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TÓM TẮT
Học sinh học Hình học đòi hỏi tư duy trực quan và sự tưởng tượng cao. Nhằm giúp các học
sinh có tư duy trực quan đó, chúng tôi đã xem xét các khả năng ứng dụng phần mềm GeoGebra vào
giảng dạy môn Hình học để củng cố lí thuyết của mỗi bài học. Bài báo đã đưa ra những lập luận và
quy trình ứng dụng phần mềm GeoGebra trong khoảng thời gian củng cố lí thuyết bài học. Sau đó,
chúng tôi đã áp dụng giảng dạy trên các học sinh lớp 10. Ở đây, chúng tôi đưa ra một vài ví dụ điển
hình mà chúng tôi áp dụng. Từ đó, chúng tôi hi vọng có thể nghiên cứu mở rộng việc sử dụng phần
mềm GeoGebra trong giảng dạy môn Hình học với các khối 11 và 12.
Từ khóa: đường tròn; phương trình; GeoGebra; hình học; THPT; công nghệ thông tin; toán
phổ thông; mô phỏng; phương pháp giảng dạy; dạy học mô hình

1.

Giới thiệu
Ngày nay, việc sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học không còn xa lạ với các giáo viên
(GV). Điều đó tạo nên những giờ học hứng thú đối với học sinh (HS), mang lại sự tương tác
cao giữa HS và GV trong giờ dạy, giúp HS học tập hiệu quả hơn. Hiện nay có rất nhiều phần
mềm hỗ trợ dạy học môn Toán như Cabri 2D, GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, GeospaceGeoplane… Tuy nhiên, đối với toán học, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) còn
tùy thuộc vào mỗi nội dung bài giảng.
Chúng ta biết rằng, học Hình học trong nhà trường đòi hỏi tư duy trực quan cao, tư
duy tính toán, tư duy logic và sự tưởng tượng. Vì lẽ đó, mà nhiều HS ngại học Toán hay kết
quả của môn học này chưa được cao. Đặc biệt, với những HS lớp 10 mới vào đầu cấp THPT
thì sự bỡ ngỡ, lạ lẫm và tiếp thu bài học còn thụ động. Để giúp HS nắm rõ hơn về bài học,
chúng ta có thể tăng khả năng nhớ bài học ngay tại lớp bằng hoạt động củng cố kiến thức.
Hoạt động củng cố hay hệ thống lại kiến thức vừa học rất quan trọng, bởi vì, nó có tác dụng
giúp HS nhớ và khắc sâu kiến thức mới để có thể vận dụng được kiến thức mới trong việc
giải các bài toán. Riêng với Hình học lớp 10, đặc biệt là lí thuyết hình học, đó là các khái
niệm, định lí, hệ quả hay tính chất về điểm, đường thẳng, quỹ tích, góc, tam giác, tứ giác…

Cite this article as: Vu Thi Phuong (2021). Using Geogebra to consolidate geometry theory. Ho Chi Minh City
University of Education Journal of Science, 18(5), 817-826.
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đòi hỏi HS phải tưởng tượng, vẽ hình, tổng hợp kiến thức và tư duy logic thì mới có thể giải
được các bài toán trên lớp hay trong cuộc sống thực tế.
Để tăng khả năng củng cố bài học môn Hình học, chúng tôi đã xem xét các khả năng
ứng dụng chương trình GeoGebra vào giảng dạy môn Hình học lớp 10. Từ đó, sử dụng
GeoGebra để tiến hành các thí nghiệm hình học, minh họa các phương trình tọa độ, đồ thị
trong một số bài lí thuyết, định lí và các ví dụ Hình học 10 trong phần củng cố lí thuyết
bài học.
Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ hình học phẳng, hình học 3D hay hình học động; nó
có thể kết hợp phương trình, tọa độ và tính toán đại số. Phần mềm này sử dụng đơn giản, có
giao diện tiếng Việt và có thể dùng cả cho chế độ cài đặt trên máy tính hoặc chế độ trực
tuyến tại trang web https://www.geogebra.org.
Ở Việt Nam, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo đã nghiên cứu ứng dụng CNTT
trong giảng dạy tại nhà trường. Tác giả Nguyễn Phú Lộc đã nghiên cứu, điều tra về việc ứng
dụng CNTT trong dạy học như việc sử dụng các phần mềm Cabri 2D, Sketchpad,
GeoGebra… trong giảng dạy tại các trường phổ thông ở Việt Nam (Nguyen, & Le, 2015).
Ở Hậu Giang, ông đã điều tra việc ứng dụng CNTT, cho thấy, các GV sử dụng GeoGebra
để mô phỏng trong giảng dạy Toán học không nhiều, chỉ chiếm có 8,45% (Nguyen et al.,
2020).
Đã có nhiều GV sử dụng phần mềm GeoGebra trong giảng dạy như: Trần Trung và
các cộng sự đã sử dụng GeoGebra để làm phương tiện trực quan trong dạy học giúp HS dự
đoán, chứng minh, minh họa, giới hạn và mở rộng bài toán phép biến hình trong môn Hình
học lớp 11 (Tran et al., 2012); trong mô hình dạy học khám phá, Phan Trọng Hải đã sử dụng
phần mềm GeoGebra hỗ trợ, minh họa trong quá trình dạy định lí toán học ở trường THPT
(Phan, 2013); trong bài báo của Nguyễn Minh Hậu, tác giả đã minh họa mô hình dạy học
chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra để nâng cao hiệu quả dạy học
môn Hình học lớp 12 (Nguyen, & Huynh, 2018); tác giả Lương Việt Hưng – GV trường
THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng) đã giới thiệu một cách thức giúp HS phát triển tư duy đồ thị
với sự trợ giúp của phần mềm GeoGebra để giải quyết nhanh một số bài toán trắc nghiệm
về hàm số bậc hai trong chương trình Đại số 10 (Luong, 2018)…
Hiện tại, cũng có nhiều trường cao đẳng và đại học (ĐH) sư phạm đã đưa vào giảng
dạy cách sử dụng và ứng dụng phần mềm GeoGebra cho sinh viên sư phạm, ví dụ như Khoa
Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
(Tang, 2020). Ở Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, đã có một nhóm nghiên
cứu và hoàn thành một sách điện tử (ebook) chứa 123 đối tượng là các hình của tất cả các
bài tập trong sách giáo khoa Hình học lớp 11 hiện hành (Vo et al., 2020). Còn đối với HS tại
các trường phổ thông, các em đã được làm quen với phần mềm GeoGebra thông qua chương
trình Tin học ở trường và có thể thực hành trực tuyến tại trang web của GeoGebra. Vì vậy,
việc sử dụng hay làm bài tập trên phần mềm GeoGebra cũng không lạ với HS THPT.
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Trên thế giới, các GV trung học ở nhiều nước cũng ứng dụng phần mềm GeoGebra
trong quá trình giảng dạy, như ở CHDCND Lào (Nguyen, & Le, 2015); ở Liên bang Nga
(Smimov, & Smirnova, 2017); ở Chi Lê, các nhà khoa học đã nghiên cứu về ảnh hưởng của
việc sử dụng phần mềm GeoGebra đối với việc thúc đẩy việc học Toán ở trường trung học
và về tác động của nó đối với quan niệm của GV về việc dạy và học Toán (Dockendor, &
Solar, 2017)…
2.
Các kiến thức cơ bản
Định nghĩa 1. Phương trình ax + by + c =
0 với a và b không đồng thời bằng 0, được gọi là
phương trình tổng quát của đường thẳng. (Tran et al., 2010).
Cho hai đường thẳng d1 và d 2 có phương trình tổng quát là a1 x + b1 y + c1 =
0 và
a2 x + b2 y + c2 =
0 . Tọa độ giao điểm của d1 và d 2 là nghiệm của hệ phương trình

0
a1 x + b1 y + c1 =
.
(1)

0
a2 x + b2 y + c2 =
Ta thấy, hệ (1) xảy ra các trường hợp sau: hệ (1) có một nghiệm khi d1 và d 2 cắt nhau;

hệ (1) có vô số nghiệm khi d1 và d 2 trùng nhau; hệ (1) vô nghiệm khi d1 và d 2 song song
với nhau.
Định lí Côsin. (Tran et al., 2010) Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c ta có:

a 2 = b 2 + c 2 − 2bc.cos A;
b 2 = a 2 + c 2 − 2ac.cos B;

(2)

c 2 = a 2 + b 2 − 2ab.cos C.
Định nghĩa 2. Phương trình đường tròn tâm I(a; b) bán kính R là

( x − a) + ( y − b)
2

2

=
R2.

Cho điểm M 0 ( x0 ; y0 ) nằm trên đường tròn (C) có tâm I ( a; b ) . Gọi d là tiếp tuyến
với ( C ) tại M 0 , d có phương trình là

0
( x0 − a )( x − x0 ) + ( y0 − b )( y − y0 ) =

(3)

Trong quá trình nghiên cứu và sử dụng, chúng tôi dùng phần mềm GeoGebra phiên
bản 6.0.620.0-offline được cài đặt trên máy tính cá nhân, ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt.
Tính năng cơ bản của GeoGebra được biết đến là: mô tả các điểm, đường/đoạn thẳng;
vẽ các đa giác, đường tròn, elip, dựng hình đối xứng, quay hình; xác định độ dài đoạn thẳng,
số đo góc, diện tích đa diện…
Giao diện GeoGebra chia thành hai phần chính: bên trái là cửa sổ CAS (nhập lệnh)
còn bên phải là vùng làm việc hay để hiển thị hình (Hình 1). Để hiểu hơn và sử dụng tốt
phần mềm này, bạn đọc có thể tham khảo tài liệu “Phần mềm GeoGebra 5.0 hướng dẫn sử
dụng và ứng dụng trong môn toán cấp ba” (bản tiếng Việt) của tác giả Trần Phúc Hòa
(Tran, 2016).
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Hình 1. Giao diện cơ bản của GeoGebra
3.
Nội dung nghiên cứu
3.1. Quy trình áp dụng
Trong quá trình giảng dạy Hình học lớp 10, chúng tôi thấy rằng, việc áp dụng phần
mềm GeoGebra vào mỗi bài, mỗi phần, mỗi ví dụ là khác nhau. Với mục tiêu áp dụng để
củng cố lí thuyết bài học thì sự lựa chọn ví dụ hay bài toán phù hợp để mô phỏng lí thuyết
của bài học đó là rất quan trọng.
Ở đây, chúng tôi không đề cập toàn bộ tiến trình của cả tiết học, mà chỉ đề cập khoảng
thời gian ngắn sử dụng phần mềm GeoGebra minh họa bài toán để củng cố lí thuyết chính
của bài học. Trong quá trình giảng dạy thực tế trên lớp, cùng với sự góp ý của các đồng
nghiệp trong tổ bộ môn và sự tự rút kinh nghiệm của bản thân sau giờ dạy, chúng tôi đã đưa
ra quy trình hoạt động được áp dụng là:
(1) Đưa ra bài toán củng cố: là bài toán điển hình, không quá khó và phù hợp với nội
dung lí thuyết cần củng cố;
(2) HS giải bài toán theo phương pháp lí thuyết vừa học;
(3) GV mô phỏng bài toán với phần mềm GeoGebra;
(4) HS so sánh, đối chiếu với kết quả: quá trình này xảy ra hai trường hợp: một là, đối
với HS giải đúng thì điều đó càng củng cố vững chắc niềm tin của HS với sự hiểu bài và sự
vận dụng lí thuyết; hai là, đối với những HS giải sai hoặc chưa giải xong vì chưa hiểu rõ lí
thuyết bài học hoặc việc vận dụng lí thuyết vào giải bài tập còn vướng mắc, thì sự mô phỏng
bài toán với phần mềm GeoGebra giúp HS khắc sâu lí thuyết và bài tập áp dụng một lần nữa,
từ đó, giúp các em hiểu lí thuyết hơn và tăng kĩ năng vận dụng lí thuyết vào giải toán.
3.2. Áp dụng thực tiễn
Phần mềm GeoGebra giảng dạy thực tế ở 5 lớp khối 10 tại Trường THPT Thực hành
Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk. Qua học kì 1 năm học 2020-2021, chúng tôi thấy rằng, việc sử
dụng GeoGebra để củng cố lí thuyết hình học có hiệu quả và có tác dụng lớn, đặc biệt đối
với việc giúp HS hiểu và khắc sâu về các định lí, hệ quả. Tuy rằng, định lí về mặt toán học
đã được chứng minh một cách chặt chẽ, nhưng định lí được nêu ra rất cô đọng và súc tích,
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nhiều HS chưa thể tưởng tượng ra hay hiểu và vận dụng được ngay, vì thế HS cần một quá
trình như giải thích, minh họa, mô phỏng… những lí thuyết đó.
Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập việc sử dụng GeoGebra để củng cố định lí và lí
thuyết bài học.
a. Củng cố định lí
Trong toán học, việc HS nắm bắt và khắc sâu được các định lí là rất quan trọng, nó
quyết định đến sự vận dụng lí thuyết vào quá trình làm bài tập trong SGK và áp dụng trong
thực tiễn. Vì vậy, việc dạy một định lí làm sao cho hiệu quả đã được GV quan tâm nghiên
cứu hay sử dụng phần mềm để minh họa quá trình này (Phan, 2013; Smirnov, 2017).
Hoạt động dạy học định lí diễn ra hai giai đoạn:
- Chứng minh định lí – quá trình sử dụng các công thức, định lí, kiến thức đã biết để
trình bày, diễn giải, biến đổi lí thuyết để đi đến điều phải chứng minh;
- Củng cố định lí – quá trình GV giúp HS củng cố kiến thức bằng cách mô phỏng thực
tế để nhận dạng và thể hiện định lí hoặc cho HS làm các bài tập có thể sử dụng định lí vừa
học để nhận dạng định lí đó.
Ví dụ 1. Dùng GeoGebra để mô phỏng và củng cố sự đúng đắn của Định lí Côsin trong
bài “Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác” (SGK Hình học 10, tr. 48)
(Tran et al., 2010). Chúng ta xem xét bài toán sau:
Bài toán 1. (Tran et al., 2010) Cho tam giác Gợi ý: tính toán theo Định lí Côsin (2) ta được:
ABC có cạnh a = 16 cm , cạnh b = 10 cm
 = 2558 ' .
A = 44 2 ' và B
c ≈ 21.6 cm , 
 = 1100 . Tính độ dài cạnh c và các
và góc C
góc A, B của tam giác đó.

Sử dụng GeoGebra để mô phỏng hình trong Bài toán 1 và chiếu lên màn hình để HS
xem, ta sử dụng các bước dựng hình sau:
(1) Vẽ đoạn thẳng với độ dài cố định ( BC = 16 cm );
' = 1100 ), ta sẽ có CC ' = 16 cm ;
(2) Xác định C’ với độ góc cho trước ( BCC
(3) Vẽ đường tròn tâm C bán kính 10 cm , xác định điểm A là giao điểm của đường tròn và
đoạn thẳng CC’, ta được AC = 10 cm (sau đó ẩn đường tròn, đoạn CC ' và điểm C ' );
(4) Vẽ các đoạn thẳng AC và AB ;
.
(5) Xác định 
ABC và BAC

Cho HS so sánh kết quả tính toán được theo Định lí Côsin với kết quả phần mềm
GeoGebra xác định được bên cửa sổ CAS (Hình 2). Từ đó, HS xác nhận, tin tưởng vào công
thức tính toán của Định lí Côsin và bản thân.
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Hình 2. Minh họa tính toán theo cố Định lí Côsin
b. Củng cố lí thuyết bài học
Việc nắm vững lí thuyết bài học môn Toán đối với HS là rất cần thiết, bởi các định
nghĩa, tính chất, công thức là rất quan trọng, HS phải nhớ thì mới vận dụng được để giải
quyết các bài tập. Để củng cố lí thuyết, GV thường giao các bài tập áp dụng lí thuyết vừa
mới học.
Ví dụ 2. Để củng cố lí thuyết đường thẳng, chúng ta xem xét mục “5. Vị trí tương đối
của các đường thẳng” trong bài “Phương trình đường thẳng” (SGK Hình học 10, tr.78) (Tran
et al., 2010). Chúng ta xem xét bài tập hoạt động của HS trên lớp:
Bài toán 2. Xét vị trí tương đối của đường thẳng Gợi ý: Sử dụng lí thuyết vị trí tương đối của các
đường thẳng trong (1) để giải. Hoặc giải tương
d : x − 2 y +1 =
0 với mỗi đường thẳng sau:
tự như ví dụ đã nêu ở trong SGK. Đáp án:
d : −3 x + 6 y − 3 =
0;
1

d 2 : y = −2 x;

d ≡ d1 ; d cắt d 2 tại điểm ( −0,2; 0,4 ) và

d3 : 2 x + 5 =
4 y.

d / / d3 .

Sử dụng GeoGebra để mô phỏng Bài toán 2, chúng ta có các bước dựng hình sau:
(1) Nhập phương trình d trong cửa sổ CAS;
(2) Nhập phương trình d1 trong cửa sổ CAS;
(3) Nhập phương trình d 2 trong cửa sổ CAS;
(4) Xác định giao điểm A của đường thẳng d và d 2 ;
(5) Nhập phương trình d3 trong cửa sổ CAS;

Chờ HS làm bài xong, GV chiếu quá trình dựng hình và kết quả trên màn hình máy
chiếu để HS xem và đối chiếu với kết quả tính toán (Hình 3). Sau đó GV thực hiện
bước sau:
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(6) Dùng nút lệnh “Quan hệ giữa 2 đối tượng” để chọn lần lượt các nhóm đối tượng d với d1 ,

d với d 2 và d với d3 . Phần mềm GeoGebra sẽ hiển thị bảng thông báo quan hệ giữa hai
đối tượng được chọn, như vậy HS có thể kiểm tra và đối chiếu với đáp án bài giải của mình.

Hình 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Ví dụ 3. Dùng GeoGebra mô phỏng phương trình đường tròn và đường thẳng trong
bài học “Phương trình đường tròn” (SGK Hình học 10, tr. 83) (Tran et al., 2010).
Bài toán 3. (Tran et al., 2010) Viết phương trình Gợi ý: Đường tròn ( C ) có tâm I (1;2 ) , sử
tiếp tuyến tại điểm M ( 3;4 ) thuộc đường tròn dụng công thức (3), phương trình tiếp tuyến của
đường tròn ( C ) tại điểm M ( 3;4 ) là

(C ) : ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 =
8.

x+ y−7 =
0

Sử dụng GeoGebra để mô phỏng Bài toán 3, ta có các bước dựng hình sau:
(1) Dựng đường tròn tâm

I (1;2 ) bán kính R = 2 2 theo phương trình

( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 =
8;
(2) Lấy điểm M ( 3;4 ) và tâm I (1;2 ) ;
(3) Vẽ đoạn thẳng IM;
(4) Xác định đường thẳng qua M vuông góc với IM (đường thẳng này là tiếp tuyến với đường
tròn (C) tại điểm M).

Chiếu quá trình dựng hình và kết quả trên màn hình máy chiếu để HS xem và đối chiếu
với kết quả tính toán thông qua lí thuyết vừa học (Hình 4). Chúng ta thấy rằng, phương trình
đường thẳng tiếp tuyến của tính toán qua lí thuyết và của phần mềm GeoGebra là như nhau.
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Hình 4. Vẽ tiếp tuyến đường tròn
Nhận xét chung: trong quá trình sử dụng phần mềm GeoGebra, khi thay đổi các tham
số thì các thông số khác thay đổi theo, điều này phù hợp với thi trắc nghiệm đối với những
bài có dạng tương tự. Mặt khác, HS cũng có thể sử dụng phần mềm trực tiếp trên trang web
để tự so sánh kết quả tính toán khi làm bài tập ở nhà.
4.
Kết luận
Việc củng cố lí thuyết bài học Hình học thông qua các bài toán dưới sự mô phỏng bằng
phần mềm GeoGebra đã góp phần sống động và thực tế hơn. Qua đó, HS nắm bắt, khắc sâu
lí thuyết vừa học. Thật vậy, trong quá trình giảng dạy thực tế ở khối 10 tại Trường THPT
Thực hành Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả bước đầu thu được rất khả quan cho thấy, sự
hiệu quả của việc sử dụng phần mềm GeoGebra trong khoảng thời gian củng cố lí thuyết bài
học Hình học. Qua đó, chúng tôi cũng thấy rằng cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng phần
mềm GeoGebra với mỗi bài học, bài toán để việc củng cố bài học được hợp lí, tối ưu. Tiếp
đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, hướng dẫn các giáo viên dạy Toán trong tổ bộ môn cùng ứng
dụng phần mềm GeoGebra để mô phỏng, củng cố lí thuyết bài học Hình học của các lớp 11
và 12.

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.
 Lời cảm ơn: Cảm ơn TS Lê Anh Nhật Trường Đại học Tân Trào đã có những hướng dẫn,
góp ý tích cực trong thời gian giảng dạy thực tế và chuẩn bị bài báo này.
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ABSTRACT
Students learning geometry are usually required high levels of visual thinking and
imagination. In order to help students with such visual thinking, we have examined the possibilities
of applying GeoGebra software to teach geometry to reinforce the theory of each lesson. This article
presents arguments and procedures for applying GeoGebra software for practices. Then, we apply
the procedures to teach students in grades 10. In this paper, some examples will be presented. It is
suggested to further study the use of GeoGebra software in teaching geometry with grades 11
and 12.
Keywords: circle; equation; GeoGebra; geometry; high school; information technology;
mathematics; simulation; teaching methods; teaching models
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