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CHUYÊN ĐỀ  
Tích hợp kiến thức vật lí và lịch sử địa phương trong dạy bài  

“ TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ” 
( Tiết 17, chương trình Hình học 10 NC) 

 
I.  Lí do thực hiện chuyên đề  

 Dạy học liên môn là một trong những nguyên tắc quan trọng trong dạy học. 

Đây được coi là một quan niệm dạy học hiện đại, nhằm phát huy tính tích cực của 

học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Dạy học 

liên môn là hình thức tìm tòi những nội dung giao thoa giữa các môn học với nhau, 

những khái niệm, tư tưởng chung giữa các môn học, tức là con đường tích hợp 

những nội dung từ một số môn học có liên hệ với nhau. 

Hiện nay giáo viên rất tích cực trong việc đổi mới phương pháp, vận dụng 

quan điểm dạy học liên môn vào giảng dạy các bộ môn để nâng cao hơn nữa hiệu 

quả giáo dục. Giáo viên đã nêu ra những thuận lợi cũng như khó khăn khi vận dụng 

quan niệm dạy học này là số học sinh có hứng thú tìm hiểu kiến thức các bộ môn 

nhất là các bộ tự nhiên ngày càng nhiều hơn, sách giáo khoa được trình bày theo 

hướng “ mở”.Tuy nhiên, việc vân dụng quan niệm dạy học này cũng gặp phải 

những khó khăn nhất định như điều kiện dạy học còn nhiều hạn chế, thiếu thốn, do 

lượng kiến thức nhiều song thời gian học cho các môn thì ít; đời sống của giáo viên 

còn thấp. Học sinh ít hứng thú với các môn xã hội. 
Mặc dù, quan niệm dạy học liên môn đã được vận dụng vào giảng dạy lịch 

sử, song hiệu quả đạt được là chưa cao. Do đó phần lớn học sinh hiện nay có thái 

độ bình thường, chưa phát huy được tính tích cực trong học tập. 

 Vì vậy với chuyên đề này, không tham vọng gì nhiều, chúng tôi chỉ muốn 

đưa ra một số nội dung cơ bản, trong việc vận dụng kiến thức của các bộ môn cụ 

thể để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy học.  

II. Mục đích của chuyên đề  

Đưa ra một số nội dung cơ bản, trong việc vận dụng kiến thức của các bộ 

môn cụ thể để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy học.  

III. Nội dung triển khai  
Ở chương trình Toán 10 (Đại số), trong chương 1,Mệnh đề tập hợp, chúng ta 

có thể liên hệ phần mệnh đề với môn logic học, phần số gần đúng với các bộ môn 

thống kê, vật lí, hóa học, sinh học, địa lí... Trong chương 3, Phương trình và hệ 

phương trình, chúng ta có thể liên hệ với các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học, bài 

toán kinh tế,... Đặc biệt ở chươngV, Thống kê, chúng ta có thể liên hệ đến rất nhiều 

môn học: Vật lí, hóa học, sinh học, địa lí, dân số, kinh tế... Ở chương VI, Góc 

lượng giác và công thức lượng giác, chúng ta có thể liên hệ với các bài toán vật lí, 

thiên văn.... ở chương trình hình 10, chúng ta có thể tích hợp chuyên đề vecto với 

các khái niệm liên quan đến lực trong vật lí: tổng của hai véc tơ với khái niệm tổng 

hợp hai lực, tích vô hướng của hai véc tơ với khái niệm công sinh bởi lực…; Quan 

hệ giữa hai đường thẳng với bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai 

ẩn... 
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IV- Thiết kế giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn theo quan điểm tích 
hợp:  
          Giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn  không phải là một bản đề 

cương kiến thức để giáo viên lên lớp giảng giải, truyền thụ áp đặt cho học sinh, mà 

là một bản thiết kế các hoạt động, thao tác nhằm tổ chức cho HS thực hiện trong 

giờ lên lớp để lĩnh hội tri thức, phát triển năng lực và nhân cách theo mục đích giáo 

dục và giáo dưỡng của bộ môn.  

        Thiết kế giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn phải bám chặt vào 

những kiến thức các bộ môn có liên quan. 

          Thiết kế giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn  phải bảo đảm nội dung 

và cấu trúc đặc thù nhưng không gò ép vào một khuôn mẫu cứng nhắc mà cần tạo 

ra những chân trời mở cho sự tìm tòi sáng tạo trong các phương án tiếp nhận của 

học sinh , trên cơ sở bảo đảm được chủ đích, yêu cầu chung của giờ học. 

         Nội dung dạy học của thiết kế giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn  

phải làm rõ những tri thức và kĩ năng cần hình thành, tích luỹ cho HS qua phân 

tích, chiếm lĩnh bài văn; mặt khác, phải chú trọng nội dung tích hợp giữa tri thức bộ 

môn mình dạy với các bộ môn khác. 

         Giáo án giờ học vận dụng kiến thức liên môn  theo quan điểm tích hợp phải 

chú trọng thiết kế các tình huống tích hợp và tương ứng là các hoạt động phức hợp 

để học sinh vận dụng phối hợp các tri thức và kĩ năng của các phân môn vào xử lí 

các tình huống  đặt ra, qua đó chẳng những lĩnh hội được những tri thức và kĩ năng 

riêng rẽ của từng phân môn mà còn chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực tích 

hợp. 

          

V- Tổ chức giờ học vận dụng kiến thức liên môn trên lớp: 
Tổ chức giờ học trên lớp là tiến trình thực thi bản kế hoạch phối hợp hữu cơ 

hoạt động của giáo viên và học sinh theo một cơ cấu sư phạm hợp lí, khoa học, 

trong đó giáo viên giữ vai trò, chức năng tổ chức, hướng dẫn, định hướng chứ 

không phải truyền thụ áp đặt một chiều. học sinh được đặt vào vị trí trung tâm của 

quá trình tiếp nhận, đóng vai trò chủ thể cảm thụ, nhận thức thẩm mĩ, trực tiếp tiến 

hành hoạt động tiếp cận, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Ví dụ trong văn học, ta 

phải chuyển tác phẩm của nhà văn vào trong tư duy, cảm xúc của mình, biến tác 

phẩm thành thế giới tinh thần, tình cảm của riêng mình để tự nhận thức, tự giáo dục 

và phát triển theo mục đích định hướng giáo dục của giáo viên.  

        Tổ chức hoạt động vận dụng kiến thức liên môn trên lớp, giáo viên  phải chú 

trọng mối quan hệ giữa học sinh và nội dung dạy học, phải coi đây là mối quan hệ 

cơ bản, quan trọng nhất trong cơ chế giờ học. Muốn vậy, giáo viên  phải từ bỏ vai 

trò, chức năng truyền thống là truyền đạt kiến thức có sẵn cho học sinh, còn học 

sinh không thể duy trì thói quen nghe giảng, ghi chép, học thuộc, rồi sao chép, làm 

thui chột dần năng lực tư duy, khả năng tự đọc, tự tìm tòi, xử lí thông tin, tổ chức 

các kiến thức một cách sáng tạo của học sinh. 

         Quan điểm dạy học vận dụng kiến thức liên môn hay dạy cách học, dạy tự 

đọc, tự học không coi nhẹ việc cung cấp tri thức cho học sinh. Vấn đề là phải xử lí 

đúng đắn mối quan hệ giữa bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kĩ năng và hình thành, 

phát triển năng lực, tiềm lực cho học sinh. Đây thực chất là biến quá trình truyền 

thụ tri thức thành quá trình học sinh tự ý thức về phương pháp chiếm lĩnh tri thức, 

hình thành kĩ năng. Muốn vậy, chẳng những cần khắc phục khuynh hướng dạy tri 

thức hàn lâm thuần tuý và khắc phục khuynh hướng rèn luyện kĩ năng theo lối kinh 
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nghiệm chủ nghĩa, coi nhẹ kiến thức, nhất là kiến thức phương pháp.  

         * Tóm lại, “Quan điểm dạy học vận dụng kiến thức liên môn  cần được hiểu 

toàn diện và phải được quán triệt trong toàn bộ môn học; quán triệt trong mọi khâu 

của quá trình dạy học; quán triệt trong mọi yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp 

trong chương trình, tích hợp trong sách giáo khoa, tích hợp trong phương pháp dạy 

học của giáo viên và tích hợp trong hoạt động học tập của học sinh; tích hợp trong 

các sách đọc thêm, tham khảo. Quan điểm “lấy học sinh làm trung tâm” đòi hỏi 

thực hiện việc tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong mọi mặt, trên lớp 

và ngoài giờ; tìm mọi cách phát huy năng lực tự học của học sinh, phát huy tinh 

thần dân chủ, bồi dưỡng lòng tin cho học sinh thì các em mới tự tin và học tốt 

được.  

Trên đây là một số vấn đề về lý luận của việc dạy học liên môn. Để hiểu rõ 

thêm những vấn đề đã nêu, tôi áp dụng vào  bài dạy cụ thể đó là Tiết 17 chương 

trình Hình học 10 nâng cao, bài “Tích vô hướng của hai véc tơ” 

 

1.Tên dự án dạy học: Tích vô hướng của hai véc tơ (Tiết 17, bài 2, Chương II, 

SGK Hình học 10 nc) 

2. Mục tiêu dạy học: 

a.  Mục tiêu của dự án dạy học: 

Kiến thức:  
 -  Khắc sâu khái niệm góc giữ hai véc tơ, tích vô hướng của hai véc tơ 

 - Giúp học sinh nắm được khái niệm góc giữa hai vectơ và định nghĩa tích vô 

 hướng của hai vectơ. 

 - Biết dùng kiến thức vật lý liên quan ( công sinh bởi lực) để nắm khái niệm 

tích vô hướng của hai véc tơ 

Kĩ năng:  

 - Sử dụng thành thạo kỷ năng xác định góc giữa hai vectơ, vận dụng để tính 

được tích vô hướng của hai vectơ. 

 - Tính được công sinh bởi lực và xác định được khi nào lực tác dụng lên vật 

có lợi, có hại. 

Thái độ:  

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách 

lôgic và hệ thống. 

 - Yêu thích, đam mê bộ môn toán cũng như các bộ môn khác có liên quan. 

 - Ứng dụng kiến thức vật lí lien quan vào đời sống : tiết kiệm nhiên liệu, bảo 

vệ môi trường. 

 - Có những suy nghĩ tích cực, có biện pháp thích hợp để giải quyết những 

vấn đề thực tiễn. 

- Có niềm tự hào về lịch sử quê hương, có tình yêu quê hương, biết giữ gìn, 

bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương. 

b. Tính liên môn của dự án 
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  - Vận dụng vào môn Vật lí và tích hợp thêm kiến thức về lịch sử địa phương. 

3. Đối tượng dạy học thể nghiệm chuyên đề:  

 Lớp 10A4, trường THPT Lương Thế Vinh. 

   Số lượng : 40 học sinh,  học lực khá, trung bình,  rất ít giỏi. 

4. Ý nghĩa của dự án 

a. Đối với thực tiễn dạy học 

- Đáp ứng được mục tiêu giáo dục. 

- Thấy được vai trò nền tảng của Toán học, là công cụ hỗ trợ đắc lực, không thể 

thiếu đối với các môn học khác. Đồng thời cũng thấy được từ nhu cầu phát triển 

của các bộ môn khác đã thúc đẩy Toán học phát triển. 

- Học sinh biết được mối liên hệ giữa các môn học, khắc sâu được các khái 

niệm cần thiết (tích vô hướng của hai véc tơ) và vận dụng được vào các bài toán 

thực tế, từ đó giúp học sinh thấy hứng thú hơn với bộ môn. 

b. Đối với thực tiễn đời sống xã hội 

- Giúp học sinh biết được thêm ý nghĩa của toán học trong thực tế qua các bài 

toán công. 

- Học sinh thấy được từ nhu cầu phát triển của tự nhiên và xã hội đã thúc đẩy 

Toán học phát triển không ngừng. 

5. Thiết bị dạy học, học liệu 

a. Thiết bị, đồ dùng dạy học 

- Phần mềm Powerpoint, các tranh ảnh, liên quan đến bài học được lấy từ 

internet, máy tính, phiếu học tập. 

b. Học liệu sử dụng 

 - Sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao.  

 - Sách giáo khoa Đại số 10 cơ bản.  

 - Sách giáo viên Đại số 10 nâng cao. 

 - Chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 10. 

 - SGK vật lí 10 nâng cao. 

 - Tích hợp giáo dục lịch sử địa phương: Video về Di tích lịch sử Lũy Thầy 

VI. Kết quả dạy thể nghiệm:  
 - Nhìn chung qua việc thực hiện chuyên đề đã giúp học sinh : 

+ Cảm thấy hứng thú trong tiết học. 
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+ Nắm được khái niệm góc giữa hai vectơ và định nghĩa tích vô hướng của 

hai vectơ. 

 + Biết dùng kiến thức vật lý liên quan (công sinh bởi lực) để nắm khái 

niệm tích vô hướng của hai véc tơ 

+ Các em được biết đến một di tích lịch sử cấp quốc gia của tỉnh nhà và có 

niềm tự hào về lịch sử quê hương, có tình yêu quê hương, biết giữ gìn, bảo 

vệ các di tích lịch sử của địa phương. 

- Tuy nhiên: Vì bước đầu được học một tiết tích hợp liên quan đến môn học 

khác và các kiến thức khác nên các em có phần bỡ ngỡ. 

VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

* Cách thức đánh giá: Thông qua việc hoàn thành các phiếu học tập của học sinh. 

* Nội dung đánh giá: Vận dụng các công thức liên quan đến tích vô hướng và công 

sinh bởi lực 

VIII. Các sản phẩm của học sinh 

 - Hầu hết học sinh đều thấy hứng thú với tiết học, nắm chắc kiến thức và có 

khả năng vận dụng vào các bài toán liên quan đến các bộ môn khác, các bài toán 

trong thực tiễn. Học sinh lĩnh hội kiến thức một cách có hệ thống và dễ hiểu hơn. 

Bên cạnh đó, một số học sinh chưa kịp tiếp thu kiến thức, năng lực vận dụng còn 

hạn chế. Cụ thể trên 70% học sinh hoàn thành phiếu học tập đạt yêu cầu. 

 

      Ba Đồn, ngày 28 tháng 11 năm 2014 

          Nguòi thực hiện chuyên đề 
 

 

Hà Thị Hải Yến 
 

 


