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LÀM SAO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ ? 
                                                            
Kết quả kì thi tuyển sinh vào các trường  đại học cao đẳng năm 2006, ở các 

môn khoa học xã hội nói chung cũng như môn Lịch sử nói riêng đã phản ánh một 
điều: Học sinh hiện nay ngày càng xa rời môn Lịch sử và không thực sự mặn mà 
với môn học này.Thời gian gần đây đã có rất nhiều ý kiến cũng như cách lý giải 
khác nhau về chất lượng học tập, thi tuyển sinh vào các trường chuyên nghiệp môn 
Lịch sử quá thấp. Là những người trực tiếp giảng dạy tại các trường phổ thông 
chúng tôi cũng có nhiều bức xúc, trăn trở trước dư luận xã hội cũng như việc các 
em học sinh ngày càng “thờ ơ” với môn học này (Điều này không chỉ thể hiện qua 
kết quả thi tuyển sinh hàng năm, mà ngay cả ở những cuộc thi đỉnh cao khác như: 
Đường lên đỉnh Ôlym pia nhiều học sinh đã tỏ ra bất lực, hoặc trả lời sai trước 
nhiều câu hỏi của chương trình đưa ra, mặc dù đó chỉ là những thức kiến thức cơ 
bản đã được học trong các nhà trường phổ thông). 

Trong bài viết này chúng tôi không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân vì sao...mà 
xuất phát từ thực tế để chúng tôi có những điều chỉnh cách dạy học cho phù hợp. Ở 
tại trường nơi chúng tôi đang công tác hàng năm đã tổ chức rất nhiều cuộc thi, hội 
thảo trao đổi, viết sáng kiến kinh nghiệm.v.v... nhằm nâng cao chất lượng dạy học 
bộ môn. Qua hơn 3 năm thực hiện thí điểm phân ban cũng như thực hiện đổi mới 
phương pháp dạy học, mà chất lượng bộ môn đã được nâng lên rõ rệt.Tỷ lệ học 
sinh đạt điểm khá giỏi môn Lịch sử qua các kì thi học kì là trên 50%(Đề thi do bộ 
Giáo dục và Sở giáo dục đào tạo ra) và điều không thể phủ nhận là: Tỷ lệ học sinh 
đăng kí vào học ở các lớp Ban khoa học xã hội (Ban C) hàng năm rất ổn định 5/13 
lớp của toàn khối 10. 

Từ việc giảng dạy hướng dẫn học sinh học tập, trong quá trình này chúng tôi 
đã đúc rút ra được một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc giúp học sinh học và ôn 
luyện tốt môn Lịch sử. Xin được phép đưa ra để quí đồng nghiệp gần xa tham khảo 
góp ý thêm. 

1.Muốn học tốt môn Lịch Sử trước hết phải thực sự tâm huyết. 
Do tác động của xã hội cũng như với quan niệm Lịch Sử là môn phụ và 

không phải là môn thường xuyên thi tốt nghiệp cũng như thi vào các trường thời 
thượng, yếu tố này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người học cũng như 
người dạy, trong nhiều trường học hiện nay số học sinh tâm huyết với môn Lịch sử 
so với các môn khoa học tự nhiên khác như Toán Lý Hoá có một tỷ lệ chênh lệch 
khá cao. Những em có thiên hướng thi vào khối C thì không nói làm gì, nhưng có 
một bộ phận không nhỏ không có khả năng gì nổi trội thì đa phần các em nộp đơn 
thi vào khối C, với suy nghĩ mười hai năm đèn sách đi thi một lần cho biết điều 
này đã lý giải tại sao số điểm 0(không) ở các môn khoa học xã hội (chủ yếu là Lịch 
sử) trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi là quá nhiều. Điều này đặt ra vấn đề nên chăng 
Bộ Giáo dục đào tạo cần có chính sách hợp lý hơn trong chính sách thi tuyển(nên 
sơ tuyển trước những thí sinh có điểm học lực khá trở lên ở những năm cuối cấp 
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mới đủ điều kiện nộp đơn dự thi), điều này vừa hạn chế được số điểm 0, không 
đáng có vừa tiết kiệm được một khoản ngân sách phục vụ cho thi cử. Lúc sinh thời 
Bác Hồ đã dạy: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. 
Nếu trong mỗi chúng ta ai cũng thấm nhuần lời dạy của Người thì việc dạy- học 
Lịch sử chắc không phải quá khó khăn như hiện nay 

 2.Phải có phương pháp và động cơ học tập đúng đắn. 
Muốn nắm vững và học tốt môn Lịch Sử cần thiết phải có sự gia công thích 

đáng của người học.“Khổ luyện thành tài” muốn giỏi Sử theo tôi người học phải có 
phương pháp, vì phương pháp là một yếu tố rất quan trọng nó quyết định đến sự 
thành công hay thất bại đối với người học. 

Đối với môn Lịch Sử nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là môn học thuộc, 
không cần đến tư duy chỉ cần học thuộc lòng là có thể làm được bài, nói như vậy là 
quá chủ quan và xem thường bộ môn này. Có không ít thí sinh đã thuộc nằm lòng 
hết cuốn Lịch Sử 12 ban C từ đầu đến cuối, nhưng khi vào phòng thi vẫn tỏ ra lúng 
túng thậm chí quên, vì họ chỉ mới có khả năng học thuộc nhưng theo kiểu học 
“vẹt”, chứ chưa “hiểu” vì thế kết quả đem lại không cao. Vậy muốn hiểu và nắm 
chắc Lịch Sử yêu cầu người học phải tuân thủ một số vấn đề cơ bản sau. 

Đối với học sinh hay các học viên ở các trung tâm trên lớp phải chú ý tập 
trung nghe giảng, ghi chép cẩn thận cuối mỗi bài học phải biết chốt lại các vấn đề 
trọng tâm. Hoàn chỉnh bài học trên cơ sở đối chiếu bài ghi ở lớp với sách giáo khoa 
và các tài liệu tham khảo để bổ sung những vấn đề cần thiết cho dễ nhớ, người học 
cần biết “cắt nhỏ”, “sao khô sắc đặc” nội dung theo từng chủ đề, từng giai đoạn, 
điều này sẽ giúp người học tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. 

Sau mỗi bài và sau mỗi phần cần tập trả lời các câu hỏi dưới dạng đề cương 
chi tiết. Đây là bước tập dượt vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi 
cụ thể. (Câu hỏi có thể lấy từ phần câu hỏi và bài tập ở cuối mỗi bài học của SGK 
hoặc sách tham khảo). Đề cương trả lời câu hỏi nên làm ngắn gọn và được sắp xếp 
hợp lý theo một cấu trúc rõ ràng có luận đề, luận điểm, luận cứ, luận chứng... 

Và một yếu tố không kém phần quan trọng đó là luyện thi. Chọn trong số 
những câu hỏi của các bài, các phần những câu hỏi quan trọng nhất để tập viết 
thành một bài hoàn chỉnh. Khâu này nhằm rèn luyện cho người chuẩn bị đi thi khả 
năng làm chủ thời gian, khả năng diễn đạt nội dung và gọt giũa văn phong. Muốn 
có hiệu quả thực sự, người tập làm bài phải có ý thức tự giác cao: tự qui định, theo 
dõi tuân thủ thời gian 180 phút, tập đi tập lại sao cho đúng trong 3 giờ có thể viết 
trọn vẹn một bài lịch sử với độ dài từ 6 đến 8 trang. Một trong những yếu tố quan 
trọng quyết định thành công trong khi thi là khả năng phân bố và làm chủ quãng 
thời gian quy định(3giờ).Cách sử dụng hợp lý quỹ thời gian này có thể theo 
phương án sau: 

- Dành 10 phút để phân tích đề (xác định yêu cầu, phạm vi, và trọng tâm của 
các câu hỏi) 

- Dành 20 phút để lập đề cương chi tiết 
- Dành 140 phút để thể hiện đề cương thành bài viết. 
- Dành 10 phút để đọc lại, sữa chữa lỗi văn phạm và sai sót về nội dung. 
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Ngoài sự chuẩn bị công phu về kiến thức, về phương pháp, muốn giành kết 
quả cao trong kỳ thi cần chú ý đúng mức đến việc chuẩn bị về thể lực và tâm lý để 
đảm bảo trạng thái thi đấu tốt. Nên có kế hoạch ôn luyện điều độ, khoa học, giải 
quyết hợp lý các nhu cầu học tập, nghĩ ngơi, giải trí để đảm bảo sức khỏe, tránh sự 
căng thẳng đầu óc, suy nhược thần kinh. Hết sức tránh kiểu “học tủ”, “học vẹt”, và 
khi vào phòng thi tuyệt đối không mang theo tài liệu để quay cóp. Trong phòng thi, 
sự thanh thản, bình tĩnh, tự tin quyết định rất lớn đến kết quả làm bài. Các hiện 
tượng “lệch tủ”, phạm quy... sẽ gây tác động rất lớn đến trạng thái thi đấu, tạo ra 
những cú sốc tâm lý rất tai hại mà hậu quả không thể lường hết được.  

Trên đây chỉ là một số gợi ý mà bản thân đã thực hiện trong quá trình học 
tập, giảng dạy của mình. Đến với khoa học thì mỗi người có một con đường riêng, 
tuy nhiên nếu được thực hiện nghiêm túc chắc rằng sẽ góp phần thiết thực vào kết 
quả học tập và thi cử./.                                                        

 
                                                                Đặng Viết Tiến 
 

(Bài đăng báo GDTĐ tháng 8/2006) 
  

 
 

  


