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TÓM TẮT: Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh là một trong những yêu
cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông. Việc phát triển năng lực này trong dạy
học Hoá học có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Song, sử
dụng bài tập Hóa học hữu cơ được xem là một biện pháp hiệu quả. Qua khảo
sát việc dạy học Hóa học ở các trường trung học phổ thông vùng Đông Nam
Bộ cho thấy giáo viên còn hạn chế sử dụng bài tập hóa học hữu cơ để tổ chức
cho học sinh tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các
vấn đề đặt ra. Qua đó phát triển được năng lực tư duy logic. Bài viết đề cập
đến vấn đề sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ trong dạy học để phát triển năng
lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
TỪ KHÓA: Năng lực tư duy logic, bài tập Hóa học hữu cơ, học sinh, trung học phổ thông.
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1. Đặt vấn đề
Tư duy logic (TDLG) là một kĩ năng được coi là quan
trọng để phát triển cho người học từ cấp Tiểu học đến
Đại học. Theo Phan Trọng Ngọ [1]: “TDLG định hướng
mọi hoạt động sống của chính con người trong sự vận
động cùng với sự phát triển của xã hội và làm sáng
tỏ con đường đạt tới mục tiêu bằng các thao tác logic
và phương pháp lập luận chuẩn xác”. Hóa học hữu cơ
là ngành Khoa học tự nhiên nghiên cứu về hợp chất
của sự sống với đối tượng là thế giới hữu cơ, nhằm
tìm hiểu bản chất các hiện tượng, quá trình biến đổi
chất trong thế giới sống. Việc khám phá những quy luật
vận động của giới hữu cơ, làm cơ sở cho nhận thức và
điều khiển sự phát triển của sinh giới đòi hỏi người học
phải có TDLG tốt. Vấn đề rèn luyện, phát triển năng
lực (NL) TDLG cho người học đã được nhiều nhà khoa
học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Bởi lẽ, TDLG
cùng với các kĩ năng cơ bản đặc trưng của nó là cơ sở,
tạo nền tảng cho sự phát triển các hình thức tư duy (TD)
phức tạp hơn, bậc cao hơn là TD sáng tạo, TD phê phán
[2]. Trong nghiên cứu về lĩnh vực TDLG được nhiều
nhà nghiên cứu quan tâm như J. Piaget, J. Bruner, L.
Vygotsky, ... đã đưa ra một loạt các quy trình trong việc
nhận thức và giải quyết vấn đề [3], [4]. Nghiên cứu
của Phạm Hoàng Gia và một số tác giả như Phạm Văn
Hoàn, Trần Thúc Trình, Hoàng Thúc Lân,… cho rằng:
Rèn luyện và phát triển NL TDLG cho học sinh (HS)
trong dạy học (DH) là cấp thiết, kích thích sự nhận thức
về thế giới xung quanh và định hướng cho hành vi phù
hợp với môi trường sống [5].
Hóa học hữu cơ là ngành Khoa học tự nhiên nghiên
cứu về hợp chất của sự sống với đối tượng là thế giới
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hữu cơ, nhằm tìm hiểu bản chất các hiện tượng, quá
trình biến đổi chất trong thế giới sống. Việc khám phá
những quy luật vận động của giới hữu cơ qua bài tập
hóa học (BTHH) làm cơ sở cho nhận thức sự phát
triển của sinh giới. Để đạt được điều đó, ngoài NL
giải quyết vấn đề và sáng tạo (một trong những NL
chung của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể)
thì NL TDLG rất cần thiết cho HS trong việc khám
phá thế giới hữu cơ. Có nhiều biện pháp và hình thức
khác nhau để nâng cao chất lượng DH và phát triển
NL TDLG của HS Trong đó, BTHH với tư cách là
một phương tiện DH, có tác dụng rất tích cực đến việc
giáo dục, rèn luyện và phát triển NL TDLG. Mặt khác,
nó cũng là thước đo trình độ nắm vững kiến thức và
kĩ năng Hóa học của HS. BTHH có vai trò quan trọng
và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo,
trong việc hình thành phương pháp chung của việc tự
học hợp lí, trong việc rèn luyện kĩ năng tự lực sáng
tạo, phát triển TD [6]. Song phương pháp này chưa
thực sự được chú trọng đúng mức, làm giảm vai trò và
tác dụng của việc sử dụng BTHH để phát triển năng
lực nhận thức và tư duy cho HS trong quá trình DH
Hóa học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập
đến việc sử dụng BTHH trong DH Hóa học hữu cơ
trường trung học phổ thông (THPT) nhằm phát triển
NL TDLG cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tư duy logic của học sinh trung học phổ thông
2.1.1. Khái niệm năng lực tư duy logic
TDLG là một quá trình tâm lí phản ảnh những thuộc
tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong, có
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tính chất quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực
khách quan [7]. Theo A.V. Petrovxki và L.B. Itenxơn,
TDLG được hiểu là: “TD thay thế các hành động với
các sự vật có thật bằng sự vận dụng các khái niệm theo
quy tắc của logic học gọi là TDLG” [8]. Vương Tấn Đạt
[9] cho rằng: TDLG là TD chính xác, theo các quy luật,
không phạm phải những sai lầm trong lập luận, biết
phát hiện ra những mâu thuẫn, phẩm chất đó của TD
có giá trị lớn trong bất kì lĩnh vực hoạt động khoa học
và thực tiễn nào. TDLG của con người không phải là
bẩm sinh, nó phải được hình thành, rèn luyện, củng cố
và phát triển thường xuyên. Chúng tôi đưa ra khái niệm
về TDLG: “TDLG là quá trình nhận thức đối tượng,
xác định các yếu tố liên quan được hình thành và kết
nối các ý tưởng, nhằm tìm kiếm giải pháp và hành động
phù hợp với ngữ cảnh của đối tượng”.
Dựa theo quy trình TD của K.K. Platônôp, chúng tôi
xác định các giai đoạn (các bước) của quá trình TDLG
như sau (xem Hình 1):
TDLG được xác định bởi các KN sau: Phân tích, tổng
hợp, so sánh, trừu tượng hoá - khái quát hoá và hệ thống

hóa [6]. Dựa trên hai cơ sở, khái niệm về TDLG và
phân tích các giai đoạn của TDLG của Platônôp, chúng
tôi đưa ra khái niệm về NL TDLG như sau: NL TDLG
là khả năng chủ thể nhận thức đối tượng, xác định các
yếu tố liên quan đến hình thành và kết nối các ý tưởng,
nhằm tìm kiếm giải pháp và hành động phù hợp với ngữ
cảnh của đối tượng.
Trong BTHH, dạy TDLG là dạy cho HS thực hiện các
thao tác: Quan sát và so sánh, quy nạp và suy diễn, phân
tích và tổng hợp, cách xây dựng bài tập mới.
2.1.2. Cấu trúc năng lực tư duy logic cho học sinh trung học
phổ thông

Cấu trúc NL TDLG cho HS THPT giữ vai trò quan
trọng và có ý nghĩa đối với cả giáo viên (GV) trong
việc xây dựng quy trình tổ chức HĐDH và thang đánh
giá NL. Xuất phát từ các tài liệu trong nước, quốc tế
có liên quan đến: TD, TDLG, NL TDLG. Chúng tôi đã
tiến hành thử nghiệm cấu trúc NL TDLG cho HS lớp
11 và 12 thuộc trường: THPT Chợ Gạo (Tiền Giang),
THPT Phước Bình (Bình Phước), THPT Kon Tom
(Kon Tum), THPT Ngô Gia Tự, Bắc Giang) để kiểm tra
tính khả thi, khách quan của thang đo và hoàn thiện cấu
trúc. Chúng tôi đề xuất cấu trúc NL TDLG dành cho HS
THPT qua BTHH gồm 5 NL thành tố và 8 tiêu chí (biểu
hiện) (xem Hình 2):
Trên cơ sở cấu trúc NL TDLG của HS THPT, chúng
tôi mô tả mức độ biểu hiện của 8 tiêu chí qua 3 mức độ
như sau (xem Bảng 1).
2.2. Sử dụng bài tập Hóa học trong dạy học Hóa học hữu cơ
nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh trung học
phổ thông
2.2.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của bài tập Hóa học

Trong thực tiễn DH ở trường phổ thông, BTHH giữ
vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu
đào tạo. Nó vừa là mục đích vừa là nội dung lại vừa
là phương pháp dạy học (PPDH) hiệu quả. BTHH
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Hình 1: Các bước của quá trình TDLG

Nhận thức đối tượng

(1) Gọi tên, dạng đối tượng.
(2) Xác định nhiệm vụ của việc nghiên cứu đối tượng.

Tự đặt câu hỏi liên quan đến đối tượng

(3) Đưa ra các câu hỏi liên quan đến đối tượng
(2) Xác định nhiệm vụ của việc nghiên cứu đối tượng.

Hình thành, kết nối các ý tưởng

(5) Đề xuất các phương án hành động
để nghiên cứu đối tượng

Tìm kiếm giải pháp và hành động

(6) Lựa chọn phương án hành động

Phân tích và rút kinh nghiệm

(7) Đánh giá phương án hành động
(8) Khái quát dạng đối tượng

Hình 2: Cấu trúc NL TDLG
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Bảng 1: Mô tả các mức độ biểu hiện các tiêu chí của NL TDLG
NL thành tố
Nhận thức đối
tượng

Tiêu chí
Gọi tên, dạng đối
tượng

Xác định nhiệm vụ của
nghiên cứu đối tượng

Tự đặt câu hỏi
liên quan đến
đối tượng

Đưa ra các câu hỏi liên
quan đến đối tượng

Trả lời câu hỏi liên
quan đến đối tượng

Hình thành, kết
nối các ý tưởng

Tìm kiếm giải
pháp và hành
động

Phân tích và rút
kinh nghiệm

Đề xuất các phương án
hành động để nghiên
cứu đối tượng
Lựa chọn phương án
hành động.

Đánh giá phương án
hành động

Khái quát được
phương án hành động

Mức độ biểu hiện các tiêu chí của NL TDLG
M1

Không gọi được tên đối tượng

M2

Gọi tên được dạng đối tượng, nhưng nhung chưa chính xác

M3

Gọi đúng tên dạng đối tượng, xác định đúng nhiệm vụ nghiên cứu đối tượng

M1

Chưa xác định được nhiệm vụ nghiên cứu đối tượng

M2

Đưa ra được giả định có giá trị về nhiệm vụ nghiên cứu

M3

Xác định đúng nhiệm vụ nghiên cứu đối tượng

M1

Không đưa ra được câu hỏi liên quan đến đối tượng

M2

Đưa ra được một số câu hỏi, trong đó có câu hỏi phù hợp, có câu hỏi chưa phù hợp

M3

Đưa ra đầy đủ các câu hỏi liên quan và phù hợp

M1

Không trả lời được câu hỏi liên quan đến đối tượng

M2

Trả lời được một số câu hỏi liên quan đến đối tượng

M3

Trả lời được đầy đủ câu hỏi liên quan đến đối tượng

M1

Chưa đề xuất được các phương án nghiên cứu

M2

Đề xuất được các phương án nhưng chưa làm rõ các từng phương án

M3

Đề xuất được các phương án, làm rõ các bước cho từng phương án

M1

Lúng túng không chọn được phương án hành động

M2

Chọn ra một phương án hành động nhưng chưa lí giải được cho cách lựa chọn đó

M3

Chọn ra một phương án hành động và lí giải cho cách lựa chọn đó

M1

Chưa đánh giá được các bước thực hiện của phương án

M2

Đánh giá được các bước thực hiện của phương án nhung chưa rõ ràng

M3

Đánh giá được các bước thực hiện của phương án rõ ràng

M1

Chưa khái quát được quy trình nghiêm cứu/ tìm hiểu cho dạng/ nhóm đối tượng đó

M2

Khái quát được quy trình nghiêm cứu, chưa định hình tìm cho dạng/ nhóm đối tượng đó

M3

Khái quát được quy trình nghiêm cứu/ tìm hiểu cho dạng/ nhóm đối tượng đó

(Trong đó: M1 (Mức độ TB - 1 điểm): HS có biểu hiện NL chưa thường xuyên. Cần được phát triển thêm.
M2 (Mức độ khá - 2 điểm): SV có biểu hiện NL khá thường xuyên nhưng chưa tích cực cần được phát huy.
M3 (Mức độ tốt - 3 điểm): SV có biểu hiện NL thường xuyên và tích cực. Cần được duy trì.)

không chỉ cung cấp cho HS kiến thức, con đường
giành lấy kiến thức mà còn mang lại niềm vui của quá
trình khám phá, tìm tòi phát hiện của việc tìm ra đáp
số. Đặc biệt, BTHH còn mang lại cho người học một
trạng thái hưng phấn, hứng thú nhận thức. Đây là yếu
tố tâm lí quan trọng của quá trình nhận thức đáng được
chúng ta quan tâm. Trong lí luận DH, BTHH có hiệu
quả cao trong việc cung cấp kiến thức, rèn luyện KN,
phát triển NL cho HS, giáo dục, kiểm tra - đánh giá.
2.2.2. Phân loại bài tập Hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ
thông

Từ khái niệm, vai trò, chức năng của BTHH và mức
độ nhận thức của HS, BTHH được phân làm nhiều loại
(xem Hình 3).

TỔNG QUÁT VỀ BTHH

(Ghi chú: BTHH: Bài tập hóa học; BTĐL: Bài tập định
lượng; BTĐG: Bài tập đơn giản; NCTLM: Nghiên cứu tài
liệu mới; BT VDKT: Bài tập vận dụng kiến thức; HTKTKN:
Hoàn thiện kiến thức kĩ năng; BTĐT: Bài tập định tính;
KTĐG: Kiểm tra đánh giá.)

Hình 3 : Phân loại BTHH
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2.2.3. Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ để phát triển năng lực tư
duy logic cho học sinh trường trung học phổ thông

Trong hoạt động DH Hóa học, ngoài thiết kế những
BTHH phù hợp với HS, đòi hỏi GV phải tổ chức được
các hoạt động giúp HS có tâm thế vững vàng, đối mặt
với các dạng bài tập khác nhau, có như vậy thì giải
BTHH mới thực sự có giá trị trong DH phát triển NL
TDLG. Trong khuôn khổ nghiên cứu, chúng tôi đưa ra
quy trình tổ chức hoạt động DH BTHH hữu cơ gồm 5
bước với các biểu hiện của NL TDLG tương ứng với 5
NL thành tố của NL TDLG (xem Bảng 2):
(1) Sử dụng BTHH hữu cơ để hình thành kiến thức
mới
Trong DH kiến thức mới, BTHH được sử dụng làm
phương tiện DH. Kiến thức mới (giả thiết và kết luận)
còn mới mẻ đối với HS. Từ các nội dung trong giả thiết
với các câu hỏi định hướng nghiên cứu sách giáo khoa
(SGK) mà GV đưa ra, HS lần lượt hiểu được các điều
đã cho từ giả thiết, từ đó tìm cách giải quyết từng kết
luận trên cơ sở của giả thiết. Lúc này, mỗi đáp số tìm
ra là một nguồn tri thức cần lĩnh hội. BTHH trong DH
kiến thức mới vừa có tác động giúp HS định hướng
nghiên cứu SGK tìm ra kiến thức mới, vừa có tác dụng
làm ra một sản phẩm tri thức rút gọn từ SGK.
Biện pháp quy nạp thường được sử dụng vào dạy kiến
thức mới qua BTHH: Quy nạp là logic TD nhận thức
cái chung từ việc nhận thức các hiện tượng đơn lẻ. Các
nhóm đối tượng cùng loại được phát hiện từng thuộc
tính, dấu hiệu chung từ các đối tượng đơn lẻ qua so sánh,
phân tích. Quy nạp chỉ có kết quả khi đã tích lũy được
đầy đủ những sự kiện đã quan sát, phân tích, so sánh…
đối tượng cùng loại để rút ra kết luận khái quát cao cho
loại đối tượng ấy. Như vậy, DH thông qua con đường
quy nạp sẽ nhanh chóng phát triển NLTD cho HS.
So sánh giúp nhận thức sự vật, hiện tượng, một cách
sâu sắc nên cần chú ý dạy cách so sánh. Khi so sánh
hai chất hữu cơ có nhóm chức khác nhau thì thiên về

tìm những điểm giống nhau giữa chúng, thí dụ so sánh
giữa ancol etylic và axit cacboxylic như C2H5OH và
CH3COOH. Ngược lại, khi so sánh hai chất hữu cơ có
nhóm chức giống nhau thì thiên về tìm những điểm
khác nhau giữa chúng, thí dụ so sánh hai chất trong
cùng dãy đồng đẳng như HCOOH và CH3COOH hoặc
CH3OH và C2H5OH.
Từ những quan sát và so sánh cho HS biết quy nạp.
Quy nạp được sử dụng rộng rãi trong DH Hoá học. Quy
nạp có thể đưa đến kết quả sai, cần kiểm tra lại bằng thí
nghiệm hay thực tiễn.
Để việc sử dụng BTHH trong dạy kiến thức mới có
hiệu quả cần tiến hành các bước cụ thể sau:
Bước 1: Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng cho
HS
Trong DH kiến thức mới, phải xây dựng hệ thống câu
hỏi định hướng cho HS làm việc với SGK để xác định
rõ nội dung trong giả thiết. Trên cơ sở đó, các đáp số
của BTHH được bộc lộ, đảm bảo cho HS chiếm lĩnh tri
thức nhanh và bền vững
Cụ thể như khi dạy học phần tính chất của các nguyên
tố và các chất thường sử dụng bộ câu hỏi vận dụng từ
cấu tạo suy ra tính chất của các chất.
Bước 2: Thiết lập các phiếu học tập
Dựa vào BTHH, thiết lập các phiếu học tập để định
hướng cách giải cho HS
Bước 3: Phát phiếu học tập đến HS thảo luận trong
giờ lên lớp
Dựa vào câu hỏi tự lực, phiếu học tập, HS tự lực
nghiên cứu SGK, từ đó hiểu được các giả thiết trong
BTHH, đề xuất thắc mắc và thực hiện giải BTHH. Hiệu
quả của việc tự lực nghiên cứu SGK, giải quyết các thắc
mắc của HS phụ thuộc vào cách dẫn dắt vấn đề, các câu
hỏi gợi mở của GV và thông qua thảo luận nhóm.
Bước 4: Hình thành kiến thức mới
Vận dụng kiến thức và PPDH vừa hình thành kiến

Bảng 2: Mối quan hệ giữa các bước giải BTHH và NL TDLG tương ứng
Hoạt động dạy học BTHH hữu cơ

Biểu hiện của NL TDLG
trong giải BTHH

NL TDLG
tương ứng

Bước 1
Nhận diện BTHH

1. Đọc và xác định được dạng BTHH
2. Nhận biết được giả thiết, kết luận và các điều kiện của BTHH

Nhận thức đối tượng

Bước 2
Tự đặt câu hỏi và trả lời liên quan
đến BTHH

3. Xác định được các dữ kiện trong giả thiết; các yêu cầu của kết luận của
BTHH
4. Xác định được mối quan hệ, mâu thuẫn và yêu cầu của BTHH

Tự đặt câu hỏi liên
quan đến đối tượng

Bước 3
Dự kiến các cách giải BTHH

5. Hình dung tiến trình giải BTHH, huy động kiến thức liên quan và đề xuất các
cách giải BTHH

Hình thành, kết nối các
ý tưởng

Bước 4
Lựa chọn và thực hiện giải BTHH

6. Lựa chọn cách giải, lên kế hoạch cụ thể cho tiến trình và thực hiện giải BTHH

Tìm kiếm giải pháp và
hành động

Bước 5
Phân tích, đánh giá và kết luận

7. Suy ngẫm lại cách giải, xác định mức độ đạt được của cách giải
8. Rút kinh nghiệm và khái quát thành quy trình giải cho dạng BTHH đó.

Phân tích và rút kinh
nghiệm
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thức mới vừa để củng cố, hoàn thiện kiến thức đã
học.
(2) Sử dụng BTHH hữu cơ để củng cố hoàn thiện
kiến thức
Đây là khâu quan trọng trên con đường nhận thức của
người học, nhằm rèn luyện việc sử dụng các kiến thức
đã chiếm lĩnh vào các tình huống cụ thể. BTHH củng
cố hoàn thiện kiến thức có thể đưa vào ngay trong giảng
bài mới, nghiên cứu tài liệu mới hoặc đưa vào sau một
nội dung, sau một chương, thậm chí sau nhiều chương.
Thông thường, dùng BTHH khái quát để giúp HS thông
qua tìm lời giải mà hệ thống hóa được những kiến thức
đã học. Lời giải cho mỗi BTHH bao hàm một lượng
kiến thức mang hệ thống cao hơn. Nhờ sự vận dụng đó,
người học củng cố, hệ thống hóa kiến thức ở mức cao
hơn, có điều kiện rèn luyện TDLG, thiết lập mối quan
hệ nhân quả.
Biện pháp sử dụng BTHH trong ôn tập, củng cố hoàn
thiện là biện pháp diễn dịch. Những tri thức cụ thể,
cùng loại được hình thành nhanh chóng, đầy đủ, chính
xác và NL TDLG của HS được phát triển toàn diện.
Việc sử dụng BTHH trong ôn tập, củng cố hoàn thiện
kiến thức gồm các bước sau:
Bước 1: Chọn BTHH có các nội dung cần ôn tập,
củng cố và hoàn thiện, giao cho HS.
Thông thường, GV chọn ra các bài tập nhằm khắc sâu
kiến thức cho HS, giúp các em nhớ lâu và sâu sắc hơn.
Các bài tập như: (1) Nhận biết chất, (2) Điều chế các
chất, thực hiện dãy chuyển hoá, (3) Tinh chế, tách các
chất ra khỏi hỗn hợp, (4) Bài toán tổng hợp.
Bước 2: Định hướng và tổ chức cho từng HS thực
hiện giải BTHH theo sự hướng dẫn, gợi ý của GV.

Bước 3: Tổ chức cho HS thực hiện giải BTHH và
thảo luận thống nhất nội dung, đề xuất những vấn đề
chưa giải quyết được.
Những vấn đề chưa giải quyết được, HS báo cáo kết
quả và đề xuất những vấn đề thắc mắc. Thông qua thảo
luận, GV thu nhận được thông tin ngược về khả năng
hiểu bài, vận dụng kiến thức của HS, nhận xét, đánh giá
NL của từng em, từ đó có kế hoạch, biện pháp nâng cao
chất lượng giảng dạy cũng như ưu tiên phát triển một số
NL cụ thể cho các em.
Bước 4: GV chốt kiến thức, giải quyết những vấn đề
mà HS chưa giải quyết được.
GV có thể yêu cầu HS hệ thống hóa kiến thức dưới
dạng bảng, sơ đồ, bản đồ TD… GV là trọng tài, là người
thống nhất các ý kiến của HS, chuẩn hóa kiến thức.
2.3. Kết quả nghiên cứu

Từ các BTHH hữu cơ THPT và các biện pháp sử dụng
các BTHH trong DH đã đề xuất, chúng tôi tiến hành thực
nghiệm để đánh giá tính phù hợp của bài tập, tính hiệu
quả, khả thi của các biện pháp đề ra. Việc thực nghiệm
sư phạm đươc tiến hành trong năm học 2019 - 2020 tại
04 lớp 12 của 02 trường THPT khu vực Đông Nam Bộ
(84 HS). Chúng tôi tiến hành đánh giá sự phát triển NL
TDLG của HS qua hoạt động giải BTHH học hữu cơ
theo phiếu đánh giá tiêu chí qua quan sát: Với 8 tiêu
chí thông qua 3 mức độ. Ở các giai đoạn trước tác động
(trước khi sử dụng BTHH) và sau tác động (sau khi sử
dụng BTHH trong bài luyện tập) và so sánh kết quả đánh
giá các tiêu chí ở 2 giai đoạn này (xem Bảng 3).
Trong 8 tiêu chí trên thì các tiêu chí 1, 2, 3 có điểm
quan sát chênh lệch thấp giữa hai thời điểm trước và sau

Bảng 3: Kết quả phiếu kiểm quan sát lớp thực nghiệp về sự phát triển NL giải quyết vấn đề của HS
Tiêu chí
đánh giá

Thực nghiệm sư phạm (Trước tác động)
Số HS đạt điểm

Thực nghiệm sư phạm (Sau tác động)
TB (X1)

3.0

2.0

1.0

1

15

26

37

2

8

33

3

11

4

Số HS đạt điểm

TB (Y1)

Y1-X1

3.0

2.0

1.0

1.72

20

43

15

2.06

0.34

37

1.63

16

44

18

1.97

0.34

34

33

1.72

18

48

12

2.08

0.36

11

29

38

1.65

20

42

16

2.05

0.4

5

10

25

43

1.58

18

40

20

1.97

0.39

6

15

25

38

1.71

23

44

11

2.15

0.44

7

7

35

36

1.63

13

53

12

2.02

0.39

8

7

25

46

1.5

12

46

20

1.9

0.40

13.14

Tổng điểm

Tổng điểm

16.20
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tác động. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng BTHH phần
Hóa học hữu cơ đã giúp phát triển mạnh NL thành tố:
NL hình thành, kết nối các ý tưởng; NL tìm kiếm giải
pháp và hành động; NL phân tích và rút kinh nghiệm
(xem Hình 4).

Hình 4: Phát triển NL TDLG trước và sau tác động

Căn cứ vào bảng kiểm quan sát của GV và kết quả tự
đánh giá của HS có thể thấy kết quả đạt được ở mỗi tiêu
chí của HS nhóm thực nghiệm sau tác động cao hơn
trước tác động.
3. Kết luận
Kết quả thực nghiệm được chúng tôi thống kê ở trên
cho thấy việc sử dụng BTHH hữu cơ phối hợp với các
PPDH tích cực đã đem đến hiệu quả cao trong việc phát
triển NL TDLG cho HS THPT. Để việc sử dụng BTHH
trong DH phát triển được NL TDLG của HS trường
THPT đòi hỏi GV phải có lòng yêu nghề, NL chuyên
môn nghiệp vụ tốt để xây dựng được hệ thống BTHH
đa dạng, phong phú, kích thích các hoạt động học tập
sáng tạo của HS.
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ABSTRACT: Developing logical thinking capacity for students is one of the
urgent requirements of general education. This capacity development in
chemistry teaching can be done by a variety of methods. However, using
organic chemistry exercises is considered an effective measure. The
survey of chemistry teaching at high schools in the Southeast Region
shows that teachers still restrict using organic chemistry exercises to
organize students to explore, research, and apply knowledge learned
to solve the posed problems; thereby, developing students’ logical
thinking capacity. This article examines the problem of using organic
chemistry exercises in teaching to develop logical thinking capacity for
students in high schools.
KEYWORDS: Logical thinking capacity, organic chemistry exercises, students, high
school.
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