
SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ DẠY SINH HỌC 10 
 

                                                                                GV: Phạm Xuân Kỳ 
I.Những vấn đề chung 
1. Cơ sở lí luận 

Từ năm học 2005- 2006, chương trình sách giáo khoa phân ban được sử dụng 
đại trà. Cùng với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần này đặt trọng tâm 
vào việc đổi mới phương pháp dạy học. chỉ có đổi mới cơ bản phương pháp dạy và 
học chúng ta mới có thể tạo được sự đổi mới thực sự trong trong giáo dục, mới có thể  
đào tạo được lớp người năng động, sang tạo, có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối 
cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức. 

Định hướng đổi mới phương pháp dạy, học đã được xác định trong các nghị 
quyết của Đảng (NQ TW4 khoá VII tháng 1-1991, NQTW2 khoá VIII tháng 12- 
1996), được thể chế hoá trong Luật giáo dục (2005), được cụ thể hoá trong các chỉ thị 
của Bộ giáo dục và đào tạo. 

Luật giáo dục, điều 28.2 đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát 
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của 
từng lớp học, từng môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học 
tập cho học sinh” 

Như vậy, cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy và học là là hướng tới hoạt 
động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. 
2. Cơ sở thực tiễn. 

Thực trạng dạy và học môn Sinh học nói chung và ở trường THPT số 1 Quảng 
Trach nói riêng những năm qua hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chính là do kinh 
nghiệm của giáo viên còn ít cũng như trình độ của học sinh chưa cao. Về phía giáo 
viên khi soạn bài thường theo phương pháp họctập thụ động, giáo viên dự kiến chủ 
yếu là những hoạt động trên lớp của chính mình: thuyết trình, giảng giải, viết bảng, 
vẽ sơ đồ, phân tích biểu đồ, biểu diễn phương tiện trực quan, đặt câu hỏi…Hình dung 
trước chút ít về những hoạt động hưởng ứng của học sinh: sẽ trả lời câu hỏi như thế 
nào?, sẽ rút ra nhận xét gì khi giáo viên biểu diễn tranh, sẽ có ý kiến gì…Cách dạy 
học thụ động, lấy giáo viên làm trung tâm, lấy thông tin đi theo một chiều, chủ yếu là 
từ thầy đến trò, giáo viên vận dụng trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của mình để 
làm cho học trò hiểu và nhớ nội dung quy định trong sách giáo khoa. Trong cách 
dạy- học này, học sinh hoàn toàn là người thụ động, , không phát huy được sự tích 
cực, sang tạo, tìm tòi, học sinh nhanh nhớ, nhanh quên, không khắc sâu được kiến 
thức, khả năng vận dụng kém. 

Để khắc phục tình trạng này, chúng ta nên đổi mới phương pháp, chuyển sang 
cách dạy lấy tập trung vào học sinh, lấy học sinh là trung tâm. Khi soạn bài giáo viên 
dự kiến những vấn đề tập trung chủ yếu vào hoạt động của học sinh: quan sát mẫu 
vật, tiến hành thí nghiệm, tranh luận, giải bài tập…và phải hình dung sẽ tổ chức các 
hoạt động của học sinh ra sao, phải suy nghĩ mọt cách công phu về những khả năng 
diễn biến các hoạt động giao cho học sinh, các giải pháp điều chỉnh.  



Cách dạy- học này có sự giao tiếp thường xuyên qua lại giữa thầy- trò, giữa trò 
và trò, bài học được xây dựng từ những đóng góp của học sinh thong qua các hoạt 
động học tập do thầy tổ chức. Trong quá trình này, người học được đặt vào vị trí 
trung tâm của quá trình dạy - học, thầy chỉ đạo, điều khiển để học sinh tự lực lĩnh hội 
kiến thức mới. Quan điểm của phương pháp tích cực lấy học sinh làm trung là: thầy 
thiết kế, trò thi công và quá trình dạy học là dạy cách học chứ không phải chỉ dạy 
kiến thức. Đây là xu thế không chỉ áp dụng cho môn sinh học mà rất cần cho tất cả 
các môn học khác 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn sinh học ở trường THPT số 1 Quảng 
Trạch, chúng tôi mạnh dạn từng bước áp dụng phương .pháp mới, cụ thể là đối với 
học sinh lớp 10 – Trong các phương pháp này có việc sử dụng phiếu học tập để tổ 
chức các hoạt động của học sinh. 
3. Khái niệm phiếu học tập. 

a. Khái niệm 
Phiếu học tập là những tờ giấy rời, in sẵn ngững công tác độc lập hay nhóm 

nhỏ, được phát cho học sinh yêu cầu tự lực hoàn thành trong một thời gian ngắn của 
tiết học 

Mỗi phiếu học tập có thể giao cho học sinh một hoặc vài nhiệm vụ nhận thức 
cụ thể nhằm dẫn dắt tới mộ kiến thức, tập dượt một kĩ năng, rèn luyện một thao tác tư 
duy hay thăm dò thái độ trước một vấn đề. Điều quan trọng là qua công tác độc lập 
với phiếu học tập, học sinh được phát triển các khả năng tư duy, làm tăng hiệu quả 
các phương pháp dạy học tích cực. 

b. Các dạng phiếu học tập 
- Giáo viên có thể sử dụng phiếu học tập do các chuyên gia biên soạn nhằm 

tăng cường hoạt động độc lập của học sinh trong một chương trình môn học. 
- Giáo viên cũng có thể tự biên soạn những phiếu học tập dựa vào kinh nghiệm 

của bản than và trình độ của học trò. Những phiếu này có thể đáp ứng nhu cầu và sát 
với trình độ của học sinh mình hơn so với những phiếu học tập do các chuyên gia 
biên soạn vận dụng chung cho cả nước. 

Dựa vào tiêu chí sử dụng phiếu học tập dể rèn luyện kĩ năng cho học sinh, có 
thể chia phiếu học tập thành các dạng chủ yếu sau: 

· Phát triển kĩ năng quan sát 
· Phát triển kĩ năng phân tích 
· Phát triển kĩ năng so sánh 
· Phát triển kĩ năng quy nạp, khái quát hoá 
· Phát triển kĩ năng suy luận, dề xuất giả thuyết 
· Phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức đã học 
c . Vai trò của phiếu học tập 
- Phiếu học tập là phương tiện định hướng hoạt động độc lập của học sinh 

trong quá trình dạy học 
- Trên cơ sở phiếu học tập, học sinh độc lập tiếp thu kiến thức mới hoặc củng 

cố kiến thức đã học 
- Phiếu học tập còn là phương tiện để rèn luyện cho học sinh các kĩ năng nhận 

thức như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá. 



- Phiếu học tập đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi,  khám phá- trên cơ sở đó 
để rèn luyện tư duy, sáng tạo cho học sinh  

Thông qua tính chất các hoạt động bằng phiếu học tâp, giáo viên có thể thu 
nhận được  thông tin ngược về kiến thức và kĩ năng của học sinh để có biện pháp 
điều chỉnh kịp thời 

 
II. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập 

1.Thiết kế phiếu học tập 
a. Yêu cầu sư phạm của phiếu học tập  
Để thiết kế được một phiếu học tập tốt, phản ánh đúng một trong sáu kĩ năng 

trên, cần tuân thủ 10 quy tắc sau: 
- Có quy tắc rõ ràng 
- Có nội dung ngắn gọn 
- Có sự chính xác trong diễn đạt ý 
- Có khối lượng công việc vừa phải 
- Có phần chỉ dẫn nhiệm vụ đủ rõ 
- Có khoảng trống hích hợp để học sinh điền kết quả của công việc đã làm 
- Có hình thức trình bày gây hào hứng làm việc 
- Có quy định thời gian hoàn thành 
- Có chỗ đề tên học sinh đẻ khi cần giáo viên đánh giá trình độ học sinh 
- Có đánh số thứ tự(nếu soạn được một tập phiếu học tập) 
b. Cấu trúc phiếu học tập 
- Phần chung: Tên trường, lớp, nhóm học sinh, đề bài, số thứ tự của phiếu 
- Phần cụ thể: 
+ Hệ thống tranh ảnh, câu hỏi, bài tập, bảng biểu, các ví dụ…nhằm định hướng 

công tác độc lập của học sinh 
+ Hệ thống làm việc của học sinh: Giáo viên nêu ra các yêu cầu cụ thể mà học 

sinh phải thực hiện (phân tích ví dụ, quan sát tranh ảnh, điền vào bảng biểu, trả lời 
câu hỏi… ) 

Có khoảng trống để học sinh điền kết quả công việc đã làm 
2. Sử dụng phiếu học tập trong dạy - học sinh học 10 
a. Sử dụng phiếu học tập để hình thành kiến thức- kĩ năng mới 
Phiếu học tập có thể được sử dụng để hoàn thành các loại kiến thức: Khái 

niệm, quá trình và quy luật sinh học 
Việc soạn giáo án và lên lớp khi có sử dụng phiếu học tập có khác so với giáo 

án thông thường. Giáo án phân cột thành hoạt động của giáo viên và hoạt động của 
học sinh. Nội dung trong giáo án này chủ yếu là chuỗi hoạt động của thầy- trò. Ứng 
với mỗi phiếu học tập là một hoạt động của thầy và trò. Trong giáo án phải có kèm 
theo phiếu học tập mà giáo viên đã soạn để phát cho học sinh nhằm phục vụ cho các 
hoạt động của thầy và hoạt động của trò. 

Kèm theo các phiếu học tập là phần trả lời câu hỏi, bài tập đặt ra trong phiếu 
học tập gọi là tờ nguồn 

Phiếu học tập nên được sử dụng một cách có hệ thống, trong từng trường hợp 
mà sử dụng cho từng nhóm học sinh hoặc từng cá nhân  



Khi sử dụng phiếu học tập trong tiết học, giáo viên có thể phát trực tiếp trên 
lớp cho học sinh hoặc phát phiếu cho học sinh về nhà điền vào yêu cầu của phiếu đã 
đặt ra. 

Điều đáng lưu ý khi sử dụng phiếu học tập trên lớp là sau khi phát phiếu học 
tập cho các nhóm, giáo viên phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của các nhóm, kịp 
thời uốn nắn và giúp đỡ các em. Tránh tổ chức hoạt động cho các em mang tính hình 
thức. 
 
* Sử dụng phiếu học tập để hình thành kiến thức khái niệm 

Ví dụ 1: Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy phần I – Khái niệm Quang hợp 
trong bài Quang hợp- Sinh học 10 ban cơ bản 

Phiếu học tập 
1. Giải thích vì sao lá cây ngoài ánh sáng có màu xanh đậm, trong tối thì có 
màu xanh nhạt?.................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. Vì sao cây để cạnh cửa sổ thường vươn ra phía có ánh sáng? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. Tại sao đứng dưới gốc cây vào buổi ngày thì cảm thấy dễ thở? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
4. Quang hợp là gì? Sinh vật nào có khả năng quang hợp, phương trình tổng 
quát của quang hợp? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Ví dụ 2. Sử dụng để dạy mục III Xuất bào, Nhập bào bài Vận chuyển các chất 
qua màng sinh chất- Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản 

Phiếu học tập 
Nghiên cứu mục III sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi sau: 
1. Xuất bào là gì? Nhập bào là gì? Phân biệt xuất bào với nhập bào 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
2. So sánh thực bào với ẩm bào 
 Xuất bào Nhập bào 
Khái niệm   
Đối tượng   
Cơ chế   
Ví dụ   



 
* Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy kiến thức quá trình sinh học 
Ví dụ 1: Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy phần Quang hợp SGK sinh học 
10 cơ bản 

 
 

Phiếu học tập 
So sánh quá trình quang hợp với quá trình hô hấp, qua đó rút ra kết luận? 

Vấn đề Quang hợp Hô hấp 
Phương trình   
Nguyên liệu   
Sản phẩm   
Bản chất của quá 
trình 

  

Năng lượng   
Bào quan thực hiện   

 
Ví dụ 2. Sử dụng phiếu học tập giảng dạy phần II quá trình nguyên phân trong 
bài Chu kì tế bào và nguyên phân SGK sinh học 10 cơ bản 

Phiếu học tập 
Hãy điền những diễn biến cơ bản ở các kì trong nguyên phân 

Các kì Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối 
NST     
Màng nhân 
Nhân con 

    

Thoi vô sắc     
 
* Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy kiến thức quy luật sinh học 
Ví dụ 1: Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy phần I Chu kì tế bào trong bài 
Chu kì tế bào và nguyên phân SGK sinh học 10 cơ bản 

Phiếu học tập 
1. Chu kì tế bào là gì? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. Chu kì tế bào gồm những kì nào? Đặc điểm của mổi kì? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. Sự điều hoà chu kì tế bào xảy ra như thế nào? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Ví dụ 2. Sử dụng phiếu học tập giảng dạy phần I Sự vận chuyển thụ động 
trong bài vận chuyển các chất qua màng sinh chất SGK sinh học 10 cơ bản 

Phiếu học tập 



1.Khái niệm vận chuyển thụ động? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
2. Nguyên lí của sự vận chuyển thụ động? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. Các kiểu vận chuyển qua màng? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........... 
b. Sử dụng phiếu học tập để củng cố, hoàn thiện kiến thức. 
Trong dạy học sinh học, giáo viên có thể sử dụng phiếu học tập để củng cố, 

hoàn thiện kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Đây là một trong những biện pháp củng 
cố bài học mang lại hiệu quả cao. Bởi vì, củng cố bài học bằng phiếu học tập đòi hỏi 
học sinh phải hoạt động, nhằm khắc phục thực trạng một số học sinh không tập trung 
vào cuối tiết học. Hơn nữa bằng phiếu học tập giáo viên có thể cùng một lúc củng cố 
được nhiều nội dung và đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức bài học của học 
sinh một cách nhanh chóng, chính xác. 

 
Ví dụ 1: Sử dụng phiếu học tập để củng cố bài Axit nucleic SGK sinh học 10 
cơ bản 

Phiếu học tập 
So sánh cấu tạo, chức năng của ADN và ARN 
 ADN ARN 
Cấu tạo   
Chức năng   

 
Ví dụ 2: Sử dụng phiếu học tập để củng cố bài Tế bào nhân thực SGK sinh 
học 10 cơ bản 

Phiếu học tập 
So sánh tế bào động vật với tế bào thực vật 

TB Động vật TB Thực vật 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
III. Một số phiếu học tập đã được sử dụng trong các bài học môn sinh 
học 10 cơ bản 

Bài 2: Các giới sinh vật 
Phiếu học tập 

Cấu tạo Dinh dưỡng Giới 
TB 

nhân sơ 
TB 

nhân 
thực 

Cơ thể 
đơn bào 

Cơ thể 
đa bào 

Tự 
dưỡng 

Dị 
dưỡng 

Đại diện 

Khởi sinh        
Nguyên 
sinh 

       

Nấm        
TV        
ĐV        

 
Bài 4: Cacbohiđrat và Lipit 

Phiếu số 1: Tìm hiểu Cacbohiđrat 
Loại đường Đường đơn Đường đôi Đường đa 

Ví dụ    
Cấu trúc hoá học    

 
Phiếu số 2: Các loại Lipit 

 Mỡ Phôtpholipit Stêrôit Sắc tố và 
vitamin 

Cấu tạo     
Chức năng     

 
Bài 5: Prôtêin 

Phiếu số 1: So sánh cấu trúc các bậc của protein 
Loại cấu trúc Đặc điểm 

Bậc 1  
Bậc 2  
Bậc 3  
Bậc 4  

 
Phiếu số 2: Liệt kê chức năng của protein 

Loại prôtêin Chức năng Ví dụ 
Protein cấu trúc   
Protein enzim   
Protein hoocmon   
Protein vận chuyển   
Protein bảo vệ   



Protein thụ thể   
Protein vận động   
Protein dự trữ   

 
Bài 6: Axitnuclêic 

Phiếu học tập: Tìm hiểu ARN 
 mARN tARN rARN 
Cấu trúc 
 

   

Chức năng 
 

   

 
Bài 8: Tế bào nhân thực 

Phiếu học tập: Tìm hiểu mạng lưới nội chất 
 Mạng lưới nội chất có hạt Mạng lưới nội chất trơn 
Cấu trúc 
 

  

Chức năng 
 

  

 
Bài 9: Tế bào nhân thực(tiếp theo) 

Phiếu học tập 
So sánh cấu trúc và chức năng của ti thể và lạp thể 
 

 Ti thể Lạp thể 
Cấu trúc 
 
 

  

Chức năng 
 

  

 
V. Kết luận 

Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế- xã hội đối với việc đào tạo nguồn nhân 
lực trong giai đoạn mới, do sự phát triển nhanhm mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ 
của khoa học công nghệ, do những thay đổi trong giáo dục mà việc đổi mới sách giáo 
khoa, đổi mới phương pháp dạy học đã trở thành vấn đề cấp thiết và đã, đang được 
khẩn trương thực hiện với những thành công bước đầu đáng khích lệ. Đổi mới 
phương pháp dạy - học môn Sinh học ở lớp 10 nói riêng và chương trình THPT nói 
chung sẽ giúp phát triển trí tuệ, kĩ năng cho học sinh, tạo được một thế hệ học sinh có 
tri thức, năng động, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giúp họ thực 
hiện thành công công việc của mình. 

                                                                                                 Phạm Xuân Kỳ 


