cần để cho HS hoàn toàn 

tự chủ cả việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao, GV chỉ đóng vai trò 

người hướng dẫn khi HS gặp khó khăn hoặc việc không xử lí được. 

- Sau mỗi đợt tổ chức HĐNK thì GV phải đánh giá, rút kinh nghiệm để điều 

chỉnh nội dung, hình thức và phương pháp cho hợp lí để tổ chức những ngoại 

khóa về sau đạt kết quả cao hơn. 

 Bước 4: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, tham gia hội vui, rút kinh 

nghiệm, khen thưởng 

Việc đánh giá kết quả của quá trình HĐNK không giống như trong nội khóa, 

mà phải đánh giá thông qua cả quá trình hoạt động. GV đánh giá hiệu quả thông 

qua sự tích cực, sự hứn thú, sự sáng tạo của HS và cả những kết quả mà HS đạt 

được trong quá trình hoạt động. Trong đó, sản phẩm của quá trình hoạt động là 

một căn cứ quan trọng để đánh giá. Do vậy, cần tổ chức cho HS giới thiệu, báo 

cáo sản phẩm đã tạo ra được trong quá trình HĐNK. Mặt khác, việc làm này còn 

có tác dụng trong việc khích lệ, động viên tinh thần tích cực học tập của HS về 

sau. 

Nếu GV biết vận dụng các điều kiện và tổ chức HĐNK cho HS một cách 

hợp lí theo qui trình như trên có thể sẽ đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện thì GV cần phải căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, 

HS và các yêu cầu giáo dục của bộ môn mà vận dụng qui trình trên một cách 

mềm dẻo để quá trình HĐNK đạt kết quả cao nhất”[9]. 

1.2. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trong dạy 

học vật lí 

1.2.1. Khái niệm năng lực  

Có rất nhiều định nghĩa về năng lực trong các tài liệu, ở đây khái niệm này 

được sử dụng:  

"Năng lực là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ 

và khả năng sử dụng chúng một cách hợp lí và linh hoạt nhằm thực hiện thành 

công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra của cuộc sống.”[3] 
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Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng 

lực được sử dụng như sau: 

“- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học 

được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành; 

- Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết 

với nhau nhằm hình thành các năng lực; 

- Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn...; 

- Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức 

độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học 

về mặt phương pháp; 

- Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình 

huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể... Nắm vững và vận dụng được các 

phép tính cơ bản...; 

- Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng 

chung cho công việc giáo dục và dạy học; 

- Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: 

Đến một thời điểm nhất định nào đó, học sinh có thể/phải đạt được những gì?”[1] 

1.2.2. Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

1.2.2.1. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn  

Là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kỹ năng với thái 

độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân,… nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu 

phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định (Theo quan niệm trong 

CTGDPT của Quebec - Canada).  

 Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn biểu hiện thông qua: Phát hiện/ 

xác định rõ vấn đề cần giải quyết; Thực hiện giải pháp; đánh giá cách làm của 

mình, khám phá các giải pháp mới. 
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1.2.2.2. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

Năng lực 

thành 

phần 

Thành tố  

năng lực 
Chỉ số hành vi 

Biểu hiện trong 

 môn vật lý 

 

Phát hiện/ 

xác định 

rõ vấn đề 

cần giải 

quyết 

 

 

Phát hiện và làm 

rõ vấn đề cần 

ngiêm cứu 

 

- Mô tả được các sự 

kiện vật lý 

Nêu được: Hiện tượng, quá 

trình, … diễn ra như thế nào 

bằng ngôn ngữ đời sống. 

 

- Trình bày được 

đặc điểm của vấn 

đề. 

Trả lời được câu hỏi: Điều 

kiện diễn ra hiện tượng là 

gì? Dụng cụ có cấu tạo như 

thế nào? 

Chuyển vấn đề 

thực tiễn thành 

dạng có thể khám 

phá, giải quyết 

(bài toán khoa 

học) 

- Diễn đạt được đặc 

điểm theo ngôn ngữ 

khoa học. 

 

 

Diễn đạt theo ngôn ngữ vật 

lí các đặc điểm đã nêu. Trả 

lời được câu hỏi: Có đại 

lượng vật lí nào trong hiện 

tượng đó và mối quan hệ 

giữa chúng như nào? 

 

Năng lực 
GQVĐ 

thực tiễn

Phát hiện/ xác 
định rõ vấn đề 
cần giải quyết

Thực hiện giải 
pháp

Đánh giá cách 
làm của mình, 
khám phá các 
giải pháp mới, 
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Năng lực 

thành 

phần 

Thành tố  

năng lực 
Chỉ số hành vi 

Biểu hiện trong 

 môn vật lý 

 

- Phát biểu được 

vấn đề cần giải 

quyết theo ngôn 

ngữ khoa học. 

Với điều kiện diễn ra hiện 

tượng, mối quan hệ giữa các 

đại lượng Vật lý, cấu tạo và 

nguyên tắc hoạt động của 

các dụng cụ như vậy, hãy trả 

lời câu hỏi: Tại sao lại có 

hiện tượng ….. đó? 

Thực hiện 

giải pháp 

 

Năng lực đề xuất 

giải pháp 

 

 

Thu thập  và xử lý 

các thông tin liên 

quan đến vấn đề 

- Nêu được những yếu tố 

nào ảnh hưởng trực tiếp tới 

các đại lượng vật lý trong 

vấn đề?  

- Tiến hành thu thập thông 

tin từ nhiều nguồn khác 

nhau. 

- Phân tích được các thông 

tin và mối quan hệ giữa các 

đại lượng vật lí để lựa chọn 

được các kiến thức, thông 

tin liên quan mật thiết đến 

vấn đề. 

Đề xuất (các) 

phương án giải 

quyết 

- Lựa chọn con đường phù 

hợp để giải quyết vấn đề. 

Đánh giá tính khả 

thi của phương án 

đưa ra. Chọn 

phương án tối ưu 

-  Phân tích ưu nhược điểm 

của từng giải pháp. Chỉ ra 

điều kiện áp dụng với từng 

giải pháp; Điều kiện cơ sở 
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Năng lực 

thành 

phần 

Thành tố  

năng lực 
Chỉ số hành vi 

Biểu hiện trong 

 môn vật lý 

vật chất, môi trường, trình 

độ của HS…. 

- Thống nhất lựa chọn 

những giải pháp tối ưu nhất 

phù hợp với điều kiện thực 

tế. 

Xây dựng kế hoạch 

và thống nhất kế 

hoạch 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể 

chi tiết cho từng phương án: 

Kiến thức cần sử dụng để 

giải quyết, các kinh nghiệm 

của bản thân, thí nghiệm 

kiểm tra: dụng cụ thí 

nghiệm, cách tiến hành, 

cách thu thập số liệu…. 

Thực hiện giải đã 

nêu 

Phân công nhiệm 

vụ, tiến hành thực 

hiện giải pháp theo 

kế hoạch 

 

- Phân công nhiệm vụ, tiến 

hành thực hiện giải pháp 

theo kế hoạch: có thể điều 

chỉnh kế hoạch nếu cần 

thay đổi bổ sung, thu thập 

thông tin, ghi chép kết quả 

trong quá trình thực hiện 

- Chỉ ra những khó khăn 

gặp phải, để đề xuất giải 

pháp khắc phục. 

Rút ra kết quả của 

giải pháp đã đưa 

Xử lý thông tin thu được sau 

khi thực hiện giải pháp pháp 
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Năng lực 

thành 

phần 

Thành tố  

năng lực 
Chỉ số hành vi 

Biểu hiện trong 

 môn vật lý 

Đánh giá 

cách làm 

của mình, 

khám phá 

các giải 

pháp mới. 

Đánh giá giải 

pháp đưa ra kết 

luận 

Đánh giá cách làm 

của mình và đề 

xuất những cải tiến 

mong muốn. 

 

- Nhận xét độ tin cậy của 

kết quả thu được. 

- Đưa ra lời nhận xét mức 

độ hoàn thành công việc 

từng bước của cả nhóm và 

đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của bản 

thân. 

- Nhận xét độ tin cậy của 

kết quả thu được. 

- Những ưu, nhược điểm 

của vấn đề trong thực tiễn 

- Đưa ra quan điểm: cần 

phát tiển hay hạn chế vấn 

đề này trong thực tiễn. 

Khám phá các giải 

pháp mới mà có thể 

thực hiện được và 

điều chỉnh hành 

động của mình 

- Tìm kiếm các giải pháp 

mới, có thể thực hiện từ đó 

điều chỉnh hành động giải 

pháp của mình. 

Phát hiện những 

vấn đề mới 

 

Liên hệ được hiện 

tượng thực tế với 

kiến thức vật lí có 

liên quan. 

- Nêu được các điểm khác 

biệt của vấn đề mới. 

 

 

Tiến hành giải thích 

hiện tượng 

- Dự đoán và giải thích 

được một số vấn đề liên 
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Năng lực 

thành 

phần 

Thành tố  

năng lực 
Chỉ số hành vi 

Biểu hiện trong 

 môn vật lý 

quan đến vấn đề đã giải 

quyết. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, chúng tôi trình bày cơ sở lí luận về hoạt động ngoại khóa 

ở trường phổ thông và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học 

sinh trong dạy học vật lí. Chúng tôi căn cứ vào những cơ sở lí luận này để tìm ra 

phương hướng nghiên cứu và hình thức thực hiện phù hợp để đạt được kết quả 

cao nhất. 

Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học từ chủ yếu trang 

bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi 

đôi với hành. Qua nghiên cứu chúng tôi đã nhận ra được rõ hơn vai trò và tác 

dụng của hoạt động ngoại khóa trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

thực tiễn cho học sinh trong dạy học vật lí. 

Hoạt động ngoại khóa không chỉ làm cho giờ học thêm phong phú, đa dạng, 

tạo hứng thú học tập, yêu thích môn học cho học sinh mà còn giúp khắc phục 

nhiều điểm yếu trong dạy học nội khóa. Hoạt động ngoại khóa môn vật lí gắn bài 

học với thực tế giúp học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn về kiến thức 

đã học và vận dụng được kiến thức để giải quyết các vấn đề gặp phải trong thực 

tiễn. 

Ngoài ra, hoạt động ngoại khóa đồng thời cũng giúp học sinh khi tham gia 

rèn luyện các kĩ năng, mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp, tạo ra một tiền 

đề tốt phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu sau này. 
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Chương 2 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ỨNG DỤNG KĨ THUẬT VỀ 

NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – VẬT LÍ 11 

2.1. Mục tiêu dạy học ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của nguồn điện không 

đổi 

2.1.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Nắm được các kiến thức về nguồn điện hóa, vai trò của nguồn điện và suất 

điện động, định nghĩa cường độ dòng điện, quy ước chiều dòng điện, điều kiện 

để có dòng điện. 

- Cấu tạo nguyên tắc hoạt động của nguồn điện hóa, tác dụng của dòng điện, 

nguyên tắc nạp điện và phóng điện của acquy, biết cách sử dụng hiệu quả nâng 

cao độ bền acquy. 

- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch, toàn mạch và  hiện tượng 

đoản mạch. 

- Vận dụng được các công thức liên quan đến định luật Ôm đối với các loại 

mạch điện  

- Cách ghép các nguồn điện thành bộ và tính được suất điện động và điện 

trở trong của bộ nguồn 

2.1.2. Mục tiêu về kĩ năng 

- Biết cách tạo ra nguồn điện từ vật liệu đơn giản. 

- Thiết kế mạch điện. 
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- Kĩ năng lắp ráp mạch điện và giới thiệu TN. 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng, ampe kế, vôn kế. 

- Giải được các bài tập về ghép các nguồn điện thành bộ, định luật Ôm. 

- Kĩ năng giao tiếp, thảo luận. 

- Kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng thực tế. 

2.1.3. Mục tiêu về phát triển tư duy 

- Biết thiết kế, tiến hành TN sử dụng nguồn điện không đổi. 

- Biết cách phát hiện vấn đề và nêu vấn đề dưới dạng câu hỏi. 

- Biết đề xuất giả thiết. 

- Biết lập phương án TN, và tiến hành TN với phương án đề xuất. 

- Biết tổ chức phân công giao nhiệm vụ thực hiện TN. 

- Biết rút ra các kết luận từ những TN đã tiến hành. 

- Biết xử lí vấn đề trong các tình huống trong thực tế. 

2.1.4. Mục tiêu về thái độ 

- Có hứng thú học tập với bộ môn Vật lí nói chung và kiến thức về phần “ 

Điện học ” lớp 11 nói riêng. 

- Yêu thích tìm tòi khám phá khoa học. 

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, tinh thần làm việc nhóm. 

- Trung thực khách quan, tác phong tỉ mỉ cẩn thận, chính xác. 

2.2. Thực trạng dạy học chương “Dòng điện không đổi” Vật lí 11 

2.2.1. Mục đích điều tra 

Việc điều tra thực tiễn nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức dạy học chương “Dòng 

điện không đổi - Vật lí 11” ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Nho Quan đối 

chiếu với mục tiêu dạy học các kiến thức này trong chương trình Vật lí lớp 11 để phát 

hiện ra những ưu điểm, những điểm còn hạn chế về phương pháp và phương tiện dạy 

học. Những kết quả tìm hiểu được về tình hình dạy và học là một cơ sở để chúng tôi 
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xây dựng nội dung, phương pháp và hình thức “Tổ chức hoạt động ngoại khóa ứng 

dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi - Vật lí 11” 

2.2.2. Phương pháp điều tra 

- Điều tra giáo viên thông qua phiếu điều tra với 12 GV trường THPT Nho 

Quan B, 11 GV trường THPT Nho Quan C. 

- Điều tra HS thông qua phiếu điều tra với 87 HS hai lớp 11A1, 11A2 khối 

11 trường THPT Nho Quan B, trao đổi trực tiếp, tìm hiểu thông qua quan sát HS 

trong các giờ học trên lớp. 

2.2.3. Đối tượng điều tra 

 Giáo viên và học sinh các trường THPT ở huyện Nho Quan - Ninh Bình: 

Trường THPT Nho Quan B; Trường THPT Nho Quan C 

2.2.4. Kết quả điều tra 

 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa trong trường phổ thông hiện nay 

* Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa 

Bảng 2.1: Đánh giá của GV về tầm quan trọng của HĐNK 

STT Đánh giá Số ý kiến Tỉ lệ % 

1 Quan trọng 97 72 

2 Bình thường 34 25 

3 Không cần thiết 4 3 

* Nhận thức của giáo viên bộ môn vật lí về tầm quan trọng của việc tổ chức 

HĐNK 

Bảng 2.2: Đánh giá của GV bộn môn vật lí về tầm quan trọng của HĐNK 

STT Đánh giá Số ý kiến Tỉ lệ % 

1 Quan trọng 19 83 

2 Bình thường 3 13 
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3 Không cần thiết 1 4 

 

Qua kết quả thu được từ phiếu điều tra ở một số trường THPT trên địa bàn 

huyện Nho Quan chúng tôi nhận thấy: hầu hết các giáo viên đều nhận thức rất rõ 

về tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa tuy nhiên thực tế việc tổ chức hoạt 

động ngoại khóa ở trường phổ thông còn rất hạn chế hoặc mang tính hình thức 

chưa mang lại hiệu quả cao. 
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* Ý kiến của GV về những khó khăn khi tổ chức HĐNK 

Bảng 2.3: Những khó khăn của GV khi tổ chức HĐNK 

Khó khăn 

Tổng số 

phiếu điều 

tra 

Tổng số 

phiếu trả lời 

Tỉ lệ  

(%) 

Không có đủ thời gian  23 20 87 

Chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, 

thiết bị thí nghiệm, thiết bị dạy học 
23 14 61 

Chưa nắm rõ quy trình, phương pháp, 

hình thức tổ chức HĐNK 
23 18 78 

Kinh phí thực hiện HĐNK 23 19 83 

Gia đình chưa tạo điều kiện 23 8 35 

Khó khăn khác 23 7 30 

Nguyên nhân chủ yếu là:  

- Còn nặng hình thức thi cử: với hình thức thi hiện nay, giáo viên thường 

tập chung vào ôn luyện cho học sinh kiến thức phục vụ cho các kì thi vì thế không 

hoặc ít có thời gian để tổ chức các HĐNK. 

- Nội dung chương trình học nội khóa quá nặng nên giáo viên và học sinh 

không còn thời gian tổ chức, tham gia HĐNK. 

- Một bộ phận giáo viên vẫn mang nặng phương pháp dạy học truyền thống. 

Truyền thụ, thuyết trình, thông báo mà không cho học sinh quan sát thí nghiệm 

hay tiến hành thí nghiệm. 

- Giáo viên tốn rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị tổ chức HĐNK. 

- Giáo viên có chưa có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng để tổ chức HĐNK. 

- Nhà trường chưa được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm, 

thiết bị dạy học. 

- Phụ huynh, gia đình: Chỉ quan tâm đến kết quả học tập của học sinh, họ 

không muốn con dành nhiều thời gian để tham gia các HĐNK. 
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- Kinh phí cho HĐNK còn hạn hẹp  

* Thực trạng tham gia HĐNK của HS 

Bảng 2.4: Thái độ của HS đối với HĐNK ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện 

không đổi Vật lí 11 

Thái độ của HS đối với 

HĐNK 

Tổng số phiếu 

điều tra 

Tổng số phiếu 

trả lời 

Phần trăm 

(%) 

Rất thích 87 52 60 

Thích 87 22 25 

Bình thường 87 9 10 

Không thích 87 4 5 

Bảng 2.5: Ý kiến của HS về hiệu quả của việc tham gia các HĐNK 

Hiệu quả 

Tổng số 

phiếu điều 

tra 

Tổng số 

phiếu trả 

lời 

Phần trăm 

(%) 

Nâng cao tinh thần học tập 87 81 93.10 

Hiểu rõ các kiến thức của bài học 87 71 81.60 

Phát triển các năng lực và kĩ năng 87 83 95.40 

Tạo môi trường thi đua học tập 87 73 83.90 

Nâng cao tinh thần đoàn kết 87 79 90.80 

Về phía HS, kết quả của quá trình điều tra cho thấy: Hình thức dạy học tổ 

chức HĐNK mang lại hiệu quả cho quá trình học tập của HS. HS sẽ có sự hứng 

thú, đam mê, yêu thích trong quá trình học bộ môn Vật lí, phát triển các kĩ năng 

và năng lực của HS. 

2.2.5. Thuận lợi 

Kiến thức về nguồn điện không đổi rất gần gũi với thực tế đời sống hằng 

ngày, trong lao động sản xuất cũng như khoa học kĩ thuật. Do đó học sinh có vốn 

hiểu biết khá đa dạng và phong phú. 
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Có nhiều nội dung gây được sự hứng thú, hấp dẫn kích thích học sinh tìm 

tòi, khám phá học tập (như thí nghiệm về pin điện hóa, acquy, các mạch điện 

sáng tạo, chế tạo các thiết bị sử dụng nguồn điện không đổi và ứng dụng trong 

thực tế…) 

Cơ sở vật chất có nhiều thuận lợi, các thiết bị thí nghiệm đơn giản dễ tìm, 

chi phí thấp, nội dung thí nghiệm dễ thực hiện và thu được kết quả cao. 

2.2.6. Khó khăn 

Nội dung kiến thức chương “Dòng điện không đổi” còn mang tính hàn lâm, 

trừu tượng. Tuy có nhiều ứng dụng trong thực tế và kĩ thuật nhưng số giờ dành 

cho học chính khóa lại rất hạn chế nên giáo viên gặp khó khăn trong việc sử dụng 

các thí nghiệm trong bài giảng, điều này khiến cho học sinh rất khó nắm vững 

kiến thức. 

Kiến thức liên quan đến thực tế nhiều nhưng nội dung thí nghiệm còn ít 

chưa tạo điều kiện cho học sinh phát huy những năng lực và kĩ năng cần thiết. 

Do đó giáo viên cần xây dựng thêm những vấn đề, thí nghiệm có liên quan đến 

nội dung của chương. 

Khi học xong, học sinh không biết vận dụng các kiến thức mà mình đã học 

vào giải thích, giải quyết các hiện tượng vật lí gặp trong thực tế. Không đưa ra 

được phương án giải quyết vấn đề và gặp khó khăn trong quá trình tiến hành thí 

nghiệm, xử lí kết quả. 

Tinh thần học tập của nhiều học sinh còn chưa cao, nhiều em chỉ học mang 

tính chất chống đối, chưa có ý thức học tập, chưa say mê, hứng thú, tìm tòi khám 

phá với môn Vật lí.  

2.3.  Một số vấn đề cơ bản về nguồn điện không đổi  

2.3.1. Lịch sử phát triển của pin điện hóa 

Năm 1795 nhà vật lí người Ý Alessandro Volta đã tạo ra viên pin đầu tiên 

bằng cách xếp chồng các lớp kẽm, lớp bìa giấy hoặc vải đã thấm nước muối và 

bạc với nhau. Tuy không phải thiết bị đầu tiên có thể tạo ra dòng điện nhưng lại 
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là thứ đầu tiên có thể tạo ra dòng điện lâu dài và ổn định.Tuy nhiên phát minh 

này của Volta tồn tại một số hạn chế. 

Năm 1836 khi nhà hóa học John Frederick Daniell phát minh ra pin 

Daniell. Trong những mẫu pin loại này đầu tiên, một tấm đồng được đặt ở dưới 

đáy của một bình thủy tinh và đồng sunfat được đổ đầy đến nửa bình. Sau đó, 

một tấm kẽm được treo trong bình, và thêm vào dung dịch kẽm sunfat. Trong 

thực tế, pin Daniell đã được sử dụng phổ biến để cấp điện cho chuông cửa điện 

và điện thoại trước khi các máy phát điện được phát triển thành công. 

Đến năm 1859, nhà vật lý người Pháp Gaston Planté phát minh ra pin sạc 

đầu tiên. Đó là một pin với các tấm chì ngăn cách nhau bởi tấm vải flannel và 

được đặt trong acid sunfuric loãng. Pin sẽ được sạc lại bằng cách châm thêm acid 

vào để tái sử dụng. Mô hình này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay dưới 

tên gọi pin ướt hoặc ắc quy ướt (bình ướt) hoặc pin carbon zinc. 

Đến năm 1898, pin khô Colombia đã trở thành pin đầu tiên được thương mại 

hóa trên lãnh thổ Hoa Kì. Nhà sản xuất, công ty National Carbon sau đó đã trở thành 

công ty Eveready, hãng sản xuất ra thương hiệu pin Energiner danh tiếng. 

2.3.2. Cấu tạo chung về pin điện hóa 

Pin có hai cực, một cực được đánh dấu (+) là cực dương, cực còn lại được 

đánh dấu (-) là cực âm. Các thành phần bên trong của pin được đặt trong vỏ kim 

loại hoặc nhựa. Bên trong lớp vỏ này là catot, kết nối với cực dương và anot kết 

nối cực âm. Các thành phần này được gọi các 

điện cực, chiếm hầu hết không gian trong pin và 

là nơi mà các phản ứng hóa học xảy ra. 

Một lớp phân cách tạo ra một rào chắn 

giữa catot và anot, ngăn ngừa các điện cực này 

tiếp xúc với nhau trong khi các điện tích vẫn có 

thể lưu thông tự do. Lớp trung gian cho phép các 

điện tích chạy giữa cực âm và cực dương được 

Hình 2.1: Cấu tạo chung của 

pin điện hóa 
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gọi là điện phân. Cuối cùng, anot được nối với đầu âm và catot nối với đầu dương 

để truyền điện ra ngoài. 

2.3.3. Phân loại pin điện hóa 

Hiện nay pin được chia thành hai loại cơ bản: Pin sơ cấp, loại pin chỉ sử 

dụng được một lần (pin thường được dùng cho các bộ điều khiển đồ gia dụng, 

điều khiển cho các thiết bị điện tử…), và pin thứ cấp, loại pin sử dụng nhiều lần 

(có thể sạc đi sạc lại nhiều lần ví dụ như pin điện thoai, pin laptop… 

2.3.3.1. Pin sơ cấp 

a)  Pin Đa-ni-en 

 Pin Đa-ni-en gồm một cực kẽm nhũng trong dung dịch kẽm sunfat 

(ZnSO4) và một cực đồng nhúng trong dung dịch đồng sunfat (CuSO4). Hai dung 

dịch này ngăn cách nhau bằng một bình xốp, dữ không cho các dung dịch trộn 

vào nhau nhưng không ngăn cản sự chuyển động của các ion. 

Về cơ bản suất điện động của pin Đa-ni-en gồm hai độ nhảy điện thế xuất hiện ở 

hai mặt tiếp xúc giữa các kim loại và dung dịch tương ứng. Do đó, suất điện động 

của pin Đa-ni-en bằng: 

E =  V V 0,34 0,74 0,18VZnCn
      

b) Pin Vôn - ta (Volta) 

Pin Von-ta  gồm hai cực, một bằng đồng (Cu) và một bằng kẽm (Zn) nhúng 

trong dung dịch axit sunfuric ( H2SO4) 

Do tác dụng hóa học, các ion kẽm Zn2+từ thanh  kẽm  đi vào dung dịch 

H2SO4làm cho lớp dung dịch tiếp giáp với 

thanh kẽm tích điện dương. Thanh kẽm thừa 

electron nên tích điện âm. Vì thế giữa thanh 

kẽm và dung dịch có một điện trường hướng 

từ dung dịch đến thanh kẽm. Điện trường này 

ngăn cản sự dịch chuyển tiếp theo của các ion  

Zn2+  từ thanh kẽm vào dung dịch, đồng thời Hình 2.2: Cấu tạo pin von - ta 
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tăng cường sự dịch chuyển ngược lại của các ion Zn2+từ dung dịch vào thanh  kẽm. 

Sự cân bằng điện hóa học được thiết lập khi số ion đi ra khỏi thanh kẽm và số ion 

đi vào thanh kẽm bằng nhau. 

Suất điện động của pin Volta:  E 0,1V
 

c)  Pin Lơ–clan–sê (Leclanché) 

Pin Lơ - clan - sê gồm hai cực, cực âm là kẽm (Zn), cực dương là một 

thanh than bao bọc xung quanh bằng một hỗn hợp đã nén chặt, gồm mangan 

điôxit  (MnO2) và graphit, để khử cực và tăng độ dẫn điện. Dung dịch điện phân 

là dung dịch amôni clorua (NH4Cl). 

Thế  điện hóa của MnO2 là  + 0,71 V và của Zn là – 0,74 V. Vì vậy suất 

điện động của pin Lơ - clan – sê là  E = 0,71 – (- 0,14) = 1,45 V 

Mangan điôxit là chất ôxi hóa mạnh, vì thế đồng thời nó là chất khử cực. 

Khi chất khử cực chất điện phân được phân li như sau: 

    NH Cl NH Cl
4 4

 
   

Các ion Cl  đi về phía cực kẽm, kết hợp với ion 
2Zn 

 do cực kẽm phóng 

ra tạo thành ZnCl2: 

    2
2Cl Zn ZnCl

2
 
   

Còn các ion NH
4
  lại bị phân tích: 

    NH NH H
4 3
 
   

Các ion H


 đi về phía cực MnO2 kết hợp với các ion 
2

O


 do MnO2 nhả 

ra tạo thành nước:  
2

2H O H O    

Như thế, hiđrô đã bị MnO2 ôxi hóa.MnO2 phóng các ion 
2O 

 dần dần và 

biến thành MnO. Như vậy, khi pin Lơ-clan-sê hoạt động  thì cực Zn mòn dần và 

MnO2 biến thành MnO. 
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d)  Pin kiềm  

* Pin kiềm Mangan 

 Pin kiềm tương tự như pin Lơ - clan – sê , tuy nhiên hệ điên li muối NH4Cl  

trong pin Lơ - clan – sê đươc thay thế bằng hệ điện li muối ZnCl2 hoặc kiềm 

KOH. Pin kiềm gồm hai cực, cực âm gồm Zn, còn ở cực dương là MnO2 được 

điều chế bằng phương pháp điện phân.Dung dịch điện ly là KOH. 

Cơ chế phóng điện của hệ Zn/MnO2 trong môi trường kiềm đặc:  

 + Điện cực Zn: Quá trình phóng điện ở điện cực Zn là quá trình của điện 

cực hòa tan 

Zn 2OH Zn(OH) 2e
2

 
      (2.1)  

2
Zn(OH) 2OH (Zn(OH) )

2 4
 

    (2.2) 

 + Điện cực MnO2: Quá trình phóng điện của MnO2 trong dung dịch KOH 

đậm đặc diễn ra theo cơ chế trao đổi electron theo hai bước 

   MnO H O 2e MnOOH OH
2 2

 
     (2.3) 

   MnOOH H O 2e Mn(OH) OH
2 2

 
     (2.4) 

 Ở anot, ZnO phủ dần lên Zn và làm cho Zn thụ động, cản trở phản ứng 

(2.1) tiếp tục xảy ra. 

* Pin kiềm thủy ngân 

 Pin kiềm thủy ngân gồm hai cực: Anot làm bằng hỗn hợp kẽm – thủy ngân; 

hỗn hợp HgO và cacbon ở dạng nhão đóng vai trò là catot, còn chất điện ly là 

KOH và và ZnO. 

 Các phản ứng hóa học xảy ra tại hai điện cực:  

 + Ở anot: 

   Zn(Hg) 2OH ZnO H O 2e
(r) 2 (l)


     

 + Ở catot:  

   HgO H O 2e Hg 2OH
(r) 2 (l) (l)
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 + Phản ứng tổng hợp xảy ra trong pin: 

    
2

Zn HgO H O 2OH Hg Zn OH 4(r) (r) 2


         

 Điện áp của pin kiềm thủy ngân bằng 1,35 V. 

e) Pin Liti 

Pin liti là sự tổ hợp mới mẻ giữa anot Li với catot là oxit hoặc sulfur kim 

loại chuyển tiếp (ví dụ như MnO2, V6O13,  hoặc TiS2). Cấu tạo của pin Liti gồm 

vật liệu anot là kim loại Li hoác LiAl, còn vật liệu catot là MnO2. Hệ điện li được 

“gel hóa” từ hỗn hợp dung môi hữu cơ Propylencacbonat (PC) + dimethoxyethan 

(DME) có thêm muỗi dẫn chứa ion Li+ như LiClO4 hoặc LiCF3SO3. Muỗi than 

hoặc (CFn) để tăng thêm độ dẫn cho MnO2, nhưng đồng thời cũng là vật liệu cài 

được ion Li+. Sơ đồ cấu tạo của pin như sau: 

  Li(Al) PC DME LiClO  1 M MnO +muéi than
4 2

   hoặc:

Li(Al) PC DME LiClO (0,5M) LiCF SO (0,5M) MnO ( CF)n4 3 3 2
       

 Khi phóng điện: 

 + Ở anot xảy ra sự ô xi hóa Li: 

    
 

Li Li er


   

 + Ở catot xảy ra sự khử MnO2: 

    MnO Li e LiMnO
2 2(r)


    

 + Phản ứng tổng cộng:  

    Li MnO LiMnO
(r) 2(r) 2(r)

   

2.3.3.2. Pin thứ cấp 

Là nhiều hệ điện hoá có thể sử dụng được nhiều lần do khả năng tái tích 

điện của hệ sau quá trình phóng điện. Điều này đòi hỏi hai hệ điện cực phải thuận 

nghịch, tức là phản ứng thuận. Trong quá trình phóng điện có thể  đảo ngược quá 

trình tích điện. 
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Acquy còn gọi là nguồn thứ cấp, quá trình nạp điện cho acquy là quá trình sơ 

cấp và quá trình phóng điện của acquy sản ra dòng điện là quá trình thứ cấp. Nguồn 

acquy được phân chia thành hai loại chính: acquy axit và acquy kiềm. 

a) Acquy axit (acquy chì) 

Bình acquy gồm bản cực dương làm bằng chì điôxit (PbO2) và cực âm 

bằng chì (Pb), chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng (H2SO4, nồng độ 

từ 20% tới 30%) được đựng tách riêng trong lọ nhựa để dễ vận chuyển. 

Khi bắt đầu sử dụng, người ta đổ dung dịch axit sunfuric vào bình acquy. 

Do tác dụng của dung dịch chất điện phân, hai bản cực của acquy nhiễm điện 

khác nhau và hoạt động giống như một pin điện hóa. Suất điện động của acquy 

axit vào khoảng 2 V.  

Khi cho acquy phát điện, bản cực dương có lõi là chì điôxit nhưng được 

phủ một lớp chì sunfat. 

  2
PbO 2SO 4H 2e PbSO 2H O.

2 4 4 2
 

      

Bản cực âm có lõi là Pb  cũng được phủ một lớp chì sunfat. 

  2
Pb SO 2e PbSO .

4 4


    

Phản ứng tổng cộng: 

  2
PbO Pb 2SO 4H 2PbSO 2H O.

2 4 4 2
 

      

Sau một thời gian sử dung, hai bản cực của acquy có lõi vấn khác nhau 

nhưng có một lớp ngoài vấn giống nhau, đều là chì sunfat. Do đó suất điện động 

của acquy giảm giần. Khi suất điện động này giảm tới 1,85 V thì người ta nạp 

điện cho acquy để tiếp tục sử dụng. 

b) Acquy kiềm 

Acquy kiềm, thường gồm hai loại: acquy sắt – niken và acquy cađimi – niken. 

Trong acquy cađimi – niken, cực dương làm bằng niken hiđrôxit Ni(OH)2, 

còn cực âm làm bằng cađimi hiđrôxit Cd(OH)2, còn chất điện li là dung dịch 

kiềm kali hiđrôxit (KOH) hoặc natri hiđrôxit (NaOH). 
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Tại cực dương, niken ở hai mức oxi hóa (Ni(II) và Ni(III)), kim loại niken 

chỉ làm nhiệm vụ thu nạp dòng điện: 

  NiOOH H O e Ni(OH) OH .
2 2


    

Tại cực âm: 

  Cd 2OH Cd(OH) 2e.
2


   

Phản ứng tổng cộng xảy ra trong bình acquy: 

  2NiOOH Cd 2H O 2Ni(OH) Cd(OH) .
2 2 2

    

Sức điện động của acquy cađimi – niken là 1,36 V. 

2.4.  Nội dung hoạt động ngoại khóa 

2.4.1. Các nội dung của hoạt động 

 Nội dung thứ nhất: Nghiên cứu về nguồn điện hóa và thiết kế, chế tạo 

các thiết bị sử dụng nguồn điện không đổi 

 Nhiệm vụ 1: Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương 

ứng 

+ Pin, acquy, bộ đổi nguồn, máy phát điện 1 chiều 

+ Ứng dụng tương ứng 

 Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa 

+ Cấu tạo chung 

+ Phân loại 

+ Nguyên lí hoạt động 

 Nhiệm vụ 3: Chế tạo và đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản 

+ Các nguồn điện hóa từ tự nhiên 

+ Các nguồn điện hóa từ dung dịch hóa học 

+ Đo suất điện động, điện trở trong của nguồn 

      Dụng cụ TN, lập phương án TN, các bước tiến hành TN, kết quả TN 

 Nhiệm vụ 4: Xây dựng bản giới thiệu về nguồn điện hóa và các khả năng 

ứng dụng 
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  + Giới thiệu 

  + Ứng dụng 

 Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu về Acquy xe đạp điện 

  + Thông số ghi trên acquy 

  + Nguyên lí của mạch sạc acquy 

  + Làm thế nào để tăng tuổi thọ acquy 

 Nhiệm vụ 6: Thiết kế một số thiết bị đơn giản sử dụng nguồn điện hóa 

  + Mô hình động cơ điện một chiều 

+ Thiết kế, chế tạo mạch điện sáng tạo dùng đèn LED 

  + Máy bơm nước “mini”  

 Nhiệm vụ 7: Báo cáo sản phẩm 

  + Trình bày về sản phẩm đã hoàn thành trước lớp 

 Nhiệm vụ 8: Tổ chức đánh giá 

 + Đánh giá theo các tiêu chí: Về mặt kiến thức, thẩm mỹ, độ bền, 

chi phí sử dụng, tính ứng dụng thực tế. 

 Nội dung thứ hai: Tổ chức hội vui vật lí về “Nguồn điện không đổi” 

Các đội tham gia phần thi Đường lên đỉnh Olympia 

2.4.2. Kế hoạch thực hiện HĐNK 

Sau khi xây dựng các nội dung của HĐNK chúng tôi dự kiến đưa ra kế 

hoạch thực hiện HĐNK cho HS từ 04/03/2018 đến 08/04/2018. 

Chúng tôi dự kiến chia học sinh thành 4 nhóm lớn, trong mỗi nhóm lớn lại 

được chia thành các nhóm nhỏ. Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Các em 

được tự do đăng kí vào các nhóm tùy theo ý nguyện của mình. Các thành viên 

trong nhóm lớn bầu ra nhóm trưởng và hoạt động theo sự phân công của nhóm 

trưởng. Các nhóm HS sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình tại nhà. Các em có thể xin 

trợ giúp từ giáo viên hoặc các lực lượng khác khi gặp khó khăn. 

Bước 1:Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh 

GV tập trung các HS tham gia vào đợt HĐNK, dự kiến thời gian từ 8h đến 

9h ngày 04/03/2018. GV nêu mục đích của HĐNK và nội dung chính mà HĐNK 
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hướng vào đó là phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh 

thông qua những “ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi”. Sau đó GV cho 

HS đăng kí vào các nhóm mà mình mong muốn. 

 Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm như sau: 

 Nhóm 1 

+ Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương ứng 

+ Chế tạo và đo đạc với một số nguồn điện hóa đơn giản 

 Nhóm 2  

+ Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa 

+ Thiết kế mô hình động cơ điện 1 chiều 

 Nhóm 3: 

+ Xây dựng bản giới thiệu về nguồn điện hóa và các khả năng 

ứng dụng 

+ Tìm hiểu về acquy xe đạp điện 

 Nhóm 4: 

+ Thiết kế, chế tạo mạch điện sáng tạo dùng đèn LED 

+ Thiết kế máy bơm nước “mini” 

Sau khi giao nhiệm vụ giáo viên yêu cầu các nhóm về nhà suy nghĩ, tìm 

hiểu, thu thâp thông tin, thiết kế phương án thí nghiệm trong thời gian 1 tuần. 

Giáo viên lên lịch hẹn với từng nhóm để gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ các em. Mỗi 

nhóm có thời gian khoảng 1 tiếng vào các ngày 10/3 và 11/3/2018 

Bước 2: Giáo viên hướng dẫn từng nhóm thảo luận 

 Sau thời gian gia hạn cho các nhóm, giáo viên hẹn gặp và làm việc với 

từng. Lịch dự kiến như sau: 

Nhóm 1  

- Thời gian: Buổi chiều ngày 10/3/2018 

- Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan B 

- Số lượng HS: 8 người 
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Nhóm 2  

- Thời gian: Buổi chiều ngày 10/03/2018 

- Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan B 

- Số lượng HS: 9 người 

Nhóm 3  

- Thời gian: Buổi chiều ngày 11/03/2018 

- Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan B 

- Số lượng HS: 9 người 

Nhóm 4  

- Thời gian: Buổi chiều ngày 11/03/2018 

- Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan B 

- Số lượng HS: 10 người 

Nội dung làm việc: Các nhóm trình phương án của mình, với những nhóm 

chưa có phương án khả thi hoặc chưa nghĩ ra, lúc này giáo viên sẽ tùy thuộc vào 

từng mức độ mà hướng dẫn phương án phù hợp nhất. Giao cho những nhiệm vụ 

theo yêu cầu từ cao xuống dưới thấp cụ thể hơn cho các nhóm từ đó cách giải 

quyết và tiếp tục suy nghĩ. Bước tiếp theo, giáo viên sẽ có vai trò là người điều 

khiển, tổ chức học sinh tham gia vào cuộc thảo luận và đưa ra phương án giải 

quyết hợp lý nhất. Thông qua đó, các em học sinh cũng xác định được đâu là 

dụng cụ phù hợp, có hướng thiết kế sao cho bền đẹp, dễ dàng chế tạo. Phương 

án sau khi đã được thống nhất và xác định, các nhóm sẽ phân ra thành những 

nhóm nhỏ với chức năng, nhiệm vụ khác nhau do chính xác em tự sắp xếp, phân 

công với nhau. 

Bước 3: Các nhóm HS tích cực nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ 

Các nhóm tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin về lĩnh vực nghiên cứu, 

tiến hành chế tạo các dụng cụ thí nghiệm theo phương án đã thiết kế của nhóm 

mình. Nhóm trưởng có nhiệm vụ báo cáo tiến trình làm việc của nhóm. Giáo viên 

theo dõi và giúp đỡ các nhóm khi gặp khó khăn. Dự kiến thời gian thực hiện từ 

16/03/2018 đến 25/03/2018 
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Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả và tham gia hội vui vật lí 

- Dự kiến thời gian: Sáng ngày 08/04/2018 

- Địa điểm: Trường THPT Nho Quan B 

- Thời gian diễn ra dự kiến từ 8h00 đến 10h30 

2.5. Thử nghiệm một số nội dung thí nghiệm đáp ứng nhiệm vụ “HĐNK ứng 

dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi” vật lí 11 

Để tố chức HĐNK đạt hiệu quả cao thì trước tiên, chúng tôi tiến hành chế 

tạo các thí nghiệm dự kiến sẽ giao cho học sinh thực hiện. Giúp GV có thể xác 

định được những khó khăn mà HS gặp phải khi thực hiện, từ đó có thể xây dựng 

cách thức hướng dẫn cụ thể để HS vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. 

 Thí nghiệm 1: Chế tạo và đo thông số của một số nguồn điện hóa 

a) Mục đích thí nghiệm: Dựa trên nguyên tắc hoạt động của nguồn điện hóa, 

chế tạo được một số nguồn điện hóa đơn giản, thực hiện việc thử nghiệm sự 

hoạt động và đo được các thông số của các nguồn điện hóa đó. 

b) Nội dung các thí nghiệm 

- Chế tạo pin điện hóa đơn giản từ các vật dụng trong đời sống 

- Đo đạc các thông số của các pin đã chế tạo 

c) Dụng cụ thí nghiệm 

+ Các dây nối, biến trở loại 50-100Ωm  bảng lắp mạch điện, 02 đồng hồ đo 

điện đa năng (loại hiện số ở phòng thí nghiệm), nếu dùng cách 2 thì chỉ cần dùng 

một đồng hồ. 

+ Sử dụng các loại củ quả như quả chanh, quả quất. 

+ Các dung dịch hóa học như axit, bazơ, muối 

+ Các miếng đồng và tôn, vôn kế, đèn led, dây dẫn. 

Tiến hành: 
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Nội dung 1. Tạo ra nguồn điện hóa từ tự nhiên 

+ Dùng củ khoai tây, cắm vào củ khoai tây một miếng đồng và ở cạnh là một 

miếng tôn làm hai điện cực ta được một pin điện hóa. Nối tiếp các pin điện hóa 

đã chế tạo ta được một bộ nguồn điện hóa. Dùng dây dẫn nối hai điện cực với 

vôn kế hoặc đèn LED để xác định nguồn điện. 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo ra nguồn điện hóa từ các dung dịch hóa học 

+ Đổ giấm vào cốc, nhúng một miếng đồng và một miếng tôn vào cốc làm các 

điện cực. Dùng dây dẫn nối hai điện cực với vôn kế hoặc đèn LED để xác định 

nguồn điện. 

Nội dung 2: Đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản theo phương pháp của 

sách giáo khoa 

Phương án: Lắp pin đã chế tạo vào mạch điện, đo U và I với hai giá trị R của 

biến trở, dựa vào định luật Ôm giải hệ phương trình tìm ra ξ và r 

Sơ đồ mạch điện: 

Tiến hành: Đóng 

khóa K, lấy hai giá trị 

bất kì của biến trở, 

trong mỗi trường hợp 

đo được một cặp giá trị 

trên ampe kế và vôn kế 

là 𝑈1, 𝐼1 và 𝑈2, 𝐼2. Thay 

các giá trị vào công thức của định luật Ôm ta được hệ phương trình: 𝑈1 = ξ − 𝐼1𝑟 

và 𝑈2 = ξ − 𝐼2𝑟 

K 

   mA 

  V 
E, r R 

 

Hình 2.3: Tạo ra nguồn điện hóa từ củ khoai 

tây 
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Giải hệ phương trình ta tìm được ξ và r của pin. Làm lại thí nghiệm 3 lần và ghi 

kết quả vào bảng. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trường hợp 1: Đo suất điện động và điện trở trong của 2 củ khoai tây 

TT 𝑈1, 𝐼1 𝑈2, 𝐼2 ξ , r 

Lần 1 𝑈1 = 1.482V 

𝐼1 = 0.045A 

𝑈2 = 1.511V 

𝐼2 = 0.033A 

ξ1 = 1.589V 

𝑟1 = 2.37Ω 

Lần 2 𝑈1 = 1.504V 

𝐼1 = 0.036A 

𝑈2 = 1.536V 

𝐼2 = 0.023A 

ξ2 = 1.591V 

𝑟2 = 2.41Ω 

Lần 3 𝑈1 = 1.521V 

𝐼1 = 0.030A 

𝑈2 = 1.528V 

𝐼2 = 0.027A 

ξ3 = 1.594V 

𝑟3 = 2.43Ω 

+ Trường hợp 2: Đo suất điện động và điện trở trong của 200ml giấm ăn 

Kết quả: 

TT 𝑈1, 𝐼1 𝑈2, 𝐼2 ξ , r 

Lần 1 𝑈1 = 0.960V 

𝐼1 = 0.029A 

𝑈2 = 0.974V 

𝐼2 = 0.021A 

ξ1 = 1.010V 

𝑟1 = 1.73Ω 

Lần 2 𝑈1 = 0.965V 

𝐼1 = 0.017A 

𝑈2 = 0.968V 

𝐼2 = 0.016A 

ξ2 = 0.995V 

𝑟2 = 1.71Ω 

Lần 3 𝑈1 = 0.958V 

𝐼1 = 0.019A 

𝑈2 = 0.944V 

𝐼2 = 0.027A 

ξ3 = 0.990V 

𝑟3 = 1.70Ω 

 

  

 

Hình 2.4: Đo ξ và r của củ khoai tây theo phương pháp SGK 
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 Thí nghiệm 2: Thiết kế mô hình động cơ điện một chiều 

Mục đích thí nghiệm: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của động cơ sử 

dụng nguồn điện không đổi 

Dụng cụ: Dây đồng, nam châm, acquy, các lá nhôm, miếng xốp, miếng gỗ, 1 trục 

quay, que đè lưỡi, 2 ổ bi, 1 đoạn ống PVC, keo nến, keo 502 

Tiến hành:  

Bước 1: Chia que đè lưỡi ra làm 2 phần bằng nhau, ở mỗi phần khoan một lỗ ở 

chính giữa sao cho vừa trục quay. Cho 2 que qua trục quay và tiến hành quấn 

khung dây, quấn khoảng 120 vòng. Hai đầu dây của khung dây được nối với với 

bộ phận ổ góp gồm 2 lá nhôm gắn trên trục quay. 

Bước 2: Chế tạo chân đế và giá đỡ 

Khoét 2 lỗ đối xứng trên 2 miếng xốp sao cho đặt vừa vòng bi. Gắn 2 miếng xốp 

với miếng gỗ để tạo thành giá đỡ.  

Bước 3: + Đưa trục quay vừa chế tạo qua vòng bi rồi đặt lên giá đỡ 

+ Cố định 2 thanh quét bằng nhôm sao cho luôn tiếp xúc với ổ góp 

+ Đặt nam châm trên miếng gỗ tại vị trí bên dưới khung dây 

Bước 4: + Nối 2 thanh quét với 2 cực của acquy 

Kết quả: Trục của động cơ quay, như vậy ta đã thành công trong việc chế tạo mô 

hình động cơ điện sử dụng nguồn điện không đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5: Mô hình động cơ điện một chiều 
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 Thí nghiệm 3: Thiết kế, chế tạo mạch điện dùng đèn LED 

Mục đích thí nghiệm: Củng cố kiến thức về định luật Ôm cho toàn mạch, ghép 

nối tiếp và ghéo song song trong mạch kín. 

Vấn đề: Nếu mắc mạch vào nguồn điện mà cường độ dòng điện qua các bóng 

đèn lớn hơn cường độ định mức thì sẽ làm giảm tuổi thọ của đèn hoặc có thể làm 

cháy đèn, nếu cường độ dòng điện qua các bóng đèn nhỏ hơn cường độ định mức 

thì đèn sẽ sáng yếu hoặc không sáng. Vậy phải làm thế nào để cường độ dòng 

điện đi qua bóng bằng hoặc gần đạt đến giá trị định mức của đèn? 

Ví dụ: 

+ Mạch điện gồm 4 bóng đèn LED giống nhau (3V-15mA) mắc như sau: 

 

 

 

Muốn mắc mạch trên vào nguồn điện 12V để các bóng đèn sáng bình 

thường phải làm thế nào? 

Yêu cầu:  + Ghép được mạch điện theo các quy tắc ghép nối tiếp và ghép song song 

+ Tìm được giá trị điện trở phù hợp để mắc vào mạch điện 

Phương án giải quyết vấn đề: Dựa vào công thức định về định luật Ôm cho toàn 

mạch tìm được cường độ dòng điện đi qua các bóng đèn lớn hơn so với cường 

độ định mức của bóng đèn dẫn đến có thể làm giảm tuổi thọ hoặc cháy bóng đèn. 

Do đó phải giảm cường độ dòng điện chạy qua bóng bằng với cường độ dòng 

điện định mức. Bằng cách: 

 + Mắc nối tiếp thêm điện trở 

+ Mắc thêm đèn sao cho điện trở của đèn bằng giá trị điện trở cần mắc 

Dựa vào công thức định luật Ôm cho toàn mạch để tìm giá trị điện trở phù hợp. 

Dụng cụ: Các bóng LED 3v-15mA, điện trở, dây dẫn, acquy 12V. 

Tiến hành: Dựa vào định luật Ôm đối với toàn mạch để tìm ra cách mắc. Nối các 

bóng đèn theo quy tắc mắc nối tiếp và và mắc song song, mắc nối tiếp. 
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 Thí nghiệm 4: Thiết kế, chế tạo máy bơm nước “ mini ” 

Mục đích thí nghiệm: Tìm hiểu và chế tạo được một máy bơm nước đơn giản 

Dụng cụ:  

+ Một nắp chai nước, một đoạn ống truyền nước (lấy trong bộ truyền nước y tế) 

+ Một hộp keo 502, keo nến 

+ Một đĩa CD, vỏ lon nước ngọt 

+ Một mô tơ, pin, công tắc, dây điện 

Tiến hành: 

Bước 1: Dùng dao cạo hết phần ren bên trong nắp chai, khoan 1 lỗ nhỏ chính 

giữa nắp chai sao cho vừa phần nhô lên ở mô tơ, sau đó đặt mô tơ vào lỗ vừa 

khoan sau đó dùng keo gắn cho chắc chắn. 

Bước 2: Khoan một lỗ nhỏ ở cạnh nắp sao cho lắp vừa đoạn ống truyền để làm 

vòi phun 

Bước 3: Làm cánh quạt 

Bước 4: Lắp cánh quạt vào trục của mô tơ sao cho cánh quạt ko chạm vào nắp 

và nằm cân đối 

Bước 5: Lấy đĩa CD cắt một miếng hình tròn to hơn nắp chai làm nắp. Khoan 

một lỗ nhỏ trên hình tròn sao cho lắp vừa đoạn ống truyền để làm ống hút nước. 

Sau đó gắn miếng đĩa vừa cắt đã được gắn ống vào nắp chai bằng keo nến. 

Bước 6: Nối mô tơ vào nguồn, bật khóa K máy bơm sẽ hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6: Cánh quạt Hình 2.7: Máy bơm nước “mini” 
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2.6. Dự kiến những khó khăn mà học sinh gặp phải trong quá trình nghiên 

cứu lí thuyết, làm thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn 

Nhóm 1:  + Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương ứng 

+ Chế tạo và đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản 

Ở nhiệm vụ này, chúng tôi dự kiến học sinh sẽ gặp phải những khó khăn sau: 

- Không biết chọn nguyên liệu làm nguồn? 

- Không biết tạo ra hai cực của nguồn điện? 

Khi đó chúng tôi dự kiến dự kiến sẽ cho các em suy nghĩ bằng cách đưa ra yêu 

cầu trình bày cấu tạo chung của pin điện hóa. Từ đó các em sẽ thấy rằng muốn 

tạo ra hai cực của nguồn điện thì phải dùng hai kim loại có bản chất hóa học khác 

nhau và nguyên liệu làm nguồn phải chứa các dung dịch hóa học (dung dịch axit, 

bazơ, muối…). Qua câu trả lời của học sinh giáo viên gợi ý các em suy nghĩ xem 

trong thực tế những loại quả nào chứa các dung dịch như trên. Từ đó các em sẽ 

suy nghĩ và tìm ra nguyên liệu phù hợp. 

- Không biết cách làm thế nào để xác định sự xuất hiện của nguồn điện? 

Chúng tôi dự kiến sẽ gợi ý cho HS: em hãy chỉ ra cách xác định sự xuất hiện của 

dòng điện trong mạch. Khi này HS có thể nghĩ ra cách dùng ampe kế hoặc đồng 

hồ vạn năng để đo cường độ độ dòng điện. 

Nhóm 2:  

+ Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa 

Ở nhiệm vụ này, chúng tôi dự kiến học sinh sẽ gặp phải những khó khăn sau: 

- Không biết xác định nội dung nghiên cứu? 

Chúng tôi sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể là 

+ Lịch sử phát triển 

+ Cấu tạo chung 

+ Nguyên lí hoạt động 

+ Phân loại 

Từ đó học sinh sẽ xác định được phương hướng nội dung cần nghiên cứu 
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- Khó khăn trong việc tìm nguồn tài liệu? 

Ngoài sách giáo khoa giáo viên gợi ý cho học sinh tham khảo thêm các 

nguồn thông tin từ sách tham khảo, giáo trình, internet. Để các em có được nguồn 

tư liệu đầy đủ phục vụ quá trình nghiên cứu. 

+ Thiết kế mô hình động cơ điện 1 chiều 

Dự kiến học sinh sẽ gặp phải những khó khăn sau: 

- Không biết động cơ điện một chiều gồm những bộ phận nào? 

Chúng tôi dự kiến sẽ yêu cầu HS trình bày cấu tạo và nguyên lí hoạt động của 

động của động cơ điện 1 chiều. Qua đó các em sẽ biết được động cơ điện 1 chiều 

gồm những bộ phận nào và lên kế hoạch chế tạo. 

- Không biết tìm dụng cụ để làm thí nghiệm? 

Giáo viên có thể trợ giúp bằng cách cung cấp cho học sinh hoặc hướng dẫn cách 

thu thập 

Nhóm 3:  

+ Xây dựng bản giới thiệu về nguồn điện hóa và các khả năng ứng dụng 

+ Tìm hiểu về Acquy xe đạp điện 

Dự kiến học sinh sẽ gặp phải những khó khăn sau: 

Nhóm này là nhóm lí thuyết nên chúng tôi dự kiến nhóm sẽ gặp khó khăn 

trong việc tìm các nguồn tài liệu để nghiên cứu và tổng hợp. Do đó giáo viên sẽ 

có nhiệm vụ giúp đỡ các em trong việc thu thập tài liệu bằng cách cung cấp hoặc 

giúp đỡ các em tìm kiếm thông qua các giáo trình, sách tham khảo, internet… 

Nhóm 4:  

+ Thiết kế, chế tạo mạch dùng đèn LED 

Chúng tôi dự kiến học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc làm thế nào để ghép 

các bóng đèn vào nguồn sao cho các đèn sáng ở điều kiện bình thường để giúp 

tăng tuổi thọ của thiết bị. Với khó khăn này chúng tôi dự kiến sẽ giúp học sinh 

bằng cách dựa vào định luật Ôm để tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn. 
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Nếu cường độ dòng lớn thì phải tìm phương án giảm cường độ dòng điện chạy 

qua bóng. Từ đó học sinh sẽ tìm ra phương án giải quyết. 

Ngoài ra các em có thể gặp khó khăn trong việc tìm vật liệu sao cho có độ 

bền tốt và có tính thẩm mỹ. Chúng tôi dự kiến sẽ giúp các em tìm những vật liệu 

bền, đẹp, các dây dẫn nhỏ nhưng dẫn điện tốt, các bóng đèn công suất nhỏ. 

+ Thiết kế máy bơm nước “mini” 

Dự kiến học sinh sẽ gặp phải những khó khăn sau: 

- Không biết cách làm thế nào để hút nước từ dưới lên rồi đẩy nước ra ngoài? 

Chúng tôi gợi ý các em tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của máy bơm nước 

thường dùng ở nhà: máy bơm hoạt động khi mô tơ làm quay cánh quạt, do có sự 

chênh lệch áp suất nên nước được hút lên theo đường ống hút. Khi nước được 

hút vào trong khoang chứa cánh quạt, cánh quạt quay nước chịu tác dụng của lực 

li tâm và nước sẽ bị văng ra ngoài. Từ đó học sinh sẽ tìm được những vật liệu 

phù hợp và thiết kế được máy bơm nước mini. 

2.7. Nội dung của buổi báo cáo sản phẩm đã nghiên cứu, chế tạo và kết hợp 

với tổ chức hội vui vật lí về “ Nguồn điện không đổi ” 

Phần 1: Các đội giới thiệu sảm phẩm đã nghiên cứu, chế tạo 

Các đội  chế tạo giới thiệu sản phẩm là những những dụng cụ, thiết bị điện 

đã chế tạo được từ những vật liệu đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm. Sau khi giới thiệu 

về sản phẩm các nhóm tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ mà mình đã chế tạo 

đươc. Đối với đội lí thuyết các em thuyết trình bài nghiên cứu của mình kết hợp 

với máy chiếu cho mọi người cùng nghe. Ban giám khảo đánh giá theo các tiêu 

chí và cho điểm các đội. 

Phần 2: Các đội tham gia phần thi “Đường lên đỉnh Olympia” 

Thành phần: 

+ Ban giám khảo: gồm các thầy cô trong tổ vật lý 

+ Đối tượng dự thi: Gồm 3 đội, mỗi đội 5 thành viên, thành phần mỗi đội 

được chọn lựa phân chia sao cho đảm bảo sự đồng đều. 
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+ Dẫn chương trình: Gồm 2 học sinh có khả năng dẫn chương trình 

+ Khán giả: các thầy cô và các học sinh trong trường 

Các đội chơi tham gia vào các phần thi. Luật chơi, nội dung và đáp án ban 

tổ chức đưa ra như sau: 

Phần thi: Khởi động 

- Thể lệ: Mỗi đội chọn một gói câu hỏi, mỗi gói gồm 5 câu, thời gian vừa 

hỏi và trả lời là 60 giây, trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, trả lời sai không bị 

trừ điểm. 

- Nội dung các gói câu hỏi và đáp án như sau: 

Gói 1: 

Câu hỏi 1: Đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện? 

(Cường độ dòng điện) 

Câu hỏi 2: Một bóng đèn có ghi 6V-3W, cường độ dòng điện định mức của 

bóng đèn là bao nhiêu? (I=0,5A) 

Câu hỏi 3: Để tăng suất điện động của bộ nguồn ta phải ghép các nguồn thế 

nào? (Ghép nối tiếp) 

Câu hỏi 4: Khi nối hai cực của một nguồn điện bằng một dây dẫn có điện 

trở rất nhỏ thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? (Hiện tượng đoản mạch) 

Câu hỏi 5: Công của các lực lạ bên trong nguồn điện có gí trị bằng? (điện 

năng tiêu thụ trong toàn mạch)  

Gói 2:  

Câu hỏi 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

Dòng điện không đổi là dòng điện có … và … không thay đổi theo thời gian.  

( Chiều, cường độ) 

Câu hỏi 2: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của dòng điện? 

(Công suất) 

Câu hỏi 3: Khi đun nước bằng ấm điện, các dạng năng lượng được chuyển 

hóa như thế nào? (Điện năng thành nhiệt năng) 
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Câu hỏi 4: Để tránh hiện tượng đoản mạch người ta thường mắc them vào 

mạch thiết bị nào? ( atomat hoặc cầu chì) 

Câu hỏi 5: Một bóng đèn có ghi 6V-6W, điện trở của bóng đèn là bao nhiêu? 

(6Ω) 

Gói 3: 

Câu hỏi 1: Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng? (Tích của 

hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn 

mạch đó) 

Câu hỏi 2: Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho? (Khả năng thực hiện 

công của nguồn điện) 

Câu hỏi 3: Khi nạp acquy các đại lượng trong acquy có sự chuyển hóa như 

thế nào? (Điện năng thành hóa năng) 

Câu hỏi 4: Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật 

nào? (Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng) 

Câu hỏi 5: Nam châm điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của nguồn điện? 

(Tác dụng từ) 

Phần thi: Vượt chướng ngại vật 

- Thể lệ: Có 8 từ hàng ngang tương ứng với đáp án của 8 câu hỏi. Mỗi đội lần 

lượt chọn một từ hàng ngang. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi, các đội 

chơi có 15s để trả lời vào bảng đáp án của mình. Hết thời gian các suy nghĩ 

các đội cùng lật bảng đáp án, đội nào trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai 

không bị trừ điểm. Trong các từ hàng ngang có chứa các chữ cái xuất hiện 

trong từ khóa. Sau lượt chọn đầu tiên các đội có quyền nhấn chuông trả lời 

từ khóa. Nếu hết các lượt chọn mà chưa có đội nào trả lời đúng từ khóa, 

người dẫn chương trình đưa ra gợi ý. Trả lời đúng trước gợi ý được 40 điểm, 

sau gợi ý được 20 điểm. Nếu không có đội nào trả lời đúng quyền trả lời 

thuộc về khán giả. 
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Các câu hỏi cho từ hàng ngang: 

Hàng ngang số 1: (5 chữ cái) Thiết bị có tác dụng tích điện trong xe đạp điện? 

Hàng ngang số 2: (8 chữ cái) Đại lượng cho biết tỉ số giữa năng lượng có ích và 

năng lượng toàn phần sinh ra của nguồn điện? 

Hàng ngang số 3 (11 chữ cái): Acquy là nguồn điện hóa học dựa trên phản ứng 

hóa học nào? 

Hàng ngang số 4: (10 chữ cái) Thiết bị dùng để đo lượng điện năng tiêu thụ của 

hộ gia đình? 

Hàng ngang số 5: (5 chữ cái) Tên bộ phận gồm các cuộn dây quấn và được nối 

với nguồn trong động cơ điện một chiều? 

Hàng ngang số 6 (9 chữ cái) : Trong mạch điện, điện năng tiêu thụ có ích là điện 

năng tiêu thụ ở đâu? 

Hàng ngang số 7: (10 chữ cái) Thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều thành 

một chiều? 

Hàng ngang số 8: (7 chữ cái) Đây là cách mắc của các điện trở trong đó gồm cả 

các điện trở mắc song song và nối tiếp với nhau? 

Gợi ý: Khi dòng điện đi vào từ cực dương và đi ra từ cực âm thì nguồn điện được 

gọi là gì? 

Từ khóa gồm 12 chữ cái: MÁY THU ĐIỆN 

1    A C Q U Y    

2   H I Ệ U S U Ấ T  

3 T H U Ậ N N G H Ị C H 

4  C Ô N G T Ơ Đ I Ệ N 

5     R O T O R   

6  M Ạ C H N G O À I  

7 B Ộ Đ Ổ I N G U Ồ N  

8   H Ỗ N H Ợ P    
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Phần thi: Về đích 

- Thể lệ: Có 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30 giây. Hết thời 

gian suy nghĩ các đội nhấn chuông trả lời. Trả lời đúng được 20 điểm. Trả 

lời sai quyền trả lời thuộc về các đội còn lại. 

- Ban giám khảo: Các thầy cô trong tổ Vật lí nhận xét và đánh giá câu trả lời 

Nội dung các câu hỏi: 

Câu hỏi 1: Một bóng đèn có ghi 220V-60W, thời gian sử dụng mỗi ngày là 5 giờ. 

Hỏi tiền điện phải trả trong một tháng là bao nhiêu? Biết mỗi kW.h giá 1200 

đồng. 

Câu hỏi 2: Làm thế nào để xác định được các cực của một acquy khi bị mất dấu? 

Câu hỏi 3: Một acquy có ghi 12V-12Ah. 

a) Hãy giải thích các thông số ghi trên acquy? 

b) Khi acquy đầy mắc vào một bóng đèn 12V-6W. Hỏi thời gian bóng đèn 

sáng  bình thường? 

Câu hỏi 4: Hãy giải thích tại sao khi dây chì ở cầu chì bị nổ ta không nên dùng 

một dây đồng mới có cùng đường kính? 

Câu hỏi 5: Khi hai điện trở giống nhau được mắc song song và mắc vào nguồn 

điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn 

thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu? 

Câu hỏi 6: Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2Ω mắc với 

mạch ngoài một biến trở R để tạo thành mạch kín. Hỏi với giá trị nào của R thì 

công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại, tính giá trị đó. 

Đáp án các câu hỏi: 

Câu hỏi 1: Số tiền điện phải trả là 10800 đồng. 

Câu hỏi 2: 

Cách 1. Dựa vào hiện tượng điện phân 

Cách 2. Dùng vôn kế có thang đo đủ lớn, dựa vào chiều quay của kim để xác định 
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Cách 3. Dùng điot phát quang, nếu đấu đúng đầu dươngvà  đầu âm của acquy 

bóng sẽ sáng, đấu ngược đầu âm đầu và dương thì bóng không sáng. 

Câu hỏi 3: 

a) Suất điện động của acquy là 12V, điện lượng (hay dung lượng)  Q của 

acquy là 12Ah 

b) 𝐼 =
𝑃

𝑈
= 0,5𝐴 𝑡 =

𝑄

𝐼
=

12

0,5
= 24(𝑔𝑖ờ) 

Câu hỏi 4: Vì dây đồng có nhiệt độ nóng chảy cao hơn dây chì. Khi cường độ 

dòng điện tăng lên quá mức một cách đột ngột thì dây chì sẽ đứt nổ, còn dây 

đồng không đứt nổ, dó đó dòng điện với cường độ lớn sẽ vẫn chạy qua dây dẫn 

và làm hư hại các thiết bị điện trên đường dây. 

Câu hỏi 5: P=10W 

Câu hỏi 6: R = r = 2Ω, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 4,5𝑊 

Tổng kết hội thi 

Kết thúc hội vui vật lí, ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải cho các đội 

+ Phần thi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

+ Phần thi “Đường lên đỉnh Olympia” 

Mỗi phần thi đều có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba 

Việc tổ chức buổi báo cáo sản phẩm của các nhóm và kết hợp phần thi 

“đường lên đỉnh Olympia” sẽ tạo ra một môi trường học học tập phong phú một 

sân chơi bổ ích cho học sinh. Ở đó học sinh được trình bày về sản phẩm của mình 

trước đám đông, được giao lưu tìm hiểu sản phẩm của các nhóm khác để nâng 

cao kiến thức. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn 

trong giao tiếp nhanh nhẹn trong tư duy và xử lí tình huống.  
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Kết luận chương 2 

Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu dạy học phần kiến thức “Dòng điện không 

đổi” ở chương trình Vật lí 11 THPT và qua kết quả điều tra thực trạng dạy và 

học phần kiến thức này, chúng tôi nhận thấy cần phải đa dạng hóa các hình thức 

dạy học để khắc phục những điểm còn hạn chế của chương trình học nội khóa, 

giúp học sinh đào sâu suy nghĩ, mở rộng kiến thức, vận dụng được những kiến 

thức đã học vài giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Với những mục tiêu đó chúng tôi đã lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động 

ngoại khóa vật lí với các nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết, cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của pin điện 

hóa và khả năng ứng dụng. 

- Thiết kế, chế tạo, đo đạc nguồn điện hóa đơn giản. 

- Thiết kế, chế tạo một số thiết bị sử dụng nguồn điện không đổi. 

Dựa trên cơ sở lí luận, chúng tôi đã xây dựng được quy trình tổ chức hoạt 

động ngoại khóa với nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với 

mục tiêu phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. Đồng thời 

tạo ra một môi trường học tập phong phú, kích thích sự hứng thú học tập, mở 

rộng kiến thức, rèn luyện các kĩ năng, đam mê tìm tòi khám phá và nghiên cứu 

khoa học. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 

Trên cơ sở tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa đã thiết kế ở chương 2, 

chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đạt được những mục đích sau: 

Đánh giá việc tổ chức hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn 

điện không đổi – Vật lí 11 có tính khả thi, hiệu quả và đạt được mục đích dạy 

học đã đề ra hay không. Trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm và kết luận sư 

phạm để đưa hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vào dạy học vật lí đạt hiệu 

quả cao hơn. 

3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 

Để đạt được những mục đích trên TNSP cần đạt được những nhiệm vụ sau: 

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch đã chuẩn bị ở chương 2 

+ Xử lý và phân tích các kết quả của thực nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận 

tính đúng đắn giả thuyết khoa học của đề tài. 

3.3. Đối tượng và thời gian tiến hành thực nghiệm sư phạm  

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành với 36 HS lớp 11A 2 trường THPT 

Nho Quan B, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: 

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 

36 5 18 13 0 0 

Thời gian thực nghiệm được tiến hành tiến hành từ ngày 03 tháng 03 năm 

2018 đền ngày 08 tháng 4 năm 2018 

3.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm 

+ Tiến hành tổ chức hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không 

đổi – Vật lí 11 theo kế hoạch đã xây dựng ở chương 2:  

- Hướng dẫn HS thực hiện các nội dung HĐNK. 
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- Theo dõi, chụp ảnh, ghi chép lại các diễn biến các hoạt động của HS, để 

đánh giá mức độ phù hợp của các nội dung HĐNK. 

- Đánh giá kết quả của HĐNK qua quá trình theo dõi, quan sát;qua phiếu 

hoạt động nhóm; qua sản phẩm mà HS đã nghiên cứu, chế tạo; qua buổi tổng kết 

hoạt động; qua trao đổi với HS sau khi tham gia HĐNK. 

3.5. Xây dựng tiêu chí đánh giá  

3.5.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển năng lực GQVĐTT của HS 

GV đánh giá qua quan sát và phiếu hoạt động nhóm  

Bảng 3.1: Các tiêu chí của NL GQVĐTT và mức độ của từng tiêu chí 

Các tiêu 

chí 

Mức độ của từng tiêu chí Điểm 

tối đa Mức    1 Mức    2 Mức    3 Mức    4 

1. Phát 

hiện vấn 

đề cần giải 

quyết 

Không 

phát hiện 

được vấn 

đề, hoặc 

phát hiện 

sai vấn đề 

Phát hiện 

đúng một 

phần, ảnh 

hưởng việc 

tìm giải 

pháp 

Phát hiện 

đúng vấn 

đề nhưng 

chưa đầy 

đủ chính 

xác 

Phát biểu 

được vấn đề 

rõ ràng đầy 

đủ chính xác 

 

10đ 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 

2. Mô tả 

được hiện 

tượng, quá 

trình bằng 

ngôn ngữ 

khoa học 

Không  

mô tả 

được hiện 

tượng 

Mô tả  được 

hiện tượng 

nhưng chưa 

đầy đủ 

chính xác 

Mô tả được 

hiện tượng 

đầy đủ 

nhưng 

chưa rõ 

ràng mạch 

lạc 

Mô tả được 

hiện tượng, 

quá trình vật 

lí bằng ngôn 

ngữ khoa học 

và chỉ ra quy 

luật vật lý 

trong hiện 

tượng, quá 

trình đó 

10đ 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 
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Các tiêu 

chí 

Mức độ của từng tiêu chí Điểm 

tối đa Mức    1 Mức    2 Mức    3 Mức    4 

3. Thu 

thập và 

giải thích 

các thông 

tin liên 

quan đến 

vấn đề 

Thông tin 

thu thập ít, 

không giải 

thích 

thông tin 

liên quan 

đến vấn đề 

Thu thập 

một số 

thông tin 

ban đầu ít 

liên quan 

đến mục 

tiêu mong 

muốn, 

không giải 

thích gì 

Đưa ra một 

số thông 

tin ban đầu 

và mục 

tiêu mong 

muốn; giải 

thích chưa 

chính xác 

về sự hữu 

ích của 

chúng 

Đưa ra đầy 

đủ các thông 

tin ban đầu 

và mục tiêu 

mong muốn; 

giải thích sự 

cần thiết của 

chúng 

10đ 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 

4. Đề xuất 

(các) 

phương án 

giải quyết 

Đề xuất 

phương án 

không hiệu 

quả hoặc 

không khả 

thi 

Đưa ra 

được 

phương án 

giải quyết 

có tính khả 

thi 

Đưa ra 

được nhiều 

phương án 

giải quyết 

có tính khả 

thi 

Đưa ra được 

phương án 

giải quyết 

mới sáng tạo 

10đ 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-9 điểm 10 điểm 

5. Đánh 

giá tính 

khả thi của 

phương án 

đưa ra. 

Chọn 

phương án 

tối ưu 

Có đánh 

giá tính 

khả thi của 

các 

phương án 

Có chọn 

phương án 

tối ưu 

nhưng chưa 

giải thích 

được 

Có đánh 

giá tính 

khả thi của 

các 

phương án 

nhưng 

chưa đầy 

đủ 

Có đánh giá 

tính khả thi 

của các 

phương án và 

chọn được 

phương án 

tối ưu 

10đ 
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Các tiêu 

chí 

Mức độ của từng tiêu chí Điểm 

tối đa Mức    1 Mức    2 Mức    3 Mức    4 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 

6. Xây 

dựng kế 

hoạch và 

thống nhất 

kế hoạch 

Chưa hình 

dung được 

tuần tự các 

công việc 

cần thực 

hiện 

Kế hoạch 

được lập 

nhưng chưa 

được trao 

đổi, thống 

nhất trong 

nhóm về ai, 

làm gì, lúc 

nào,… 

Kế hoạch 

được lập 

có sự 

thống nhất 

trong 

nhóm, 

nhưng 

chưa đem 

lại hiệu 

quả cao 

nhất. 

Kế hoạch rõ 

ràng về thời 

gian, nguồn 

lực, và cách 

thức thực 

hiện 

10đ 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 

7. Phân 

công 

nhiệm vụ, 

tiến hành 

thực hiện 

giải pháp 

theo kế 

hoạch 

 

Có phân 

công 

nhiệm vụ 

và tiến 

hành thực 

hiện giải 

pháp 

Phân công 

nhiệm vụ 

chưa rõ 

ràng hoặc 

không thích 

hợp với cá 

nhân, 

không đúng 

nội dung 

Phân công 

nhiệm vụ 

tương đối 

rõ ràng (tài 

nguyên, 

vật liệu, 

kinh phí) 

Phân công 

nhiệm vụ 

tương đối 

hiệu quả (phù 

hợp với đặc 

điểm, sở 

trường của cá 

nhân) 

 

 

10đ 

 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm  9-10 điểm 

8. Trình 

bày sản 

phẩm 

ngoại khóa  

của nhóm  

-Trình  

bày chưa 

tốt, kiến  

thức khoa 

học còn 

sai sót. 

-Chưa làm  

chủ  được 

kiến thức 

- Sản 

phẩm vận 

hành chưa 

-Trình  bày 

tốt, kiến  

thức khoa 

học còn sai 

sót. 

-Làm  chủ 

được kiến 

thức. 

- Sản phẩm 

vận hành 

khá 

-Trình bày  

tốt, đúng 

kiến thức 

khoa học. 

-Làm  chủ 

được kiến 

thức. 

- Sản phẩm 

vận hành 

tốt 

-Trình bày  

mạch lạc, rõ 

ràng, đúng 

kiến thức 

khoa học. 

-Làm chủ 

được kiến 

thức 

-Huy động 

toàn 

nhóm tham 

gia 

 

 

10đ 
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Các tiêu 

chí 

Mức độ của từng tiêu chí Điểm 

tối đa Mức    1 Mức    2 Mức    3 Mức    4 

tốt - Sản phẩm 

vận hành tốt 

1-3 điểm 4-5 điểm 6-8 điểm 9-10 điểm 

Quy ước: 

        Điểm trung bình của nhóm = (Tổng điểm nhóm đạt đươc × 10) ÷ Tổng 

điểm tối đa 

3.5.2. Tiêu chí đánh giá cá nhân. 

Bảng 3.2: Tiêu chí đánh giá cá nhân 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 

Người đánh giá: …………………………………………………………. 

Nhóm: …….……………………………………………………………….. 

Tiêu chí Yếu  

(0-4) 

Trung bình 

(4-5) 

Khá  

(6-8) 

Tốt  

(9-10) 

Đánh 

giá 

1. Tham 

gia giải 

quyết 

vấn đề 

- Không 

tham gia 

thảo luận 

- Không  

đưa ra ý 

kiến cá 

nhân 

- Tham gia 

thảo luận 

- Không đưa 

ra ý kiến cá 

nhân hoặc ý 

kiến không 

khả thi 

- Tham gia 

thảo luận 

- Đưa ra 

được 

phương án 

giải quyết 

- Tích cực 

tham gia 

thảo luận  

- Đưa ra 

được nhiều 

phương án  

 

2. Tham 

gia xây 

dựng kế 

hoạch 

hoạt 

động của 

nhóm 

- Không 

tham gia 

đóng góp ý 

kiến xây 

dựng kế 

hoạch. 

- Không 

lắng nghe 

- Ít đóng góp 

ý kiến xây 

dựng kế 

hoạch 

- Lắng nghe 

các ý kiến 

khác nhưng 

không có 

phản hồi lại 

- Tham gia 

ý kiến xây 

dựng kế 

hoạch 

- Lắng 

nghe các ý 

kiến khác 

và có phản 

hồi thảo 

- Tích cực 

tham gia 

đóng góp ý 

kiến xây 

dựng kế 

hoạch 

- Chú ý 

lắng nghe 

các ý kiến 
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các ý kiến 

khác 

 

luận về các 

ý kiến 

khác và đưa 

ra những 

phân tích có 

hiệu quả 

3. Nhận 

nhiệm vụ 

- Từ chối 

nhận nhiệm 

vụ 

- Nhận nhiệm 

vụ khi được 

giao một cách 

thụ động 

- Có ý thức 

trong việc 

thảo luận 

phân chia 

nhiệm vụ 

- Chủ động 

nhận nhiệm 

vụ 

 

4. Thu 

thập 

thông tin 

- Không thu 

thập thông 

tin 

- Thu thập 

thông tin 

nhưng mang 

tính hời hợt 

chống đối 

- Thu thập 

thông tin 

nhưng 

chưa đầy 

đủ, chính 

xác 

- Tích cực 

thu thập 

thông tin 

đầy đủ, 

chính xác 

 

5. Sự hợp 

tác 

- Không 

hợp tác 

- Không tôn 

trọng ý kiến 

của các 

thành viên 

khác 

- Có hợp tác 

nhưng không 

tôn trọng ý 

kiến, giúp đỡ 

các thành 

viên khác 

- Có hợp 

tác, tôn 

trọng ý 

kiến và 

giúp đỡ 

những 

thành viên 

khác 

- Tích cực 

hợp tác, tôn 

trọng ý kiến 

và giúp đỡ 

các thành 

viên khác 

 

6. Kết 

quả công 

việc 

- Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

buộc nhóm 

phải huy 

động thêm 

- Hoàn thành 

nhiệm vụ 

nhưng không 

đúng tiến độ 

- Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

đúng thời 

hạn 

- Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

đúng thời 

hạn 
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nguồn nhân 

lực trợ giúp 

- Kết quả 

công việc 

tương đối tốt 

- Kết quả 

công việc 

khá 

- Kết quả 

công việc 

tốt 
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3.5.3. Tiêu chí đánh giá các thành viên trong nhóm. 

Bảng 3.3: Tiêu chí đánh giá các thành viên trong nhóm. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

Người đánh giá: …………………………………………………………. 

Nhóm: …….……………………………………………………………….. 

Mỗi HS tự đánh giá các thành viên trong nhóm tham gia công việc như thế nào? 

Cho điểm các thành viên nhóm theo tiêu chí. 

-1: Cản trở công việc của nhóm. 

0: Không giúp gì cho nhóm. 

1: Không tốt bằng các thành viên khác. 

2: Tốt bằng các thành viên khác. 

3: Tốt hơn các thành viên khác. 

STT Tên thành viên Tác 

phong 

làm việc, 

tinh thần 

trách 

nhiệm 

Tinh 

thần hợp 

tác, giúp 

đỡ các 

thành 

viên 

Tham gia 

tổ chức 

quản lí 

nhóm 

Đóng góp 

ý tưởng, 

xây dựng 

kế hoạch 

cho nhóm 

Đóng 

góp 

trong 

việc 

hoàn 

thành 

sản 

phẩm 

Hoàn 

thành 

công việc 

được giao 

hiệu quả 

1        

2        

3        

Chú ý:  

- Cộng tổng điểm của một thành viên do tất cả các thành viên khác trong nhóm 

chấm. 

- Chia tổng điểm trên cho (số lượng thành viên đánh giá × số lượng tiêu chí × 2) 

sẽ được hệ số đồng đẳng. 
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3.6. Phân tích diễn biến và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.6.1. Phân tích diễn biến hoạt động ngoại khóa 

Bước 1: Giáo viên làm việc chung với các học sinh tham gia hoạt động ngoại 

khóa, phân nhóm học sinh theo nhiệm vụ 

- Số học sinh tham gia: 36 học sinh 

- Thời gian từ 8h ngày 04/03/2018 

- Địa điểm: Trường THPT Nho Quan B 

Bắt đầu buổi làm việc, giáo viên nêu chủ đề của hoạt động ngoại khóa là 

về “Nguồn điện không đổi”. Trong đó gồm có các nội dung: nội dung thứ nhất 

là nghiên cứu về nguồn điện hóa và thiết kế, chế tạo các thiết bị sử dụng nguồn 

điện không đổi; nội dung thứ hai là tham gia buổi tổng kết báo cáo sản phẩm 

và hội vui vật lí. Giáo viên nêu các hướng nghiên cứu trong nội dung thứ nhất. 

Sau đó giáo viên yêu cầu HS lựa chọn, đăng kí vào các hướng nghiên cứu trên 

và thành lập 4 nhóm lớn. 

Các nhóm bầu ra nhóm trưởng, là người trực tiếp trao đổi quá trình hoạt 

động của nhóm và nhận sự giúp đỡ của GV khi gặp khó khăn. 

Sau khi giao nhiệm vụ GV yêu cầu các nhóm về nhà suy nghĩ, tìm hiểu, thu 

thâp thông tin, thiết kế phương án thí nghiệm về nhiệm vụ của mình. Mỗi nhóm 

có thời gian suy nghĩ khoảng 1 tuần sau đó GV sẽ hẹn lịch làm việc riêng cụ thể. 

Bước 2: Giáo viên hướng dẫn từng nhóm thảo luận 

Nhóm 1: 

+ Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương ứng 

+ Chế tạo và đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản 

- Buổi làm việc ngày 10/03/2018 

Khi chưa tìm hiểu, nghiên cứu thì một số các em chỉ biết đến các nguồn 

điện không đổi như: pin, acquy.  
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Qua quá trình nghiên cứu lại kiến thức kết hợp với tìm hiểu thực tế thì các 

em đã phát hiện ra một số nguồn điện không đổi mới đó là từ các loại củ quả, 

các bộ đổi nguồn, hay máy phát điện.  

Ví dụ: Bộ đổi nguồn dùng để sạc laptop, nạp điện cho bình acquy trong xe 

đạp điện 

      

 

 

 

 

       

Sau khi tìm hiểu về các nguồn điện không đổi giáo viên giao cho học sinh 

nhiệm vụ cụ thể, đó là chế tạo và đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản. Khi đã 

nhận rõ nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn gợi ý của giáo viên cả nhóm bắt đầu lập 

phương án thực hiện, lên kế hoạch các việc cần phải làm và phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Các thành viên nhận nhiệm vụ và về nhà 

chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Kết thúc buổi buổi làm việc với nhóm 1, giáo 

viên yêu cầu nhóm về nhà chuẩn bị các vật liệu đầy đủ và hẹn gặp nhóm trong 

buổi sinh hoạt nhóm 1. 

Nhóm 2  

+ Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa 

+ Thiết kế mô hình động cơ điện 1 chiều 

- Buổi làm việc ngày 10/3/2018 

GV cung cấp và hướng dẫn cho học sinh tìm kiếm các nguồn tài liệu về pin 

điện hóa và giao nhiệm vụ các nội dung cần tìm hiểu. 

Đối với nhiệm vụ thiết kế mô hình động cơ điện 1 chiều, HS chưa nêu được 

động cơ điện gồm những bộ phận nào. GV viên yêu cầu HS về nhà tìm hiểu cấu 

tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện 1 chiều sau đó HS tự hẹn lịch làm 

 

Hình 3.1: Bộ nạp điện xe đạp điện 
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việc để lập phương án thiết kế và phân công nhiệm vụ. Nhóm trưởng có nhiệm 

vụ báo cáo phương án mà nhóm đã thực hiện với giáo viên để nhận được các 

hướng dẫn, góp ý kịp thời. Do chưa có kinh nghiệm tự chuẩn bị nên các em 

thường nhờ giáo viên tư vấn giúp mình có thể tìm kiếm các vật liệu này ở đâu? 

Nhóm 3: 

+ Xây dựng bản giới thiệu về nguồn điện hóa và các khả năng 

ứng dụng 

+ Tìm hiểu về acquy xe đạp điện 

- Buổi làm việc ngày 11/03/2018 

Các thành viên trong nhóm thảo luận sôi nổi, tỏ ra khá hứng thú với nhiệm 

vụ của mình vì nội dung tìm hiểu liên quan đến những thiết bị mà các em thường 

gặp trong cuộc sống.  

Nhóm đã lập được kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. 

Các thành viên có nhiệm vụ về nhà tìm hiểu nội dung của mình, sau khi hoàn 

thành nhóm sẽ tập hợp lại để tiến hành xử lí và tổng hợp thông tin. 

Nhóm 4: 

+ Thiết kế, chế tạo mạch điện sáng tạo dùng đèn LED 

+ Thiết kế máy bơm nước “mini” 

- Buổi làm việc ngày 11/03/2018 

Nhóm đã chia làm hai nhóm nhỏ để thực hiện hai nhiệm vụ trên. Đối với 

nhiệm vụ thiết kế, chế tạo mạch điện sáng tạo dùng đèn led, sau thời gian về nhà 

tìm hiểu và thiết kế phương án nhóm đã thống nhất thiết kế mạch điện sáng tạo 

hình trái tim bằng đèn led. Nhóm đã nêu được các vật liệu cần thiết để tiến hành 

chế tạo mạch điện, các thành viện thực hiện nhiệm vụ tỏ ra am hiểu về các loại 

đèn led và thông số kĩ thuật của từng loại. 

Nhóm gặp khó khăn trong việc thiết kế mạch điện sao cho các đèn sáng 

bình thường. GV gợi ý cho HS để các đèn sáng bình thường thì cường độ dòng 
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điện chạy qua đèn phải phù hợp với cường độ dòng điện định mức của đèn và 

dựa vào một định luật đã học để xác định giá trị này. 

Đối với nhiệm vụ thiết kế máy bơm nước “mini”, nhóm đã trình bày được 

cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy bơm nước thường dùng trong hộ gia đình 

đáp ứng được nhiệm vụ giáo viên yêu cầu. Dựa vào sự giúp đỡ của giáo viên nhóm 

đã xác định được các vật liệu cần thiết để thiết kế. Nhóm bắt đầu phân công nhiệm 

vụ cho từng thành viên để chuẩn bị cho buổi làm việc tiếp theo. 

Bước 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ và giáo viên giúp đỡ khi gặp khó khăn 

Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy những khó khăn đã dự kiến HS ít nhiều  

đều gặp phải. Tuy nhiên, các nhóm đều chủ động tìm cách giải quyết, chỉ khi 

thực sự khó khăn thì các em mới nhờ GV giúp đỡ. 

- Buổi sinh hoạt nhóm 1: 

Các em đã tạo ra nguồn điện hóa từ các loại củ quả, nước mối, giấm ăn và 

dùng hai phương án để xác định nguồn điện. Phương án dùng vôn kế khả thi, 

nhưng phương án dùng đèn Led để xác định thì đèn chưa sáng. 

Giáo viên gợi ý các em tìm ra nguyên nhân tại sao đèn chưa sáng? Đèn chưa 

sáng vì cường độ dòng điện qua đèn Led chưa đủ lớn, vậy cường độ dòng điện 

phụ thuộc vào những đại lượng nào? Từ đó các em đã tìm ra được nguyên nhân 

do suất điện động của nguồn chưa đủ lớn. Vậy có cách nào để tăng suất điện 

động của nguồn lên không?  Các em đã tìm ra phương án đó là mắc nối tiếp các 

nguồn với nhau và đã làm đèn Led sáng. 

Đối với nhiệm vụ đo đạc các em đã thực hiện được hai cách đo: Một là đo 

trực tiếp bằng đồng hồ vạn năng, hai là dùng mạch điện đo gián tiếp U và I dựa 

vào định luật Ôm tính được ξ và r của pin. Cả hai phương án đều cho kết quả 

tương đối chính xác. 

Buổi sinh hoạt nhóm diễn ra đúng tiến độ và đạt được những mục tiêu đề 

ra.  Lúc đầu còn nhiều học sinh khá lung túng trong quá trình vừa thuyết trình 
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vừa làm thí nghiệm, nhưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên các em đã dần trở 

nên mạnh dạn, ăn nói lưu loát và thao tác thí nghiệm chính xác hơn. 

Bước đầu các em đã biết cách phân tích, lập phương án giải quyết vấn đề 

và trả lời giải thích các vấn đề gặp phải trong khi làm thí nghiệm. 

Tuy nhiên, do cách học đòi hỏi tính tự giác và tinh thần hợp tác cao, nên 

vẫn còn một số thành viên chưa chủ động trong việc hoàn thành nhiệm vụ và tích 

cực suy nghĩ trả lời các câu hỏi. 

- Buổi sinh hoạt nhóm 2: 

Qua quá trình tìm kiếm và xử lí thông tin học sinh đã hoàn thành các nội 

dung tìm hiểu: lịch sử hình thành, cấu tạo chung, nguyên lí hoạt động, phân loại 

pin điện hóa. 

Thông qua phiếu học tập GV nhận thấy một số em chỉ nắm được cấu tạo, 

nguyên lí hoạt động của động cơ còn khá mơ hồ. Nhưng bên cạnh đó cũng có 

một số bạn cũng đã chuẩn bị rất tốt, nắm vững kiến thức để truyền đạt lại cho 

các bạn khác, những thành viên này là thành phần chủ chốt lập ra phương án đưa 

nhóm hoàn thành nhiệm vụ. 

Vì trục quay nhỏ hơn nên các em gặp khó khăn trong việc liên kết trục quay 

với các vòng bi, GV lưu ý các em phải liên kết thật chặt trục quay với vòng bi 

nếu không sẽ làm giảm công suất của động cơ. Các em đã khắc phục bằng cách 

quấn thêm băng dính vào trục quay. 

Sản phẩm mô hình động cơ điện một chiều của nhóm đã được hoàn thành, 

khi cấp nguồn cho động cơ thì động cơ hoạt động tốt. 

- Buổi sinh hoạt nhóm 3: 

Các thành viên trong nhóm tỏ ra rất am hiểu và trình bày tự tin lĩnh vực 

nghiên cứu của mình, sau đây là một số hình ảnh trong bản giới thiệu của 

nhóm 3 
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Với nhiệm vụ tìm hiểu về acquy xe đạp điện, nhóm đã giới thiệu về các loại 

acquy thường dùng, thông số ghi trên acquy và cách mắc các acquy trong xe, 

nhóm đã đưa ra một số hướng dẫn cách sử dụng để tăng tuổi thọ của acquy xe 

đạp điện như: nên sạc đầy acquy rồi mới rút ra, nên sử dụng gần hết điện thì mới 

sạc, khi vừa sử dụng xong không nên sạc ngay, không nên để xe ở ngoài nắng, 

khi không sử dụng trong thời gian dài không nên sạc đầy acquy, không nên để 

acquy hết điện trong thời gian dài… 

- Buổi sinh hoạt nhóm 4: 

Nhóm đã đưa ra được phương án mắc mạch và dùng định luật Ôm để tính 

toán cường độ dòng điện qua bóng đèn led có phù hợp hay không. 

Các em đã tạo ra được mạch điện sáng tạo hình trái tim và đảm bảo các yêu 

cầu: đèn sáng bình thường, thiết kế đơn giản, thẩm mĩ, độ bền, các linh kiện giá 

thành rẻ. 

              

 

             

Hình 3.2: Pin điện hóa Zinc carbon Hình 3.3: Pin điện hóa Alkaline (Pin kiềm) 

Hình 3.4: Pin điện hóa Lithium ion 

 

Hình 3.5: Pin điện hóa Silver oxide (oxit bạc) 
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Với sản phẩm máy bơm nước “mini” GV lưu ý nhóm khi lắp ráp phải đảm 

bảo cho máy bơm phải kín, máy càng kín bơm càng hoạt động tốt. Nhóm đã hoàn 

thành sản phẩm và máy bơm hoạt động tốt. 

Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả và tham gia hội vui Vật lí 

- Thời gian: 8h ngày 08/04/2018 

- Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan B 

- Ban giám khảo: Các thầy cô trong tổ Vật lí 

Phần 1: Các nhóm báo cáo kết quả 

Các nhóm chuẩn bị lời giới thiệu về các thành viên trong nhóm và trình bày 

các sản phẩm của nhóm. Mỗi nhóm có thời gian 15 phút. Sau khi nhóm trình bày 

xong ban giám khảo sẽ căn cứ vào cách trình bày, sản phẩm để nhận xét và cho 

điểm. 

Chúng tôi nhận thấy, các nhóm trình bầy tự tin và tỏ ra rất tâm huyết với 

sản phẩm của mình, khi trình bầy các nhóm đều nêu được mục đích nghiên cứu, 

các bước thực hiện, các dụng cụ và cách lắp ráp sản phẩm của đội. 

Không khí buổi báo cáo sản phẩm vui vẻ, hòa đồng, mang tinh thần giao 

lưu và học hỏi, các nhóm đều nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất. 

Đội đạt giải nhất:  

Nhóm 4: + Thiết kế, chế tạo mạch điện sáng tạo dùng đèn LED 

               + Thiết kế máy bơm nước “mini” 

Đội đạt giải nhì: 

Nhóm 3: + Xây dựng bản giới thiệu về nguồn điện hóa và các khả năng ứng dụng 

               + Tìm hiểu về acquy xe đạp điện 

Đội đạt giải ba: 

Nhóm 1: + Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương ứng 

               + Chế tạo và đo đạc một số nguồn điện hóa đơn giản 

Nhóm 2: + Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa 

               + Thiết kế mô hình động cơ điện 1 chiều 
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Phần 2: Tham gia hội vui vật lí 

Các nhóm tham gia đều rất sôi nổi, hăng hái và nỗ lực. Thể hiện sự nhạy 

bén, nhanh nhẹn trong tư duy. Tổng kết phần thi đường lên đỉnh Olympia: 

Đội đạt giải nhất: Nhóm 3 

Đội đạt giải nhì: Nhóm 4 

Đội đạt giải ba: Nhóm 1, Nhóm 2 

3.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.6.2.1. Kết quả đánh giá năng lực GQVĐTT 

GV đánh giá qua quan sát và phiếu làm việc nhóm 

Bảng 3.4: Kết quả đánh giá năng lực GQVĐTT 

Nhóm 

Các tiêu chí 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 Tổng 
Quy 

điểm 10 

Nhóm 

1 
8 7 7 8 8 6 7 7 58 7.25 

Nhóm 

2 
7 7 8 6 7 7 8 7 57 7.13 

Nhóm 

3 
8 7 7 7 8 7 7 8 59 7.38 

Nhóm 

4 
9 8 7 7 7 7 8 8 61 7.63 
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3.6.2.2. Kết quả đánh giá cá nhân 

* Do GV đánh giá qua quan sát và phiếu học tập 

Bảng 3.5: Kết quả đánh giá cá nhân do GV đánh giá 

Nhóm Họ và tên 

Điểm cá nhân do GV đánh giá 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 Tổng 

Quy 

điểm 

10 

1 

1. Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
8 7 8 7 8 7 45 7.50 

2. Nguyễn Văn Mạnh 9 7 8 8 9 9 50 8.33 

3. Phạm Minh Đức 7 8 7 7 8 7 44 7.33 

4. Đinh Phương Thúy 7 7 6 6 7 7 40 6.67 

5. Nguyễn Việt Hùng 9 9 9 8 8 9 52 8.67 

6. Nguyễn Thị Hồng 6 7 7 7 7 7 41 6.83 

7. Trần Xuân Nam 6 6 5 5 7 6 35 5.83 

8.  Lê Anh Xuân 8 7 8 8 8 8 47 7.83 

2 

1. Phạm Lan Hương 8 8 7 8 7 8 46 7.67 

2. Ngô Minh Thư 6 7 8 6 7 7 41 6.83 

3. Trần Tuấn Anh 7 7 8 7 7 7 43 7.17 

4. Trần Văn Cường 9 8 8 8 9 8 50 8.33 

5. Vũ Thùy Dung 8 8 9 9 8 9 51 8.50 

6. Đinh Thị Thùy 7 8 7 8 9 8 47 7.83 

7. Nguyễn Nhật Minh 7 6 7 7 8 7 42 7.00 

8.  Nguyễn Đức Việt 7 8 8 7 7 8 45 7.50 

9.  Phạm Văn Bách 6 6 7 5 6 6 36 6.00 

3 

1. Trần Gia Bảo 9 8 9 8 9 9 52 8.67 

2. Trần Lê Quang Anh 8 6 7 7 8 8 44 7.33 

3. Nguyễn Thị Uyên 7 6 7 7 6 7 40 6.67 

4. Vũ Văn Vinh 9 8 9 8 9 9 52 8.67 

5. Bùi Quang Việt 7 7 8 7 7 8 44 7.33 

6. Nguyễn Xuân Tùng 8 7 8 8 7 8 46 7.67 

7. Nguyễn Văn Hiệp 9 9 8 9 8 9 52 8.67 

8. Đinh Thị Lâm 7 7 7 7 7 7 42 7.00 

9.  Trần Nam Phong 7 6 7 7 7 7 41 6.83 

4 

1. Nguyễn Hải Hà 7 7 8 6 7 7 42 7.00 

2. Trần Văn Kiên 9 8 8 8 9 8 51 8.50 

3. Nguyễn Đức Dương 8 6 9 8 7 8 46 7.67 

4. Ngô Duy Sơn 8 9 8 9 9 9 52 8.67 

5. Trần Thị Vân Anh 6 7 7 6 7 7 40 6.67 

6. Phạm Thu Trang 8 7 8 7 6 8 44 7.33 

7. Nguyễn Trà My 9 8 9 8 8 8 50 8.33 

8. Đinh Thị Duyên 8 7 7 6 7 7 42 7.00 

9.  Phạm Bình Minh 9 9 9 8 9 9 53 8.83 

10.  Nguyễn Văn Triều 8 8 8 7 7 8 46 7.67 
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* Do HS tự đánh giá 

Bảng 3.6: Kết quả đánh giá cá nhân do HS tự đánh giá 

Nhóm Họ và tên 

Điểm cá nhân do HS tự đánh giá 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 Tổng 

Quy 

điểm 

10 

1 

1. Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

8 8 8 7 8 8 46 7.67 

2. Nguyễn Văn Mạnh 9 8 9 8 8 9 49 8.17 

3. Phạm Minh Đức 7 8 8 7 8 8 46 7.67 

4. Đinh Phương Thúy 7 7 7 6 8 7 42 7.00 

5. Nguyễn Việt Hùng 9 9 9 8 9 9 53 8.83 

6. Nguyễn Thị Hồng  7 7 8 7 7 7 43 7.17 

7. Trần Xuân Nam 6 7 7 5 6 6 37 6.17 

8.  Lê Anh Xuân 8 8 8 7 8 8 47 7.83 

2 

1. Phạm Lan Hương 8 8 7 7 8 7 45 7.50 

2. Ngô Minh Thư 7 7 8 7 7 7 43 7.17 

3. Trần Tuấn Anh 7 8 7 7 7 7 43 7.17 

4. Trần Văn Cường 9 9 8 8 9 8 51 8.50 

5. Vũ Thùy Dung 9 8 9 8 9 9 52 8.67 

6. Đinh Thị Thùy 7 7 7 6 7 7 41 6.83 

7. Nguyễn Nhật Minh 7 7 7 7 8 7 43 7.17 

8.  Nguyễn Đức Việt 8 8 8 7 7 8 46 7.67 

9.  Phạm Văn Bách 6 6 7 6 6 6 39 6.17 

3 

1. Trần Gia Bảo 9 9 9 8 8 9 52 8.67 

2. Trần Lê Quang Anh 8 7 8 7 7 8 47 7.83 

3. Nguyễn Thị Uyên 7 7 7 6 7 7 41 6.83 

4. Vũ Văn Vinh 9 8 9 9 9 9 53 8.83 

5. Bùi Quang Việt 8 7 8 7 7 8 45 7.50 

6. Nguyễn Xuân Tùng 8 8 8 7 8 8 47 7.83 

7. Nguyễn Văn Hiệp 9 9 9 9 8 9 53 8.83 

8. Đinh Thị Lâm 8 7 7 7 7 7 43 7.17 

9.  Trần Nam Phong 7 7 8 7 7 7 43 7.17 

4 

1. Nguyễn Hải Hà 7 7 9 7 7 7 49 7.33 

2. Trần Văn Kiên 9 8 9 8 8 9 51 8.50 

3. Nguyễn Đức Dương 8 7 8 7 7 8 45 7.50 

4. Ngô Duy Sơn 9 8 9 8 9 9 52 8.67 

5. Trần Thị Vân Anh 6 7 7 7 7 7 41 6.83 

6. Phạm Thu Trang 8 7 8 7 8 8 46 7.67 

7. Nguyễn Trà My 9 9 9 8 8 9 52 8.67 

8. Đinh Thị Duyên 7 7 8 7 7 7 43 7.17 

9.  Phạm Bình Minh 9 9 9 9 9 9 54 9.00 
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Nhóm Họ và tên 

Điểm cá nhân do HS tự đánh giá 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 Tổng 

Quy 

điểm 

10 

10.  Nguyễn Văn Triều 8 8 8 7 8 8 47 7.83 

 

3.6.2.3. Kết quả đánh giá các thành viên trong nhóm 

Trình bày ở bảng kết quả điểm cá nhân 

Kết quả điểm cá nhân 

Kết quả điểm cá nhân = ((Điểm của nhóm + Điểm đánh giá cá nhân do GV chấm 

+ Điểm cá nhân do HS tự chấm)÷3) × (Hệ số đánh giá đồng đẳng) 

Bảng 3.7: Kết quả điểm cá nhân 

Nhóm Họ và tên 

Điểm 

của 

nhóm 

Điểm 

cá 

nhân 

do GV 

chấm 

Điểm 

cá nhân 

do HS 

tự 

chấm 

Tổng 

điểm do 

TV 

nhóm 

chấm 

Hệ số 

đánh giá 

đồng 

đẳng 

Kết 

quả 

cá 

nhân 

1 

Nguyễn Thị Thùy Linh 7.25 7.50 7.67 85 1.02 7.62 

Nguyễn Văn Mạnh 7.25 8.33 8.17 88 1.05 8.31 

Phạm Minh Đức 7.25 7.33 7.67 86 1.02 7.57 

Đinh Phương Thúy 7.25 6.67 7.00 81 0.96 6.69 

Nguyễn Việt Hùng 7.25 8.67 8.83 89 1.06 8.75 

Nguyễn Thị Hồng 7.25 6.83 7.17 79 0.94 6.66 

Trần Xuân Nam 7.25 5.83 6.17 79 0.94 6.03 

 Lê Anh Xuân 7.25 7.83 7.83 86 1.02 7.79 

2 

Phạm Lan Hương 7.13 7.67 7.50 99 1.03 7.66 

Ngô Minh Thư 7.13 6.83 7.17 93 0.97 6.83 

Trần Tuấn Anh 7.13 7.17 7.17 96 1.00 7.16 

Trần Văn Cường 7.13 8.33 8.50 102 1.06 8.47 

Vũ Thùy Dung 7.13 8.50 8.67 104 1.08 8.75 

Đinh Thị Thùy 7.13 6.50 6.83 95 0.99 6.75 

Nguyễn Nhật Minh 7.13 7.00 7.17 97 1.01 7.17 

 Nguyễn Đức Việt 7.13 7.50 7.67 99 1.03 7.66 

 Phạm Văn Bách 7.13 6.00 6.17 93 0.97 6.24 

3 

Trần Gia Bảo 7.38 8.67 8.67 104 1.08 8.90 

Trần Lê Quang Anh 7.38 7.33 7.83 97 1.01 7.60 

Nguyễn Thị Uyên 7.38 6.67 6.83 92 0.96 6.68 



69 

Nhóm Họ và tên 

Điểm 

của 

nhóm 

Điểm 

cá 

nhân 

do GV 

chấm 

Điểm 

cá nhân 

do HS 

tự 

chấm 

Tổng 

điểm do 

TV 

nhóm 

chấm 

Hệ số 

đánh giá 

đồng 

đẳng 

Kết 

quả 

cá 

nhân 

Vũ Văn Vinh 7.38 8.67 8.83 106 1.10 9.12 

Bùi Quang Việt 7.38 7.33 7.50 95 0.99 7.33 

Nguyễn Xuân Tùng 7.38 7.67 7.83 98 1.02 7.78 

Nguyễn Văn Hiệp 7.38 8.67 8.83 102 1.06 8.79 

Đinh Thị Lâm 7.38 7.00 7.17 97 1.01 7.26 

 Trần Nam Phong 7.38 6.83 7.17 95 0.99 7.06 

4 

Nguyễn Hải Hà 7.63 7.00 7.33 109 1.01 7.39 

Trần Văn Kiên 7.63 8.50 8.50 117 1.08 8.87 

Nguyễn Đức Dương 7.63 7.67 7.50 109 1.01 7.68 

Ngô Duy Sơn 7.63 8.67 8.67 117 1.08 8.99 

Trần Thị Vân Anh 7.63 6.67 6.83 105 0.97 6.83 

Phạm Thu Trang 7.63 7.33 7.67 108 1.00 7.54 

Nguyễn Trà My 7.63 8.33 8.67 110 1.02 8.37 

Đinh Thị Duyên 7.63 7.00 7.17 106 0.98 7.12 

 Phạm Bình Minh 7.63 8.83 9.00 118 1.09 9.25 

 Nguyễn Văn Triều 7.63 7.67 7.83 108 1.00 7.71 

 

Từ kết quả điểm cá nhân thu được chúng tôi đã tổng hợp sự phân bố điểm 

của cả lớp trong bảng số liệu sau: 

Bảng 3.8: Bảng phân bố điểm sau HĐNK 

Lớp Sĩ số 
Điểm năng lực GQVĐTT 

Từ 0 - 4,9đ Từ 5 - 6.4đ Từ 6.5 - 7.9đ Từ 8 - 10đ 

11A2 36 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

0 0% 2 5.56% 23 63.89% 11 30.55% 

        

Kết quả điểm cho thấy, đa số học sinh đạt điểm khá (6,5 – 7,9đ) chiếm 

63,89%, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi (8,0 – 10đ) chiếm 30,55%, tỉ lệ học sinh đạt 

điểm trung bình (5 – 6,4đ) chiếm 5,56% 

 Từ kết quả trên kết hợp với các tiêu chí đánh giá đã xây dựng có thể nhận 

thấy sau khi tổ chức HĐNK năng lực GQVĐTT của HS đã dần hình thành và 
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phát triển. Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi nhận thấy đối với mỗi nhiệm 

vụ, HS đã biết cách tự mình phát hiện ra vấn đề và vận dụng các kiến thức, kĩ năng 

để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó sau khi tham gia HĐNK HS đã tự đánh giá được 

kết quả học tập của mình tương đối chính xác để từ đó có những điều chỉnh hợp lí 

trong hoạt động học tập của mình. 

Kết luận chương 3 

Qua quá trình thực nghiệm sư phạm “Tổ chức HĐNK ứng dụng kĩ thuật về 

nguồn điện không đổi - Vật lí 11” tại trường THPT Nho Quan B - Ninh Bình, 

chúng tôi đã rút ra một số kết luận sau: 

- Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức đã đề xuất là phù hợp và khả 

thi khi áp dụng vào thực tiễn “ tổ chức HĐNK ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện 

không đổi - Vật lí 11” . Các hoạt động đã xây dựng hấp dẫn và thu hút được 

nhiều HS tham gia, không khí học tập rất thoải mái, quá trình tham gia hoạt động 

cũng chính là quá trình học tập nên giúp các em chiếm lĩnh tri thức một cách tự 

nhiên và hiệu quả. 

- Việc tổ chức HĐNK và phát triển năng lực GQVĐTT cho HS là rất cần 

thiết và hiệu quả đã được khẳng định ở kết quả thực nghiệm. Học sinh phát hiện 

được các vấn đề trong thực tiễn và vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết 

vấn đề, bên cạnh đó trong quá trình học còn kích thích sự tìm tòi, khám phá, tìm 

hiểu mọi thứ xung quanh và  làm cho các em trở nên yêu thích môn học hơn. 

Như vậy, thực nghiệm sư phạm đã đạt được mục đích đề ra, đảm bảo được 

tính hiệu quả, thực tiễn của các HĐNK khi dạy nội dung chương “Dòng điện 

không đổi”, chứng minh được tính đúng đắn của đề tài. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết Luận 

Qua quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu “Tổ chức hoạt động ngoại khóa 

ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi – Vật lí 11” tôi đã đạt được những 

kết quả sau: 

- Về mặt lí luận, góp phần bổ xung và làm rõ hơn cơ sở lý luận của hoạt 

động ngoại khóa Vật lí nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của 

học sinh. 

- Xây dựng được nội dung hoạt động ngoại khóa chương “Dòng điện không 

đổi” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. 

- Điều tra được tình hình tổ chức HĐNK nói chung và HĐNK chương 

“Dòng điện không đổi” nói riêng ở trường THPT là cần thiết và cấp bách. 

- Qua quá trình thực nghiệm chúng tôi đã rút ra những đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả của việc “Tổ chức HĐNK ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi” 

và nhận thấy phương pháp và hình thức tổ chức là phù hợp và đạt được hiệu quả. 

- Trong suốt quá trình tham gia vào HĐNK các em đều có tinh thần thần 

học tập hăng hái, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, điều đó không chỉ 

giúp các tiếp thu kiến thức nhanh hơn mà còn giúp các em phát triển các kĩ năng 

như giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm. Các em đã có thể tự mình vận dụng những 

kiến thức đã học vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Như vậy, việc 

sử dụng phương pháp và nội dung tổ chức HĐNK mà chúng tôi xây dựng đã góp 

phần phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn của HS, đáp ứng được mục tiêu giáo 

dục hiện nay.  

2. Kiến nghị 
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Nhà trường cần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tự học của 

HS như trang thiết bị, sách, tài liệu tham khảo trong thư viện, các đồ dùng thí 

nghiệm,... 

Trong quá trình tổ chức HĐNK giáo viên nên xây dựng nhiều nội dung liên 

quan đến thực tiễn cuộc sống sẽ làm cho HS hứng thú với hoạt động học tập hơn. 

Do thời gian thực nghiệm còn hạn chế, nên giáo viên chưa xây dựng được 

nhiều nội dung và tổ chức thực hiện ở nhiều lớp. Để việc đánh giá mang tính 

khái quát cao, đề tài cần tiếp tục thử nghiệm trên diện rộng hơn. Tuy nhiên, kết 

quả nghiên cứu của đề tài vẫn đóng góp một phần nhỏ trong việc nâng cao hiệu 

quả dạy học Vật lí ở trường THPT. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN 

 

Họ và tên: ...............................................................................................................  

Trường: ..................................................................................................................  

Năm vào ngành:…………………………………………………………………. 

Câu 1: Đơn vị trường đồng chí công tác có đủ dụng cụ để làm tất cả các 

thí nghiệm thuộc chương “Dòng điện không đổi” không? 

 a. Có       b. Không  

Câu 2: Đ/c đánh dấu X vào nội dung mà đ/c chọn: 

* Khi dạy học các bài sau đây, đ/c có sử dụng thí nghiệm không? 

- Bài 7: “Dòng điện không đổi. Nguồn điện” 

a. Có    b.Không    c. Thỉnh thoảng 

- Bài 9: “Định luật ôm đối với toàn mạch” 

a. Có    b.Không    c. Thỉnh thoảng 

- Bài 10: “Ghép các nguồn điện thành bộ” 

a. Có    b. Không    c. Thỉnh thoảng 

- Bài 12: “Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một 

pin điện hóa” 

a. Có    b.Không    c. Thỉnh thoảng 

* Những bài đồng chí không sử dụng thí nghiệm là do: 

- Không có dụng cụ thí nghiệm  

- Không có thời gian chuẩn bị  

- Chưa chắc đã thành công trên lớp  

- Bài học quá dài không đủ thời gian  

- Lí do khác: ……………………………………………………………..  

 



 

Câu 3: Những khó khăn của HS khi học chương này là gì? 

Kiến thức:  .............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Kĩ năng:  ................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Câu 4: Các phương pháp dạy học mà các đ/c đã sử dụng khi dạy học chương này 

(có thể chọn nhiều phương pháp)  

a. Thuyết trình hỏi đáp b. Diễn giảng - minh họa 

c. Dạy học HĐNK          d. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

e. Phương pháp khác:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Câu 5: Tầm quan trọng của việc tổ chức HĐNK cho HS: 

a. Rất quan trọng    b. Quan trọng   

c. Bình thường        d. Không quan trọng 

- Nếu có tổ chức thì kết quả tổ chức HĐNK như thế nào? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Câu 6: Khi tổ chức dạy học trải nghiệm, các đ/c gặp những khó khăn gì? 

Không có đủ thời gian để thiết kế các hoạt động   

Chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học  

Tốn nhiều thời gian, công sức chuẩn bị  

Chưa nắm rõ quy trình, phương pháp, hình thức tổ HĐNK  

Thiếu kinh phí hoạt động  

Khả năng thiết kế các HĐNK còn hạn chế  

Khó khăn khác  

 

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí! 



 

PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH 

 

Họ và tên: ....................................................................................................  

Lớp...............................................................................................................  

Trường: ........................................................................................................  

Em hãy khoanh tròn vào những lựa chọn của mình. 

Câu 1: Khi học về chương “Dòng điện không đổi” trong trình vật lí 11 

THPT, em có được làm thí nghiệm không? 

a. Có      b. Không 

- Nếu có, hãy kể tên các thí nghiệm được làm: 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Hoàn cảnh các em được làm thí nghiệm: 

a. Trong giờ xây dựng kiến thức mới   b. Trong giờ thực hành 

Câu 2: Thái độ của em đối với hoạt động ngoại khóa chương “Dòng điện 

không đổi” như thế nào? 

a. Rất hứng thú    b. Hứng thú 

c. Bình thường    d. Không hứng thú 

Câu 3: Nếu được tham gia vào hoạt động ngoại khóa chương “Dòng điện 

không đổi”  em thích hoạt động gì nhất? 

a. Thiết kế, chế tạo thí nghiệm 

b. Tham gia tìm hiểu các vấn đề  trong thực tiễn cuộc sống 

c. Tham gia các cuộc thi, hội thi 

d. Tham gia các trò chơi 

e. Đề xuất khác: ...........................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



 

Câu 4: Theo em, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp em như 

thế nào trong quá trình học tập? 

Kích thích hứng thú, đam mê, tìm tòi trong học tập môn Vật Lí  

Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế  

Phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo  

Hiểu và nhớ kiến thức học được lâu hơn  

Nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác của HS trong quá trình học  

 

Chân thành cảm ơn các em! 

 

  



 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM 1 

“Hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi – Vật lí 11” 

1. Mục đích: Dựa trên nguyên tắc hoạt động của nguồn điện hóa, chế tạo được một 

số nguồn điện hóa đơn giản, thực hiện việc thử nghiệm sự hoạt động và đo được 

các thông số của các nguồn điện hóa đó. 

2. Nhiệm vụ 

a) Kể tên các nguồn điện không đổi đã biết và ứng dụng tương ứng? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

b) Nêu cấu tạo của pin điện hóa? Trình bày phương án chế tạo một pin điện hóa đơn 

giản? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

c) Phát biểu định luật Ôm cho toàn mạch? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

d) Dựa vào SGK tìm phương án để đo đạc các pin điện hóa vừa chế tạo? 

....................................................................................................................................

. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM 2 

“Hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi – Vật lí 11” 

1. Mục đích: Tìm hiểu các vấn đề lí thuyết về pin điện hóa và thiết kế mô hình 

động cơ điện một chiều 

2. Nội dung 

a) Tìm hiểu lí thuyết về pin điện hóa: 

+ Cấu tạo chung 

+ Phân loại 

+ Nguyên lí hoạt động 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của động cơ điện một chiều? 

Ví dụ: Mô tơ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM 3 

“Hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi – Vật lí 11” 

1. Mục đích: tìm hiểu về các nguồn điện hóa đang được sử dụng, tìm hiểu về 

acquy xe đạp điện 

2. Nội dung 

a) Tìm hiểu về các nguồn điện hóa  đang được sử dụng và các ứng dụng 

tương ứng? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) Tìm hiểu về acquy xe đạp điện 

+ Các thông số ghi trên acquy 

+ Nguyên lí của mạch sạc acquy 

+ Một số lưu ý khi sử dụng giúp nâng cao tuổi thọ acquy 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM 4 

“Hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật về nguồn điện không đổi – Vật lí 11” 

1. Mục đích: Dùng kiến thức đã học tính giá trị điện trở mạch ngoài phù hợp với 

mạch điện, tìm hiểu cấu tạo của máy bơm nước 

2. Nội dung: 

a) Mạch điện gồm 4 bóng đèn LED giống nhau (3V-15mA) mắc như sau 

 

 

 

Muốn mắc mạch trên vào nguồn điện có E = 12V, r = 1Ω  để các bóng đèn sáng 

bình thường phải làm thế nào? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) Tìm hiểu về máy bơm nước 

+ Cấu tạo 

+ Nguyên lí hoạt động 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

PHỤ LỤC ẢNH 

  

  

  
 


