
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI CUỐI KỲ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT? 

Đây là một câu hỏi mà các bạn sinh viên năm thứ nhất rất muốn có một câu trả lời. 

Tuy nhiên có một câu trả lời là học chăm chỉ là yên tâm đạt kết quả tốt. Câu này thì 

ai cũng có thể nói được nhưng chắc chắn là nó không đáp ứng được sự kỳ vọng của 

các bạn. Các cụ đã có câu “Nói thì dễ nhưng làm mới khó” còn giới trẻ bây giờ có 

câu “Chém gió thì giỏi, làm thì pó tay.” Như vậy, cái điệp khúc cứ chăm chỉ học 

tập thì kết quả sẽ cao đã trở thành lỗi thời. Thực tế cho thấy có những bạn học theo 

phong thái rất lãng tử, lúc nào cũng thấy ở quán game hay đi chơi suốt ngày nhưng 

kết quả thì lại cao chót vót (tất nhiên là không kể đến trường hợp tiêu cực trong thi 

cử) và ngược lại cũng có những bạn dùi mài kinh sử trên thư viện suốt ngày nhưng 

đến lúc thi thì kết quả lại tỷ lệ nghịch với kết quả thi cử  thế nó mới đau . Vậy 

tóm lại nguyên nhân là ở đâu, liệu chăm chỉ có phải là yếu tố chính để giúp các bạn 

thành công trong các kỳ thi vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Tóm lại, chăm thôi 

chưa đủ còn cần có chút phương pháp học hiệu quả nhất. 

Tôi có thể phân loại sinh viên chúng ta hiện nay thành các bộ phận chính sau: 

- Bộ phận 1 (Superman): Đây là bộ phận chiếm số ít (trong mỗi lớp thường 

chỉ có 1 vài superman thôi) và là những thành phần ưu tú và tinh túy nhất 

của trường. Đặc điểm của các bạn này là rất chăm chỉ và có đầu óc tư duy rất 

tốt  đây là kết quả của quá trình học tập và phấn đấu từ phổ thông. Các 

bạn trong bộ phận này thi thì thường ít xịt lắm, chắc chỉ toàn điểm A. Có 

những bạn điểm A thôi cũng đã buồn rầu vì không được A+   đây gọi là 

kẻ ăn không hết kẻ mò chẳng ra. Tôi cực kỳ đánh giá cao những bạn này 

(nhiều khi rất muốn được giỏi như các bạn nhưng khổ nỗi hoàn cảnh xô đẩy 

nên bản thân tôi cũng không nằm trong bộ phận này  hơi tiếc). 

- Bộ phận 2 (Buffalo): Đây là bộ phận chỉ nghe tên cũng đã biết được khả 

năng trâu bò. Những bạn thuộc bộ phận này cực kỳ chăm chỉ, giành gần như 

mọi thời gian cho việc học (ăn cũng học, chơi cũng học, ngủ cũng học, nói 

chung là lúc nào trong đầu cũng lởn vởn định lý này, định luật kia). Nhưng 

nhược điểm là tâm lý yếu, thiếu tự tin nên kết quả thi rất phập phù. Học ở 

nhà thì nhớ mà vào phòng thi chữ bay đi đâu hết. Những bạn thuộc bộ phận 

này nếu khắc phục được nhược điểm tâm lý thì chắc chắn sẽ thành 

superbuffalo . 



- Bộ phận 3 (Hero): Đây là bộ phận rất ngang tàng, học theo phương pháp rất 

anh hùng (giống kiểu đã là anh hùng thì cần gì phải cố gắng). Đặc điểm là 

thời gian dành cho việc khác ngang ngửa thậm chí áp đảo thời gian học. 

Nhưng nhờ có bản lĩnh và khả năng tu duy khá tốt nên trong thời gian ngắn 

vẫn có thể nạp một lượng lớn kiến thức vào đầu. Nhược điểm là sau khi thi 

xong thì chẳng còn gì. Bộ nhớ của bộ phận này có cơ chế hoạt động như 

RAM của máy tính. Chỉ ghi nhớ tạm thời, dùng xong là delete. Khi nào cần 

ta lại mở ra  tôi chắc rơi vào bộ phận này. 

- Bộ phận 4 (Alqueda): Đây là bộ phận được đào tạo từ lò luyện của Alqueda 

nên rất dũng cảm. Không bao giờ lo lắng hay sợ sệt kể cả ngay mai thi thì 

hôm nay ta cũng cứ đi chơi đã. Đối với bộ phận này quá trình thi cử không 

khác gì chơi sổ xố vì ngoài kĩ năng bấm nút “nổ” thì kiến thức trước khi vào 

phòng thi gần như không có gì  chiếm một số lượng không nhỏ. Hi vọng 

các bạn nào đang ở trong bộ phận này hãy cố gắng phấn đấu chuyển lên các 

bộ phận khác để tồn tại lâu hơn. Hãy nhớ các bạn không hề kém, chỉ đơn 

giản là các bạn chưa biết giành thời gian cho việc học một cách hợp lý. 

Bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề làm thế nào để được kết quả thi lý tốt nhất có 

thể. Bây giờ tôi sẽ phân tích cấu trúc điểm và kết cấu đề thi của chúng ta và cách 

để nâng cao điểm của chúng ta. 

1. Thi giữa kỳ 30%:  

Rất nhiều bạn nghĩ do trọng số điểm thi giữa kì có 30% nên không thèm chấp và 

chỉ giành thời gian đầu tư cho kì thi giữa kỳ. Kết quả đến khi thi giữa kỳ mới biết 

cuộc đời nó không toàn màu hồng  bước ra khỏi phòng thi với nỗi buồn nặng trĩu 

và ngửa mặt lên trời nói “Tell me why?”. Có 30% thôi ý mà, nhưng nếu giả sử các 

bạn được 8 hay 9 điểm thì coi như bước vào kỳ thi cuối các bạn đã có sẵn vốn 2 – 

3 điểm rồi  hoàn toàn tự tin vì nếu có chẳng may không học hết thì học tập trung 

vào một phần để kiếm số điểm tối thiểu để qua. Như vậy 30% điểm này là vô cùng 

quan trọng và đặc biệt quan trọng với các bạn khối D (vốn tưởng thoát môn vật lý 

nhưng đời ai biết được chữ ngờ). Để đạt được 30% này không phải là khó, các bạn 

chỉ cần làm theo những bước sau: 

- Đi học đầy đủ (cả lý thuyết và bài tập): Cái này nghe thì đơn giản nhưng mà 

nhiều bạn lại không thực hiện được. Hãy nhớ cho dù các bạn có không hiểu 



những gì thầy giáo giảng thì các bạn vẫn phải có mặt ở trên lớp và giữ trật tự 

trong lớp học. Chuyện không hiểu bài là đương nhiên vì theo kinh nghiệm 

của tôi ước chừng có trên 50% số bạn ngồi trong lớp nghe giảng mà chả hiểu 

gì  thế mới gọi là đại học  kiến thức các bạn thu được không phải ở trên 

lớp là chính mà chính là qua quá trình tự học, và trao đổi với mọi người và 

với thầy giáo. 

- Hăng hái trong giờ bài tập: Có rất nhiều kiểu thể hiện sự quan tâm của 

mình tới tiết học của giáo viên. Các bạn có thể xung phong lên bảng chữa 

bài tập. Nói thật một tuần có khoảng 6 bài tập, ngồi đọc một tý là hiểu sau 

đó lên chữa  được xét cộng điểm  quá đơn giản và nhẹ nhàng  thế mà 

vẫn chê. Ngoài ra, các bạn có thể hỏi giáo viên những vấn đề thắc mắc liên 

quan tới bài tập vì nhiều bài tập cũng khá xương, và có nhiều bước mà các 

bạn không hiểu vì sao. Do đó, đừng có mà giấu dốt hãy hỏi liên tục. Tôi mà 

dạy thì tôi cũng thích các bạn hỏi thật nhiều vì như thế tôi mới biết các bạn 

cần bổ sung cái gì. Tất nhiên là không phải câu nào tôi cũng có thể trả lời 

trực tiếp ngay trên lớp vì làm sao mà nhớ hết được. Tôi quan niệm là chỉ nên 

lưu giữ những kiến thức cơ bản trong đầu còn những cái khác các bạn có thể 

quên vì việc gì mà chúng ta phải làm khổ mình bằng những công thức dài 

dòng, những kiến thức chuyên sâu trong khi tài liệu luôn có sẵn. Chỉ cần biết 

cách là có thể khai thác được ngay. Tóm lại, học là để biết kiến thức nằm ở 

đâu để khi cần có thể tìm được nó chứ không phải là cái gì cũng cố gắng 

nhồi nhét vào trong đầu  thế thì đầu các bạn chẳng hơn gì cái HDD của 

laptop. Một chú ý nữa là hãy thể hiện sự tôn trọng giáo viên bằng cách giữ 

trật tự trong lớp học. Nhiều bạn thấy giáo viên dễ tính (đặc biệt là các giáo 

viên trẻ) nên trong lớp nói chuyện ồn ào. Tôi cũng gặp nhiều lớp như vậy và 

nói thật là dạy những lớp như vậy rất chán vì trên thì mình nói còn ở dưới 

các bạn cứ chém gió ầm ầm. Thế nên tôi thường không điểm danh vì nếu các 

bạn thấy không thích học các bạn có thể ở nhà để tránh làm ảnh hưởng tới 

các bạn khác miễn là khi thi các bạn làm được bài (yên tâm là không bao giờ 

có chuyện trù dập vì nếu các bạn ở nhà mà học được thì tôi càng mừng ). 

- Trang bị đầy đủ kiến thức khi thi giữa kỳ: Rất may mắn là do thi giữa kỳ 

nên kiến thức thực sự không nhiều  hoàn toàn có thể học kịp. Các dạng bài 

tập thi giữa kỳ thường chủ yếu nằm trong các bài tập định hướng vì nhìn 

chung các thầy cô đều không muốn các bạn điểm thấp nên rất hạn chế cho 

các dạng bài lệch ra ngoài các dạng đã học  tóm lại hãy nhớ để ý các dạng 



bài tập định hướng. Đến đây một vấn đề phát sinh là thi giữa kỳ thì tùy thuộc 

vào thầy cô mà có thể thi trắc nghiệm hoặc thi tự luận. Tự luận thì hơi vất vả 

hơn một chút vì các bạn phải hiểu vấn đề một cách cơ bản. Còn nếu trắc 

nghiệm thì quá đơn giản. Tôi ước chừng chỉ cần nhớ khoảng 20 công thức 

thì các bạn có thể tung hoành ngang dọc. Với 20 công thức các bạn biết các 

bạn có thể làm được bao nhiêu bài không? Tôi cứ giả sử như trung bình một 

công thức có 3 đại lượng  xoay vòng bằng cách cho 2 đại lượng đã biết để 

tìm đại lượng còn lại  các bạn đã biết làm 3 bài. Nếu 20 công thức thì có 

nghĩa là 60 bài. Còn thực tế thường ít khi có 3 đại lượng lắm, toàn là 4 – 5 

đại lượng thôi  các bạn có thể làm được 80 – 100 dạng bài  quá kinh 

khủng. Như vậy các bạn có thể thấy sức mạnh của việc ghi nhớ một công 

thức nó dã man thế nào . Khi làm một bài trắc nghiệm các bạn chỉ cần gọi 

đúng công thức cuối cùng ra  đánh dấu các đại lượng đã biết  bấm tách 

tách  khi đáp án. Nhưng làm thế nào để nhớ các công thức đấy bây giờ, 

nên nhớ là 20 chứ không phải là 1, 2 cái mà có thể paste thẳng vào đầu được. 

Cách dễ nhất là gắn công thức với một bức tranh, hay một sự kiện, một câu 

thơ nào đó mà các bạn ghi nhớ hoặc đôi khi các bạn có thể tưởng tượng ra 

một cái gì đó liên quan tới công thức. Hãy nhớ là các bạn tưởng tượng càng 

quái dị thì các bạn càng nhớ lâu. Tôi ví dụ là chẳng hạn để nhớ công thức 

  
 √   

 
, bây giờ hãy biến đổi công thức đi một chút cho dễ tưởng tượng 

    √   . Ta hãy tưởng tưởng có một bạn gái có bạn trai tên là Văn 

Minh nhưng lại bị bạn trai đó bỏ rơi vì bạn trai đó có vấn đề , và bạn gái 

đó tâm sự với bạn cùng phòng và nói lý do hai bạn chia tay là: “Văn minh 

Bỏ Mình Vì Nó Là Gay”  thế là các bạn đã nạp xong công thức vào đầu 

thông qua một câu chuyện tưởng tượng. Tất nhiên các bạn có thể sáng tác 

thoải mái, kể cả hơi điên điên một chút cũng được  tất nhiên chả ai biết 

được đâu vì các bạn nghĩ gì thì các bạn biết chứ (trừ khi bạn lại đi nói cho 

người khác suy nghĩ của bạn thì 100% bạn crazy). 

b. Kỳ thi cuối kỳ 70%: 

Thành hay bại nằm ở kỳ thi này, đây là giai đoạn vô cùng khốc liệt và căng thẳng. 

Khuôn mặt ai cũng đờ đẫn vì không hiểu sao sáng học chiều quên, hôm nay học 

nhưng ngày mai lại quên. Tất cả là do quá căng thẳng nên trí nhớ của các bạn có 

vấn đề và do không có sự chuẩn bị trước về lực lượng nên sắp chiến đấu đến nơi 



rồi mà chẳng có gì  thế này thì đánh đấm bằng niềm tin. Tuy nhiên, nếu được 

chuẩn bị tốt và có chiến thuật hợp lý thì vấn đề lại quá sim pờ le. Bây giờ chúng ta 

sẽ bàn về chiến thuật để đối phó với kỳ thi tới. Đề thi sẽ gồm hai phần trắc nghiệm 

15 câu (mỗi câu là 0.3 point), tự luận thường là 2 câu lớn (mỗi câu 2 ý) 

- Xử lý trắc nghiệm: Dạng thường gặp 

o Dạng trong bài tập định hướng: khoảng 8 câu (sai số 5 câu ) 

o Dạng mở rộng trong sách bài tập: khoảng 5 câu (sai số 2 câu) 

o Dạng ngoài luồng (thường là trong các quán photo): 2 câu 

 Nhìn vào cơ cấu nếu ta sẽ chia thành các gói cước: 

o Gói 2.4 điểm:  thuộc công thức bài tập định hướng là nuốt 

gọn. 

o Gói 1.5 điểm:   thuộc công thức một số bài mở rộng trong 

sách bài tập (ví dụ, những bài có công thức hay), mấy bài mang 

tính chất giới thiệu chung chung thì đừng có nhớ vì chắc chắn 

chẳng ra mấy câu đấy đâu. Chẳng ai lại hỏi đơn vị lực ma sát là 

gì đâu? . 

o Gói 0.6 điểm (hơi hèo):  thường là liên quan tới lý thuyết  

chú ý mấy bài trắc nghiệm trong quán photo  nhưng nhiều 

khi đáp án trong đấy lại sai  tốt nhất là nên tham khảo những 

bạn học giỏi, những anh chị đi trước để có đáp án chính xác. Số 

lượng bài này không nhiều nên rất dễ nhớ. 

- Xử lý phần thi tự luận: Thường sẽ có 20 câu tự luận (có thể mua ở cửa hàng 

photo để biết). Nhìn chung là câu hỏi sẽ nằm trong đó, và nói chung là chả 

có gì bí mật cả vì nếu nhìn qua các câu hỏi các bạn sẽ thấy là giới hạn thi là 

chẳng có giới hạn gì. Hầu như các vấn đề được học đều có trong các câu hỏi. 

Sinh viên mình được cái kiểu gì cũng sẽ phải tìm mọi cách thu gọn giới hạn 

càng nhiều càng tốt  xin thưa các môn khác thì còn hạn chế được chứ vật 

lý thì quên đi. Nếu các bạn muốn điểm cao thì học hết còn nếu muốn học ít 

mà lại điểm cao thì xác suất thôi.  

o Học 2 câu: xác suất tủ đè 90% 

o Học 10 câu: xác suất tủ đè 50% 

Tóm lại số câu các bạn học càng nhiều thì xác suất tủ đè càng lớn. Tất nhiên, 

tôi không khuyến khích các bạn học kiểu đó vì không phải lúc nào vận may 

cũng là đồng hành với chúng ta. Chỉ trừ khi trường hợp bất khả kháng mà 



chúng ta không còn cách nào khác thì mới phải đánh cuộc với số phận. Kinh 

nghiệm để học tự luận là đừng có mà tụng kinh gõ mõ đề cương vì trí nhớ 

các bạn tốt thì không sao chứ trí nhớ mà tồi thì xác định đi. Hãy tóm tắt ý 

thôi, một câu trả lời dù là dài đến mấy nó cũng chỉ có vài ý chính, khi các 

bạn tóm được ý chính thì việc thêm mắm thêm muối vào cho câu cú nó 

chuẩn là xong. Với các định luật nhớ công thức là xong. Ví dụ thay vì nhớ 

định luật Ôm là “cường độ dòng điện trong mạch tỷ lệ thuận với hiệu điện 

thế và tỉ lệ nghịch với điện trở” các bạn nhớ luôn I = U/R nhìn thế kia thì ai 

mà chẳng chém ra được, U ở trên thì phải là tỷ lệ thuận còn R ở dưới thì là 

tỷ lệ nghịch chứ sao. 

Hai câu tự luận thường có hai phần là lý thuyết và bài tập tự luận (thường là 

ứng dụng của lý thuyết). Dạng và cách giải đều có hết trong đề cương của 

hàng photo rồi. Thường dạng bài tập là dạng bài tập định hướng chỉ có một 

vài bài tập nằm ngoài thôi. Nói chung, là nếu các bạn học được hết 20 câu 

(biết trước rồi còn gì) thì các bạn đã có 5.5 điểm  nếu chỉ đặt mục tiêu qua 

thì chỉ cần thế là đủ. 

KL: Tôi trình bày hơi dài nên có lẽ các bạn chưa nắm được ý  tóm tắt 

- Đi học và làm bài đầy đủ, hăng hái tham gia chữa bài và trao đổi với giáo 

viên. 

- Học công thức các bài định hướng, ví dụ, một số bài mở rộng  cách học 

công thức là gắn với một sự kiện, một câu thơ (tự sáng tác), hay một cái gì 

đó quái dị. (khoảng 40 công thức là đánh đông dẹp bắc ngay) 

- Tự luận: 20 câu (nguồn hàng photo) 

o Định luật: học công thức  từ công thức viết thành lời. 

o Tóm tắt ý chính. 

- Trắc nghiệm: 

o Dạng chủ yếu trong sách bài tập 

o Dạng mở rộng: tham khảo thêm ở hàng photo 

- Một điều nữa hãy tự tin khi bước vào phòng thi  chẳng việc gì phải sợ cả, 

trượt thì học lại càng chắc  tóm lại hãy luôn luôn đừng tự tạo căng thẳng 

cho mình trước khi bước vào phòng thi. Tôi cũng trải qua thời kỳ như các 

bạn, lúc đầu bước vào phòng thi tim đập, chân run. Nhưng về sau thì cứ nghĩ 

là mình có sợ hay không sợ thì cũng vẫn phải vào phòng thi  vậy thì tội 

quái gì mà phải lăn tăn, cứ thoải mái bước vào kỳ thi.  



 

 


