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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Môn Toán là môn học không chỉ trang bị cho HS những tri thức toán học 

chính xác mà còn “hình thành ở HS những phƣơng pháp suy nghĩ và làm việc của 

khoa học toán học” [36, tr. 68]. Hơn nữa, “một trong những tƣ tƣởng cơ bản của 

nhân văn hóa toán học trong nhà trƣờng là: toán học dành cho mọi ngƣời hay toán 

học dành cho mỗi ngƣời, chứ không phải toán học chỉ dành riêng cho một số ngƣời” 

[34, tr.152]. Trong chƣơng trình Tiểu học, môn Toán cung cấp cho HS những kiến 

thức ban đầu cơ bản, những kiến thức này tuy đơn giản nhƣng là cơ sở cho quá trình 

học tập sau này. Việc dạy học Toán ở Tiểu học đƣợc chia làm hai giai đoạn: các lớp 

đầu cấp (lớp 1, 2, 3) và các lớp cuối cấp (lớp 4, 5). Trong dạy học môn Toán cho 

HS các lớp đầu cấp chủ yếu dựa vào phƣơng tiện trực quan và đề cập đến nội dung 

có tính tổng thể, gắn bó với kinh nghiệm đời sống của trẻ, sớm hình thành, rèn 

luyện kĩ năng tính, qua các kĩ năng đó giúp HS nắm vững hơn các kiến thức toán 

học, tạo cho HS có niềm tin, niềm vui trong học tập [4, tr.40–41].  

Trong dạy học môn Toán sử dụng đồng thời hai loại ngôn ngữ: NNTN và 

NNTH. Không có một ranh giới rõ ràng giữa NNTN và NNTH mà chúng có sự 

“hòa quyện” với nhau. Do đó trong dạy học môn Toán, GV không chỉ truyền đạt tri 

thức toán học mà còn giúp hình thành, phát triển NNTH, đồng thời rèn luyện và 

phát triển NNTN (tiếng Việt) cho HS. Bên cạnh đó thì “Ngôn ngữ nhƣ đã đƣợc thừa 

nhận có vị trí cực kì quan trọng trong vốn văn hóa của con ngƣời. Toán học nhà 

trƣờng có điều kiện để góp phần phát triển ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ, tiếng nƣớc 

ngoài) thông qua phát triển ngôn ngữ toán” [34, tr.156].  

NNTH có vai trò quan trọng trong phát triển TD toán học cũng nhƣ trong trình 

bày và lập luận toán học. Vì vậy, trên thế giới đã có nhiều nhà nghiên cứu giáo dục 

nghiên cứu về NNTH và những ảnh hƣởng của NNTH đến kết quả học tập của HS. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hiệp hội Châu Âu về nghiên cứu Giáo dục Toán 

học (CERME) đã thành lập ra các Tiểu ban nghiên cứu những vấn đề khác nhau, 

trong đó có một tiểu ban chuyên nghiên cứu về vấn đề Ngôn ngữ và Toán học. 
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NNTH cũng đã đƣợc quan tâm và đề cập đến trong Chƣơng trình và SGK môn Toán 

phổ thông ở nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ Nauy, Anh, Thụy Điển, Rumani, … [84]. 

Ở Việt Nam đã có một số nhà nghiên cứu giáo dục đã nghiên cứu về NNTH và 

vấn đề NNTH trong môn Toán cấp tiểu học. Những kết quả nghiên cứu đó mới 

dừng lại ở nghiên cứu ban đầu về lý luận NNTH, chƣa có những nghiên cứu cụ thể 

nào về ảnh hƣởng của NNTH đến việc chiếm lĩnh tri thức mới trong học tập môn 

Toán của HS phổ thông nói chung, HS tiểu học nói riêng, những khó khăn về mặt 

NNTH mà HS gặp phải trong học tập và cũng chƣa có những đề xuất cụ thể giúp 

HS sử dụng  hiệu quả NNTH. Bên cạnh đó, Chƣơng trình và SGK môn Toán hiện 

hành của cấp tiểu học đã bƣớc đầu quan tâm đến vấn đề NNTH. Cụ thể, một trong 

những mục tiêu của Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Toán cấp tiểu học là 

“góp phần bƣớc đầu phát triển năng lực tƣ duy, khả năng suy luận hợp lí và  diễn 

đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết vấn đề đơn giản, gần gũi 

trong cuộc sống; …” [4].  

NNTH là phƣơng tiện giao tiếp giữa GV và HS trong lớp học Toán. Vì vậy, 

NNTH có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng dạy học môn Toán ở trƣờng phổ 

thông. Trong thực tiễn dạy học, nhiều GV chƣa thực sự quan tâm, tạo ra môi trƣờng 

học tập mà ở đó HS đƣợc tập luyện sử dụng chính xác NNTH. GV chƣa có những 

biện pháp giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH trong học tập môn Toán. Vì vậy việc 

nghiên cứu, đề xuất các biện pháp sử dụng hiệu quả NNTH cho HS tiểu học nói 

chung, HS các lớp đầu cấp tiểu học nói riêng có ý nghĩa thực tiễn. 

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Một số biện 

pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học”. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về NNTH, nghiên cứu thực tiễn sử dụng NNTH 

trong dạy học môn Toán ở Tiểu học, đề xuất một số biện pháp sƣ phạm nhằm giúp 

HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH. 



 3 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu  

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Toán ở lớp 1, lớp 2, lớp 3. 

- Đối tƣợng nghiên cứu: NNTH trong môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học (lớp 

1, lớp 2, lớp 3). 

4. Giả thuyết khoa học  

Nếu xây dựng và thực hiện tốt một số biện pháp sƣ phạm thì có thể giúp HS 

các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH, góp phần nâng cao chất lƣợng 

dạy học môn Toán ở lớp 1, lớp 2, lớp 3.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý luận về NNTH. 

- Nghiên cứu nội dung, chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học.  

- Nghiên cứu vấn đề NNTH trong SGK môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học. 

- Nghiên cứu sự phát triển TD, ngôn ngữ của HS tiểu học. 

- Nghiên cứu thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

- Đề xuất biện pháp sƣ phạm nhằm sử dụng hiệu quả NNTH cho HS các lớp 

đầu cấp tiểu học trong dạy học môn Toán. 

- Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm nghiệm hiệu quả và tính khả thi của các 

biện pháp sƣ phạm đã đề xuất. 

6.  Phạm vi nghiên cứu  

 Luận án tập trung nghiên cứu việc sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở 

các lớp đầu cấp tiểu học.  

7. Phƣơng pháp nghiên cứu  

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Sử dụng phối hợp các phƣơng pháp nghiên cứu: thu thập thông tin, tài liệu,  

phân tích, tổng hợp, … để nghiên cứu lý luận về ngôn ngữ nói chung, NNTH nói 

riêng; nghiên cứu sự phát triển TD và ngôn ngữ của HS các lớp đầu cấp tiểu học; 

nghiên cứu nội dung, chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học; phân tích NNTH trong 

SGK Toán 1, Toán 2, Toán 3. 
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7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

Phối hợp các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn để làm rõ thực trạng và kiểm 

nghiệm hiệu quả khoa học của đề tài: 

- Phƣơng pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn GV, cán bộ quản lý trƣờng Tiểu 

học nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán và ý kiến 

đánh giá quá trình tác động của thực nghiệm sƣ phạm. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu phiếu học tập, vở bài tập 

của HS để tìm hiểu thực trạng sử dụng NNTH trong học tập môn Toán hiện nay, 

sản phẩm hoạt động của GV và HS trong quá trình thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu 

quả của các biện pháp đề xuất. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: xin ý kiến các chuyên gia về các vấn đề thuộc 

phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm nhằm bƣớc đầu kiểm nghiệm tính khả thi 

và hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp: nhằm góp phần khẳng định tính hiệu 

quả của các biện pháp đề xuất. 

7.3. Phương pháp xử lý thông tin  

Sử dụng phƣơng pháp thống kê để xử lý số liệu sau khi điều tra thực trạng, số 

liệu của quá trình thực nghiệm sƣ phạm.  

8. Nội dung đƣa ra bảo vệ  

Một số biện pháp sƣ phạm giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả 

NNTH theo các mức độ đã đề xuất. 

9. Đóng góp mới của luận án 

Hệ thống hóa đƣợc một phần lý luận về NNTH. 

Phân tích vấn đề NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học. 

Tìm hiểu thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu 

học hiện nay. 
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Xây dựng các mức độ cần đạt về sử dụng hiệu quả NNTH cho HS lớp 1, lớp 2, 

lớp 3. Đề xuất đƣợc một số biện pháp giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng 

hiệu quả NNTH. 

10. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

10.1. Ý nghĩa lý luận 

Hệ thống hóa lý luận về NNTH. 

10.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Phân tích thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học 

hiện nay. 

- Đề xuất các mức độ và biện pháp giúp HS lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng hiệu 

quả NNTH. 

11. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần “Mở đầu” và “Kết luận” nội dung chính của luận án gồm: 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chƣơng 2. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng hiệu 

quả ngôn ngữ toán học 

Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phạm 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu vấn đề của luận án 

1.1.1. Trên thế giới 

Theo [77, tr.39 - 52] NNTH đóng góp đáng kể vào việc học tập toán của HS. 

Năm 1952, Hickerson đã nghiên cứu ý nghĩa của các kí hiệu số học đƣợc hình thành 

trong giờ học toán của HS. Tuy nhiên nghiên cứu này không đƣợc quan tâm mà đến 

tận những năm 1970 thì NNTH mới bắt đầu đƣợc nghiên cứu một cách có hệ thống 

trong mối quan hệ với NNTN. Chẳng hạn, Waywood (1986) đã nghiên cứu những 

ảnh hƣởng của NNTH đến HS trung học cơ sở bằng cách ghi nhật kí vào cuối mỗi tiết 

học toán trong suốt thời gian bốn năm. Nghiên cứu của Stigler và Baranes (1988) về 

việc sử dụng NNTH của HS tiểu học ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. 

Nghiên cứu của Sullivan và Clarke (1991) về nâng cao chất lƣợng sử dụng câu hỏi 

trong lớp học toán để HS tích cực tham gia, trên cơ sở đó phát triển NNTH.  

Martin Hughes (1986) đã nghiên cứu những khó khăn về mặt NNTH mà cụ 

thể là các kí hiệu số học trong việc học tập toán của trẻ em [75, tr.113 - 133]. 

Theo [56] thì Pimm (1987), Laborde (1990), Ervynck (1982) đã nghiên cứu về 

NNTH trong học tập toán của HS và nhận thấy NNTH thực sự là một rào cản trong 

học tập toán vì NNTH có nhiều khác biệt với ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. 

Rheta N. Rubenstein (2009) nghiên cứu về kí hiệu toán học và nhận thấy kí 

hiệu là một yếu tố quan trọng của NNTH trong học tập môn Toán ở mọi cấp học. Kí 

hiệu là công cụ biểu diễn các quan hệ và giải quyết vấn đề toán học. Trên cơ sở đó 

tác giả đề xuất một số giải pháp hỗ trợ GV khắc phục khó khăn của HS trong học 

tập toán về phƣơng diện cú pháp và ngữ nghĩa của NNTH [79]. 

Charlene Leaderhouse (2007) đã nghiên cứu về NNTH và sự hiểu biết NNTH 

của HS lớp 6 trong học tập hình học. Trên cơ sở đó, tác giả nhận thấy khả năng 

hiểu, sử dụng chính xác các thuật ngữ toán học sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự hiểu biết 

về khái niệm toán học và trong học tập HS cần có đƣợc những cơ hội thảo luận ý 

tƣởng, thực hành sử dụng NNTH [55, tr.8-10]. 
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Diane L. Mille (1993) nghiên cứu về vai trò của NNTH trong phát triển các 

khái niệm toán học và sự kết nối của ngôn ngữ khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai 

của ngƣời học [59, tr.311- 316]. 

Eula Ewing Monroe và Robert Panchyshyn (1995) nghiên cứu về vấn đề             

từ vựng của NNTH và nêu lên sự cần thiết của từ vựng của NNTH trong phát triển 

các khái niệm toán học [61, tr.139 - 141]. 

Cũng nghiên cứu về vấn đề từ vựng của NNTH, David Chard (2003) xây dựng 

kế hoạch phát triển từ vựng trong học tập toán và nhận thấy NNTH là phƣơng tiện 

rất quan trọng giúp trẻ em phát triển các khái niệm mới. Trẻ em học tập toán tốt 

nhất bằng cách sử dụng nó và sự hiểu biết về NNTH sẽ cung cấp cho HS những kĩ 

năng cần thiết để suy nghĩ, nói và hiểu khái niệm toán học [58]. 

Bên cạnh đó, tài liệu [71] giúp HS phát triển và sử dụng từ vựng của NNTH 

bằng cách nhƣ xem trƣớc bài học: HS sẽ xem trƣớc bài học và gạch chân vào các từ 

vựng của NNTH mới hoặc các từ mà chƣa hiểu để trao đổi với GV. Trong giảng 

dạy, GV tổ chức cho HS tự lấy ví dụ liên hệ với thực tiễn. Chẳng hạn, khi HS đƣợc 

học về hình vuông thì GV tổ chức cho HS lấy ví dụ về các vật có dạng hình vuông 

mà HS gặp trong cuộc sống. 

Mặt khác, một số nhà nghiên cứu giáo dục đã quan tâm đến vấn đề NNTH 

trong chƣơng trình môn Toán của một số nƣớc. Theo tài liệu [84], Mihaela Singer 

(2007) đã nghiên cứu vấn đề NNTH trong chƣơng trình giáo dục phổ thông môn 

Toán của Rumani. Trong nghiên cứu tác giả khẳng định “Giao tiếp bằng NNTH” là 

một trong bốn mục tiêu giáo dục môn Toán, đƣợc thực hiện bắt đầu từ lớp 1 cho 

đến lớp cuối cùng của giáo dục phổ thông. Ngôn ngữ là phƣơng tiện để biểu đạt tri 

thức toán học, do đó việc giúp cho HS “có kiến thức và kĩ năng sử dụng các khái 

niệm toán học” cũng đồng nghĩa với việc hình thành, sử dụng NNTH một cách 

chính xác, rõ ràng. Đồng thời NNTH còn là công cụ, phƣơng tiện để HS sử dụng 

trong khi giải quyết vấn đề và áp dụng toán học vào thực tiễn. Birgit Pepin (2007) 

nghiên cứu chƣơng trình giảng dạy quốc gia của nƣớc Anh về NNTH. Tác giả nhận 

thấy ngay từ cấp tiểu học (KS1 và KS2) Chƣơng trình đã chú ý đến vấn đề ngôn 
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ngữ nói chung và NNTH nói riêng. Ở giai đoạn đầu (KS1), HS sử dụng đúng ngôn 

ngữ, kí hiệu, từ vựng trong học tập môn Toán; sử dụng nói, viết đúng ngôn ngữ 

thông thƣờng và sau đó là NNTH. Giai đoạn sau (KS2) HS giao tiếp bằng NNTH 

bao gồm cả việc sử dụng chính xác NNTH. Bên cạnh đó các tác giả đã nghiên cứu 

khía cạnh ngôn ngữ và giao tiếp, trong đó có đề cập đến NNTH, trong Chƣơng trình 

môn Toán của một số nƣớc nhƣ Sigmund Ongstad (2007) nghiên cứu về Chƣơng 

trình giáo dục môn Toán của Nauy, Brian Hudson và Peter Nyström (2007) nghiên 

cứu Chƣơng trình môn Toán của Thụy Điển, … 

Hơn nữa, ngôn ngữ là phƣơng tiện của giao tiếp nên Sullivan.P và Clarke.D 

(1991), Dean.PG (1982), Torbe.M và Shuard.H (1982) đã nghiên cứu về vấn đề 

giao tiếp bằng NNTH trong học tập môn Toán của HS. Các nhà nghiên cứu đã 

khẳng định không có NNTH sẽ không có quá trình giao tiếp trong lớp học toán và 

toán học không thể diễn ra [dẫn theo 70].  

Ngoài ra còn rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề NNTH và ảnh 

hƣởng của NNTH trong học tập môn Toán của HS nhƣ Marilyn Burns (2004) [73], 

Raymond Duval (2005) [78], Robert Laurence Baleer (2011) [80], Chad Larson 

(2007) [54], …  

1.1.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, vấn đề NNTH cũng đã đƣợc nghiên cứu và vận dụng vào thực 

tiễn giảng dạy ở các khía cạnh khác nhau nhƣng nhìn chung mới chỉ là những 

nghiên cứu sơ lƣợc ban đầu. Sau đây là một số kết quả nghiên cứu liên quan đến 

NNTH và việc vận dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trƣờng phổ thông. 

Các nhà nghiên cứu Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình 

(1981) khẳng định “thể hiện đúng đắn mối quan hệ giữa nội dung tƣ tƣởng toán học 

và hình thức NNTH là một cơ sở phƣơng pháp luận quan trọng của giáo dục toán 

học”. Các tác giả trình bày ba điểm khác biệt giữa NNTN và NNTH: thứ nhất, trong 

NNTH một dấu chữ số, chữ cái, dấu phép tính hay dấu quan hệ biểu thị điều mà 

NNTN phải dùng đến từ hay một kết hợp từ mới biểu thị đƣợc, điều đó làm cho 

NNTH gọn gàng hơn so với NNTN; thứ hai mỗi kí hiệu toán học hay mỗi kết hợp 
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các kí hiệu đều có một nghĩa duy nhất, điều đó làm cho NNTH có khả năng diễn đạt 

chính xác tƣ tƣởng toán học hơn hẳn NNTN; thứ ba NNTH có dùng đến ngôn ngữ 

biến điều đó cho phép NNTH rất thích hợp để khái quát diễn đạt các quy luật 

chung: những hình thức tuy có nội dung khác nhau nhƣng cùng đƣợc diễn đạt nhƣ 

nhau [31, tr. 94 - 96].  

Tác giả Hà Sĩ Hồ (1990) đã trình bày một số đặc điểm của NNTH. Cụ thể: 

NNTH chủ yếu là ngôn ngữ sử dụng kí hiệu; NNTH không phải là ngôn ngữ “lời nói” 

mà chủ yếu là ngôn ngữ “viết”; NNTH vừa chặt chẽ vừa uyển chuyển [17, tr.43  - 48]. 

Tác giả Hoàng Chúng (1994) nghiên cứu về NNTH và việc sử dụng NNTH 

trong SGK Toán cấp 2. Theo tác giả thì các thuật ngữ, kí hiệu toán học đƣợc hình 

thành và phát triển trong quá trình hình thành, phát triển của các khái niệm toán học 

và phƣơng pháp giải các bài toán; Một thuật ngữ, một kí hiệu phản ánh cùng một 

khái niệm, có thể đƣợc định nghĩa theo nhiều cách tƣơng đƣơng nhau. Tác giả lƣu ý 

khi dùng các kí hiệu toán học cần phân biệt: những kí hiệu phải dùng nguyên vẹn, 

không thay đổi; những kí hiệu nên dùng (tuy có thể thay bằng kí hiệu khác) vì đã 

quen thuộc với nhiều ngƣời; những kí hiệu có thể tùy ý chọn. Theo tác giả quá trình 

phát triển toán học luôn đòi hỏi phải mở rộng, thay đổi một khái niệm, kéo theo việc 

mở rộng, thay đổi cách hiểu đối với một thuật ngữ, một kí hiệu; Trong toán học có 

thể dùng các kí hiệu khác nhau để chỉ cùng một đối tƣợng nhƣng không đƣợc dùng 

một kí hiệu để chỉ hai đối tƣợng khác nhau trong cùng một vấn đề [10, tr.8 - 16].   

Các tác giả Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu (1998) đã đề cập đến 

vấn đề NNTH trong tài liệu Phƣơng pháp dạy học Toán (tập 1). Theo các tác giả, 

việc xây dựng một ngôn ngữ khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm của NNTN (thƣờng 

dài lời khiến khó nắm một lúc đƣợc nhiều ý, phụ thuộc vào những yếu tố cảm xúc 

liên quan đến ý, gây ra tình trạng hiểu không thống nhất, gây khó khăn suy luận 

chính xác, …) và thích hợp với việc diễn đạt nội dung toán học là cần thiết. Đó là 

NNTH. Trong toán học, các kí hiệu đƣợc sắp xếp theo những “quy tắc ngữ pháp” 

thành biểu thức hay công thức diễn đạt các đối tƣợng hay mệnh đề toán học. Trong 

NNTH cũng có những “từ đồng nghĩa” nhƣ trong NNTN, đó là những kí hiệu khác 

nhau nhƣng chỉ cùng một đối tƣợng [18, tr. 23 – 26]. 
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 Trong luận án “Góp phần phát triển năng lực TD lôgic và sử dụng chính xác 

NNTH cho HS đầu cấp Trung học phổ thông trong dạy học đại số”, tác giả Nguyễn 

Văn Thuận (2004) đã  đề xuất các biện pháp sƣ phạm: Tập cho HS diễn đạt một số 

định nghĩa, định lí theo những cách khác nhau; Rèn luyện cho HS sử dụng chính 

xác các phép biến đổi; Tập luyện sử dụng các thuật ngữ, kí hiệu của lôgic toán để 

diễn đạt các mệnh đề toán học [44, tr. 82 - 135] 

 Theo [16, tr. 46 - 49], để phát triển  NNTH cho HS trong quá trình dạy học 

Toán ở trung học phổ thông thì cần chú ý rèn luyện thƣờng xuyên cho HS hiểu 

đúng, sử dụng chính xác, hợp lý ngôn ngữ của lý thuyết tập hợp và logic toán cùng 

các kí hiệu, thuật ngữ toán học để trình bày lời giải, kịp thời phân tích và sửa chữa 

sai lầm mà HS có thể mắc phải; Rèn luyện HS sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu nhằm diễn 

đạt nội dung toán học theo nhiều cách khác nhau, từ đó chọn cách theo hƣớng thuận 

lợi cho vấn đề cần giải quyết; Giúp HS biết chuyển từ NNTH thông thƣờng sang 

thuật ngữ, kí hiệu của lôgic toán và ngƣợc lại. Đồng thời rèn luyện cho HS khả năng 

vận dụng kiến thức toán học vào các bài toán thực tiễn.  

Nhƣ vậy, trên thế giới, vấn đề NNTH, vai trò và những ảnh hƣởng của NNTH 

đến quá trình học tập của HS đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ở Việt Nam, 

NNTH bƣớc đầu đã đƣợc đề cập đến nhƣng chƣa có tác giả và công trình khoa học 

nào nghiên cứu sâu và toàn diện vấn đề này cả về lý luận và cả về thực tiễn. Đặc 

biệt chƣa có tác giả nào nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giúp HS các lớp đầu cấp 

tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH. 

1.2. Sơ lƣợc về ngôn ngữ 

Vấn đề ngôn ngữ mà Luận án quan tâm và đề cập đến là NNTH. Tuy nhiên, 

trong thực tế, NNTH không có sự tách biệt hoàn toàn với NNTN. Chính vì vậy mà 

trong dạy học Toán ngoài việc cung cấp tri thức thì cần “nâng cao trình độ sử dụng 

tiếng mẹ đẻ một cách chính xác” [34, tr.153]. 

1.2.1. Quan niệm  

Theo Từ điển Tiếng Việt “Ngôn ngữ là hệ thống những âm, những từ và 

những quy tắc kết hợp chúng, làm phƣơng tiện để giao tiếp chung cho một cộng 

đồng” [40, tr.8] hoặc “Ngôn ngữ là hệ thống các kí hiệu dùng làm phƣơng tiện để 
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diễn đạt, thông báo” [40, tr.885]. Theo tài liệu [85] thì ngôn ngữ còn đƣợc hiểu “là 

hệ thống hữu hạn của các kí hiệu tùy ý kết hợp theo quy tắc ngữ pháp để làm 

phƣơng tiện giao tiếp”. 

 Các quan niệm trên cho phép hiểu ngôn ngữ là hệ thống các kí hiệu và các 

quy tắc kết hợp chúng làm phƣơng tiện giao tiếp chung cho một cộng đồng. 

1.2.2. Chức năng cơ bản của ngôn ngữ 

Ngôn ngữ có hai chức năng cơ bản sau:  

- Ngôn ngữ có chức năng là phƣơng tiện của giao tiếp 

Giao tiếp đƣợc hiểu là sự truyền đạt thông tin từ ngƣời này đến ngƣời khác 

nhằm thực hiện một mục đích nhất định. Trong số các hình thức giao tiếp mà con 

ngƣời sử dụng thì hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ là phổ biến và quan trọng nhất. 

Nói nhƣ  Lênin “Ngôn ngữ là phƣơng tiện giao tiếp quan trọng nhất của con ngƣời” 

[dẫn theo 8, tr.19].  

- Ngôn ngữ có chức năng là công cụ của TD 

Chức năng TD của ngôn ngữ biểu hiện ở cả hai khía cạnh [14, tr.20]: 

 Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tƣ tƣởng. Không có từ nào, câu nào mà lại 

không biểu hiện khái niệm hay tƣ tƣởng. Ngƣợc lại, không có ý nghĩ, tƣ tƣởng nào 

lại không tồn tại dƣới dạng ngôn ngữ.  

Ngôn ngữ trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành tƣ tƣởng. Mọi ý nghĩ, tƣ 

tƣởng chỉ trở nên rõ ràng khi đƣợc biểu hiện bằng ngôn ngữ. 

1.2.3. Thuật ngữ khoa học 

Thuật ngữ khoa học bao gồm những từ và cụm từ cố định là tên gọi chính xác 

của những khái niệm và những đối tƣợng thuộc các lĩnh vực chuyên môn của con 

ngƣời [14, tr.118]. 

Thuật ngữ khoa học có các đặc điểm sau [14, tr.118 - 122]:  

- Thuật ngữ khoa học có tính xác định về nghĩa 

Thuật ngữ toán học lệ thuộc chặt chẽ vào các khái niệm toán học nên có tính 

xác định về nghĩa. Chẳng hạn khi nói đến từ “cạnh” trong thuật ngữ toán học ta 

nghĩ ngay đến đoạn thẳng làm thành phần của một hình đa giác. Nội dung của thuật 

ngữ chỉ thay đổi khi xuất hiện những quan niệm mới, chỉ thay đổi khi các khái niệm 
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mà thuật ngữ đó biểu thị đƣợc xác lập lại. Nội dung của thuật ngữ là toàn bộ định 

nghĩa lôgic của khái niệm dành cho thuật ngữ đó. 

- Thuật ngữ khoa học có tính hệ thống   

Chẳng hạn, từ “tích” trong toán học có nghĩa là “kết quả của phép nhân” 

nhƣng khi tách nó ra khỏi hệ thống thuật ngữ toán học và sử dụng nhƣ một từ trong 

NNTN thì nó lại có nghĩa là “dồn, góp từng ít cho thành số lƣợng đáng kể” [40, 

tr.1261]. Một ví dụ khác, từ “thƣơng” khi đặt vào trong hệ thống thuật ngữ toán học 

thì có nghĩa là “kết quả của phép chia” nhƣng khi đƣa ra khỏi hệ thống này và sử 

dụng trong NNTN thì lại có nghĩa “có tình cảm gắn bó và thƣờng tỏ ra quan tâm săn 

sóc một cách chu đáo” [40, tr.1253].  

- Thuật ngữ khoa học có xu hƣớng một nghĩa 

Mỗi thuật ngữ có thể xuất hiện trong nhiều ngành khoa học khác nhau, nhƣng 

trong cùng một hệ thống thì mỗi thuật ngữ khoa học thƣờng chỉ có một nghĩa. 

Chẳng hạn từ “độ”, khi nằm trong hệ thống thuật ngữ toán học có nghĩa là “đơn vị 

đo cung, đo góc, bằng 
1

360
 của đƣờng tròn, hoặc 

1

180
 của góc bẹt” [40, tr.440], nhƣng 

khi nằm trong hệ thống các thuật ngữ triết học có nghĩa là “phạm trù triết học chỉ sự 

thống nhất giữa hai mặt chất và lƣợng của sự vật, khi lƣợng thay đổi đến một giới 

hạn nào đó thì chất thay đổi” [36, tr.440], hay trong các ngành khoa học khác thì có 

nghĩa là “đơn vị đo trong thang nhiệt độ, nồng độ” [40, tr.440]. Đây là hiện tƣợng 

mà trong ngôn ngữ gọi là từ đồng âm. 

- Thuật ngữ khoa học có tính quốc tế 

Tính quốc tế của thuật ngữ khoa học thể hiện rõ nét ở mặt nội dung. Thật vậy, 

thuật ngữ khoa học là vỏ ngôn ngữ của khái niệm. Do đó nội dung khái niệm của 

một ngành khoa học của các nƣớc trên thế giới là không lệch nhau. Đó là sự thống 

nhất khoa học trên con đƣờng nhận thức chân lí.  

Về hình thức cấu tạo thì tính quốc tế của thuật ngữ khoa học chỉ mang tính 

tƣơng đối, có những thuật ngữ thống nhất trên một phạm vi rộng nhƣng có thuật 

ngữ chỉ thống nhất ở phạm vi hẹp.   
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1.3. Ngôn ngữ toán học 

Kết quả nghiên cứu về lý luận của NNTH đã đƣợc công bố trong bài báo 

“Đôi nét về ngôn ngữ toán học”, đăng trên Tạp chí Giáo dục, số 297, kì 1 

(11/2012), trang 37-39. 

1.3.1. Quan niệm     

1.3.1.1. Quan niệm về ngôn ngữ toán học 

Một số nhà nghiên cứu quan niệm về NNTH nhƣ sau: 

Theo Raymond Duval và cộng sự (2005), NNTH bao gồm ngôn ngữ, các kí 

hiệu tƣợng trƣng, hình ảnh trực quan [78, tr.790]. Theo tác giả Hà Sĩ Hồ (1990), 

NNTH là một hệ thống các thuật ngữ, kí hiệu toán học chủ yếu ở dạng ngôn ngữ 

viết. Các kí hiệu này có tính chất quy ƣớc để diễn đạt nội dung toán học đảm bảo 

tính lôgic, chính xác và ngắn gọn [17, tr.45 - 48]. Hai quan điểm trên đều cho rằng 

trong NNTH có hệ thống các kí hiệu.  

Bên cạnh hệ thống thuật ngữ, kí hiệu thì Toán học còn sử dụng các hình ảnh, 

hình vẽ, sơ đồ, đồ thị, … làm phƣơng tiện để biểu thị nội dung toán học. Khi đó, 

hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ, đồ thị, … đƣợc coi là các “phƣơng tiện trực quan tƣợng 

trƣng” [36, tr. 111]. Theo tác giả Hoàng Chúng (1997) thì “mỗi phƣơng tiện trực 

quan tƣợng trƣng là một loại ngôn ngữ” [dẫn theo 36, tr. 111]. 

 Trên cơ sở đó có thể hiểu: NNTH bao gồm các kí hiệu, thuật ngữ (từ, cụm từ), 

biểu tượng và các quy tắc kết hợp chúng dùng làm phương tiện để diễn đạt nội dung 

toán học một cách lôgic, chính xác, rõ ràng. Kí hiệu gồm chữ số, chữ cái, kí tự 

alphabetic, dấu các phép toán, dấu quan hệ và các dấu ngoặc được dùng trong toán 

học. Biểu tượng gồm hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ hoặc mô hình của đối tượng cụ thể. 

1.3.1.2. Quan niệm về sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học 

Theo Từ điển Tiếng Việt thì “sử dụng” có nghĩa là “lấy làm phƣơng tiện để 

phục vụ nhu cầu, mục đích nào đó” [40, tr. 1126]. “Hiệu quả” có nghĩa là “kết quả 

thực của việc làm mang lại”  [40, tr. 68]. 

Do đó sử dụng NNTH có thể hiểu là NNTH được lấy làm phương tiện phục vụ 

việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu toán học. Sử dụng hiệu quả NNTH có nghĩa 
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là sử dụng đúng, chính xác NNTH trong giải quyết vấn đề và dùng NNTH làm 

phương tiện để giao tiếp linh hoạt trong học tập môn Toán.  

Đối với HS tiểu học, sử dụng hiệu quả NNTH có nghĩa là sử dụng đúng, chính 

xác kí hiệu, biểu tượng, thuật ngữ trong tiếp nhận kiến thức mới hay trong giải bài 

tập và dùng NNTH làm phương tiện để diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết chính 

xác, linh hoạt, rõ ràng trong học tập môn Toán. 

1.3.2. Chức năng của ngôn ngữ toán học 

NNTH có hai chức năng cơ bản của ngôn ngữ: chức năng giao tiếp và chức 

năng TD. 

1.3.2.1. Chức năng giao tiếp 

Ngôn ngữ đƣợc sử dụng làm phƣơng tiện để giao tiếp, truyền đạt những suy nghĩ, 

ý tƣởng của con ngƣời với nhau. Haliday (1985) cho rằng ngôn ngữ giúp con ngƣời 

xây dựng hình ảnh tinh thần của thực tại, trao đổi kinh nghiệm của những gì đang diễn 

ra xung quanh và bên trong mỗi chúng ta [dẫn theo 82]. Còn Mercer (2000) nhận xét, 

ngôn ngữ là phƣơng tiện để con ngƣời cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau tạo ra kiến thức 

và sự hiểu biết, làm cho mọi ngƣời trên thế giới hiểu nhau hơn [dẫn theo 82].  

Giao tiếp là một chức năng quan trọng trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

toán học. Ở lớp học toán có rất nhiều thông tin đƣợc trao đổi giữa GV với tập thể 

HS, giữa GV với cá nhân HS, giữa cá nhân HS với tập thể HS, giữa cá nhân HS với 

cá nhân HS. Các hình thức giao tiếp diễn ra trong lớp học toán đều nhằm mục đích 

giải quyết các vấn đề toán học đặt ra, giúp HS hiểu khái niệm toán học, nâng cao 

khả năng hiểu, sử dụng NNTH. 

Sullivan, P.Clarke (1991) đã chứng tỏ rằng chất lƣợng học tập của HS có liên 

quan đến chất lƣợng giao tiếp với GV. Còn Dean (1982) kết luận, giao tiếp là một 

phƣơng tiện để đạt tới sự hiểu biết về toán học. Tƣơng tự nhƣ vậy, Torble, 

M.Shuard (1992) cho rằng, không có ngôn ngữ thì không thể có quá trình giao tiếp 

và không có giao tiếp, không có thông tin trao đổi trong lớp học toán thì toán học 

không thể diễn ra [dẫn theo 70]. Một lần nữa Dean (1982) lại khẳng định, thật khó 

để diễn đạt các ý tƣởng toán học hoàn toàn bằng NNTN, vì vậy HS thƣờng xuyên 
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phải giao tiếp bằng NNTH [dẫn theo 70]. Điều này khẳng định chức năng giao tiếp 

là vô cùng quan trọng trong học tập và nghiên cứu toán học.  

Trong giảng dạy, GV tạo ra các tình huống có vấn đề, tổ chức cho HS giải quyết 

vấn đề. Khi đó HS phải tranh luận, thuyết phục chính mình và những ngƣời khác bằng 

cách đƣa ra phƣơng án giải quyết vấn đề một cách lôgic, chính xác. Muốn thực hiện 

đƣợc điều này thì HS phải có kiến thức toán học tốt và sử dụng hiệu quả NNTH để giải 

thích, chứng minh một vấn đề toán học. Bên cạnh việc HS giao tiếp với nhau trong giờ 

học thì GV cũng phải thực hiện giao tiếp với HS. Quá trình giao tiếp của GV với HS  

có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống câu hỏi. Một vấn đề toán học đặt ra, GV phải 

xây dựng hệ thống câu hỏi giúp HS hiểu và giải quyết vấn đề. GV có thể đặt nhiều câu 

hỏi khác nhau vào cùng một vấn đề để giúp HS phát triển sự hiểu biết về khái niệm 

toán học thông qua các thuật ngữ, kí hiệu, ngữ nghĩa của NNTH. Trong cùng một vấn 

đề GV có thể cho HS phát biểu theo nhiều cách khác nhau để từ đó không những giúp 

HS hiểu sâu sắc hơn khái niệm toán học mà còn làm phong phú vốn từ trong NNTH 

cho HS. Chẳng hạn, phát biểu “tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau” có thể 

phát biểu theo cách khác “tam giác đều là tam giác có ba góc bằng nhau”. 

Chức năng giao tiếp của NNTH còn thể hiện rõ trong nghiên cứu toán học. 

NNTH là phƣơng tiện để các nhà khoa học trên thế giới có thể giao tiếp đƣợc với 

nhau mà không có sự trở ngại về mặt không gian, thời gian và ngôn ngữ. Ngày nay, 

phạm vi giao tiếp của ngôn ngữ nói chung và NNTH nói riêng rất rộng, mang tính 

toàn cầu. Không chỉ mở rộng về không gian mà hình thức giao tiếp cũng ngày càng 

phong phú, đa dạng hơn nhờ sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Con ngƣời không 

chỉ giao tiếp bằng miệng, bằng chữ viết thông thƣờng nhƣ trƣớc đây mà còn có sự 

góp mặt của điện thoại, email, Sky, voice chat, …. 

Nhƣ vậy, chức năng giao tiếp của NNTH đã giúp con ngƣời có thêm hiểu biết 

về toán học, cùng nhau tạo ra và giải quyết các vấn đề toán học mà không có sự trở 

ngại nào về ngôn ngữ, không gian, hình thức giao tiếp.  
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1.3.2.2. Chức năng tư duy 

Giống nhƣ NNTN, NNTH cũng có chức năng TD. Trong NNTH không có 

những kí hiệu, thuật ngữ toán học nào mà lại không biểu hiện khái niệm hoặc tƣ 

tƣởng toán học. Ngƣợc lại, không có ý nghĩ, tƣ tƣởng nào lại không đƣợc thể hiện 

nhờ NNTH. Chẳng hạn, biểu thức 64 : 4 + 2  4 × 3 bao gồm các kí hiệu toán học 

liên kết lại với nhau theo một quy tắc nhất định và chứa đựng một vấn đề toán học 

cần đƣợc giải quyết. Để tính đƣợc giá trị biểu thức này thì ngƣời học phải TD, phải 

tuân theo quy tắc tính giá trị biểu thức để thực hiện. Quá trình TD để tìm kết quả 

của phép tính đƣợc thực hiện nhờ NNTH và NNTH còn là phƣơng tiện để biểu đạt 

kết quả của TD. Do đó có thể khẳng định rằng TD là cái đƣợc biểu hiện còn NNTH 

là cái để biểu hiện kết quả của TD. 

Bên cạnh đó, NNTH tham gia vào quá trình suy nghĩ giải quyết một vấn đề 

toán học hay nói cách khác, NNTH  tham gia vào quá trình hình thành tƣ tƣởng toán 

học. Mọi ý nghĩ, tƣ tƣởng toán học chỉ trở nên rõ ràng, chính xác nhờ đƣợc biểu đạt 

bằng NNTH. Nếu một ý tƣởng toán học chƣa biểu hiện ra đƣợc bằng NNTH thì ý 

tƣởng toán học đó còn mù mờ, chƣa sáng tỏ.  

Khi tiến hành các hoạt động TD giải quyết một vấn đề toán học thì ngƣời 

làm toán cần phải có một vốn tri thức, sự hiểu biết liên quan đến vấn đề cần giải 

quyết. Vốn tri thức đó có đƣợc là nhờ các hoạt động khám phá, tìm tòi, nghiên cứu 

và tích lũy trong quá trình làm toán. Vốn tri thức này đƣợc lƣu giữ, tàng trữ trong 

bộ não của con ngƣời chủ yếu là nhờ NNTH. Thông qua NNTH loài ngƣời có thể 

truyền thụ những tri thức toán học từ ngƣời này sang ngƣời khác, từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. 

1.3.3. Vài nét về lịch sử phát triển NNTH liên quan đến Toán học phổ thông 

“NNTH chủ yếu là ngôn ngữ sử dụng kí hiệu” [17, tr.43]. Do đó sự phát triển 

của NNTH gắn liền với sự phát triển của kí hiệu toán học. Theo tài liệu [41, tr.133-

134], những giai đoạn chính phát triển kí hiệu toán học là:  

- Giai đoạn hình thành hệ thống số tự nhiên và phân số. Đây là giai đoạn đƣa 

vào hệ thống số đếm theo thứ tự và ý nghĩa đặc biệt của số 0. Ngƣời ta so sánh một 
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cách tƣơng đối việc ghi lại các số trong hệ thống số La Mã không có thứ tự và hệ 

thống số đếm có thứ tự.  

Việc thành lập hệ thống số đếm có thứ tự cho phép việc ghi chép những phép 

toán trong số học ngắn gọn hơn nhƣ +, , ×, :. 

- Giai đoạn phát triển các hệ thống kí hiệu của đại số. Việc phát triển của hệ 

thống này cho phép thể hiện các biến đổi và các quy tắc giải phƣơng trình một cách 

trực quan hơn. 

- Việc phát triển hệ thống kí hiệu trong Giải tích có liên quan đến sự xuất hiện 

của phép tính vi tích phân. 

- Giai đoạn phát triển kí hiệu trong Lý thuyết tập hợp và lôgic toán.  

Đặc biệt, kí hiệu toán học có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến sự phát triển của máy 

tính điện tử. Trong hệ thống kí hiệu của máy tính điện tử, có những kí hiệu không 

sử dụng kí hiệu gốc trong toán học mà sử dụng bằng cách mã hóa để phù hợp với 

ngôn ngữ lập trình. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ lập trình Pascal không có kí hiệu số 

mũ hay kí hiệu căn nên x
2
 đƣợc viết là SQR(x),  𝑥  viết là SQRT(x).   

Sự phát triển của hệ thống kí hiệu làm phong phú NNTH, giúp các ngành toán 

học thông suốt với nhau. Chỉ sử dụng kí hiệu đại số và các phép toán chuyển qua 

giới hạn có thể hiểu đƣợc nhiều khái niệm trong Giải tích toán học. Mỗi một chuyên 

ngành toán học mới xuất hiện đều kèm theo hệ thống kí hiệu riêng của lĩnh vực đó. 

1.3.4. Các khía cạnh nghiên cứu ngôn ngữ toán học 

Luận án tập trung nghiên cứu các khía cạnh NNTH gồm từ vựng, cú pháp và 

ngữ nghĩa. 

1.3.4.1. Từ vựng 

Từ vựng của NNTH là một khía cạnh quan trọng trong NNTH và có rất nhiều 

nét đặc trƣng riêng. Trên cơ sở đó có thể coi: Tập hợp các kí hiệu, thuật ngữ (từ, 

cụm từ), biểu tượng dùng trong toán học được gọi là từ vựng của NNTH. Trong đó 

kí hiệu là bộ phận chính và có tầm quan trọng trong từ vựng của NNTH. Nhờ có kí 

hiệu toán học mà HS ngay từ cấp tiểu học có thể dễ dàng thực hiện đƣợc những 

phép toán với những con số rất lớn. Nhờ có hệ thống kí hiệu mà các nhà toán học 

trên thế giới có thể hiểu và trao đổi với nhau các vấn đề toán học.  
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Một số kí hiệu thường dùng trong môn Toán ở Tiểu học 

Trong mạch nội dung Số học, kí hiệu các chữ số biểu diễn trong hệ thập phân 

là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập 

phân, hai phần này đƣợc ngăn cách nhau bởi kí hiệu “,”. Dấu “” biểu thị số âm 

hoặc dấu trong phép toán trừ, hoặc biểu thị số đối của một số nhƣng trong môn 

Toán ở Tiểu học dấu trừ chỉ có một nghĩa là kí hiệu dấu phép toán trừ. 

Các dấu phép toán đƣợc kí hiệu “+, , ×, :”, các kí hiệu này đƣợc đặt giữa 

các thành phần trong phép tính. Kí hiệu <, >, = chỉ mối quan hệ giữa các số hoặc 

các biểu thức.  

Trong mạch nội dung Đại lƣợng và đo đại lƣợng dùng các chữ cái thƣờng để 

kí hiệu đơn vị đo đại lƣợng nhƣ lít đƣợc kí hiệu l; các chữ s, v, t dùng để kí hiệu 

quãng đƣờng, vận tốc, thời gian trong chuyển động đều; m, cm, dm, mm, … là các 

kí hiệu đơn vị đo độ dài, … 

Trong mạch nội dung Yếu tố hình học thƣờng sử dụng các chữ cái in hoa A, 

B, C, … để kí hiệu điểm, đầu mút của các đoạn thẳng, đỉnh của các hình hình học 

(hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác, …). S dùng để kí hiệu diện 

tích, V là kí hiệu thể tích của các hình hình học.  

Bên cạnh kí hiệu toán học thì thuật ngữ (từ, cụm từ) là một phần không thể 

thiếu trong từ vựng của NNTH và đƣợc dùng để diễn đạt nội dung toán học cụ thể. 

Các từ và cụm từ xuất hiện trong toán học có thể đƣợc chia thành ba loại sau: 

Loại 1: Từ, cụm từ có ý nghĩa trong NNTN đƣợc sử dụng để thiết lập các bối 

cảnh trong toán học hoặc đóng vai trò là lời dẫn trong bài toán, trong một nội dung 

toán học cụ thể. Chẳng hạn nhƣ các từ, cụm từ sau: cho, bao nhiêu, mấy, kết quả, 

viết, tìm, xác định, có thể, biết, nhiều hơn, ít hơn, … 

Loại 2: Những từ, cụm từ chỉ xuất hiện trong NNTH và có một nghĩa duy 

nhất. Chẳng hạn hình bình hành, hình chữ nhật, hình tứ giác, hình vuông, … 

Loại 3: Những từ có ý nghĩa khác với ý nghĩa sử dụng trong NNTN. Chẳng 

hạn các từ: thƣơng, chia, nhân, cộng, ba, chín, cạnh, góc, … Các từ thuộc loại này 

trong NNTN (tiếng Việt) gọi là từ đồng âm khác nghĩa. 
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1.3.4.2. Cú pháp 

Cú pháp trong NNTH có thể hiểu là các quy tắc kết hợp kí hiệu, từ, cụm từ 

thành biểu thức hay công thức toán học để chuyển tải nội dung toán học với độ 

chính xác cao. 

Quy tắc kết hợp các kí hiệu trong NNTH rất chặt chẽ và rõ ràng. Chẳng hạn có 

các kí hiệu 3, 5, 8, +, = sẽ đƣợc kết hợp thành 3 + 5 = 8 hay 8 = 3 + 5 còn lại các kết 

hợp khác nhƣ + = 3 5 8, 8 + = 3 5, … là vô nghĩa. 

Một điều lƣu ý là cách viết trong NNTH thì đôi khi các kí hiệu có thể bị ẩn đi 

trong các biểu thức. 

Ví dụ: Thay cho việc viết 4 × y, 4.y, 4  y thì có thể viết là 4y mà ngƣời đọc 

vẫn hiểu đúng. Tƣơng tự nhƣ vậy với các biểu thức: x = 1x; x = x + 0; x = x
1
. Trong 

số học, các số nguyên có thể coi là các số thập phân viết ẩn đi phần thập phân:           

5 = 5,0 hay 5 = 5,00; hoặc các hỗn số nhƣ 3
1

2
 = 3 + 

1

2
. 

- Trong môn Toán ở trƣờng phổ thông có một vài trƣờng hợp sự liên kết các kí 

hiệu để tạo thành kí hiệu mới mà kí hiệu này đƣợc dùng để chỉ hai hay nhiều đối 

tƣợng khác nhau.  

Ví dụ: Kí hiệu số 3, số 5 và dấu gạch ngang đƣợc liên kết với nhau tạo thành một 

kí hiệu mới biểu thị phân số 
3

5
, hoặc cách viết khác của phép chia (3 chia cho 5). 

1.3.4.3. Ngữ nghĩa 

Ngữ nghĩa của NNTH có thể hiểu là nghĩa hoặc nội dung của kí hiệu, thuật 

ngữ (từ, cụm từ), biểu tượng, … trong toán học.  

Để hiểu đƣợc các kí hiệu toán học thực tế là phải hiểu đƣợc ngữ nghĩa, vai trò 

của các kí hiệu đó trong từng ngữ cảnh khác nhau. Cụ thể:  

- Cùng một kí hiệu toán học có thể có nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ 

cảnh. Chẳng hạn, kí hiệu “” có thể mang nghĩa là trừ trong biểu thức 15  3 nhƣng 

cũng có thể mang nghĩa là “âm” khi biểu thị các số nhỏ hơn không hoặc biểu thị số 

đối của một số nhƣ   3 là số đối của 3.  

- Vị trí của các kí hiệu cũng ảnh hƣởng đến ngữ nghĩa của chúng. Chẳng hạn 

3
4
 và (3)

4
 có nghĩa khác nhau. 
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- Các công thức tƣơng tự nhau với các chữ cái khác nhau có nghĩa khác nhau 

phụ thuộc vào ngữ cảnh. Chẳng hạn các biểu thức a
2
 + b

2
 = c

2
, x

2
 + y

2
 = r

2
 là tƣơng tự 

nhau nhƣng lại có nghĩa khác nhau. Biểu thức a
2
 + b

2
 = c

2 
biểu thị mối quan hệ giữa 

hai cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông; biểu thức x
2
 + y

2
 = r

2
 biểu thị 

tập hợp các điểm nằm trên đƣờng tròn tâm O (0; 0) và bán kính r. 

Nhƣ vậy để hiểu nghĩa của NNTH thì phải nắm vững các quy tắc, biết rõ các 

kí hiệu dùng trong các văn bản toán học, trong công thức toán học đƣợc liên kết với 

nhau theo quy tắc nào.  

1.4. Tƣ duy toán học 

Ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ với TD [48, tr.109]. Không có ngôn ngữ thì 

không có TD và ngƣợc lại, không có TD thì không có ngôn ngữ [8, tr.23]. Do đó 

phát triển NNTH gắn liền với việc phát triển TD toán học cho HS.   

1.4.1. Quan niệm về tư duy toán học 

Các nhà nghiên cứu giáo dục quan niệm về TD nhƣ sau:  

Tác giả Phạm Minh Hạc (1988) quan niệm “TD là một quá trình tâm lí phản 

ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy 

luật của sự vật và hiện tƣợng trong hiện thực khách quan mà trƣớc đó chủ thể nhận 

thức chƣa biết”[15]. Theo Nguyễn Thạc và Phạm Thành Nghị (2007) thì “TD là quá 

trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ 

có tính quy luật của sự vật, hiện tƣợng mà trƣớc đó ta chƣa biết”[43, tr. 111]. 

Trên cơ sở quan niệm về TD có thể hiểu TD toán học là quá trình nhận thức 

những thuộc tính về quan hệ số lượng, hình dạng không gian trong thế giới khách 

quan mà trước đó chủ thể chưa biết.  

1.4.2. Các thao tác tư duy toán học 

Các thao tác TD toán học đƣợc hiểu là các thao tác TD tiến hành trên đối tƣợng 

toán học, quan hệ và nội dung toán học. Các thao tác TD bao gồm: phân tích, tổng 

hợp, so sánh, tƣơng tự hóa, trừu tƣợng hóa và khái quát hóa, ... [43, tr.116 - 117]. 

1.4.2.1. Phân tích - tổng hợp  

Phân tích là quá trình dùng trí óc để phân chia đối tƣợng TD thành các bộ phận, 

các thành phần, những thuộc tính, những mối quan hệ để nhận thức đối tƣợng sâu sắc 
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hơn. Tổng hợp là dùng trí óc để hợp nhất các thành phần đã đƣợc tách rời nhờ sự 

phân tích thành một chỉnh thể. Phân tích và tổng hợp có quan hệ qua lại mật thiết với 

nhau, tạo thành sự thống nhất không thể tách rời: phân tích đƣợc tiến hành theo 

phƣơng hƣớng tổng hợp, còn tổng hợp đƣợc thực hiện trên kết quả của phân tích. 

1.4.2.2. So sánh 

So sánh là dùng trí óc để xác định sự giống nhau hay khác nhau, sự đồng nhất 

hay không đồng nhất của các sự vật, hiện tƣợng. Thao tác này có liên quan chặt chẽ 

với thao tác phân tích - tổng hợp và có vai trò quan trọng trong việc nhận thức thế 

giới. K. D. Nhinxki đã viết “So sánh là cơ sở của mọi hiểu biết và TD” [dẫn theo 

43, tr. 116]. 

1.4.2.3. Trừu tượng hóa và khái quát hóa 

Trừu tƣợng hóa là thao tác trí tuệ trong đó chủ thể dùng trí óc gạt bỏ những 

mặt, những thuộc tính, những bộ phận, những quan hệ, … không cần thiết về một 

phƣơng diện nào đó mà chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết để TD.  

Khái quát hóa là thao tác trí tuệ trong đó chủ thể TD dùng trí óc để hợp nhất 

nhiều đối tƣợng khác nhau thành một nhóm, một loại … trên cơ sở chúng có một số 

thuộc tính chung và bản chất, những mối quan hệ có tính quy luật. Muốn vạch đƣợc 

những dấu hiệu bản chất phải có phân tích - tổng hợp sâu sắc sự vật, hiện tƣợng 

định khái quát. Khái quát hóa chính là sự tổng hợp ở mức độ cao. 

1.4.2.4. Tương tự hóa 

Tƣơng tự hóa là thao tác trí tuệ mà trong đó chủ thể TD dựa trên sự giống nhau 

về tính chất và quan hệ của những đối tƣợng khác nhau. Tƣơng tự còn có thể hiểu là 

thao tác TD đi từ sự giống nhau của một số thuộc tính nào đó của hai đối tƣợng để 

rút ra kết luận sự giống nhau về thuộc tính của hai đối tƣợng đó. 

1.5. Sự phát triển tƣ duy và ngôn ngữ của học sinh tiểu học 

HS tiểu học là HS từ lớp 1 đến lớp 5, có tuổi thƣờng từ 6 đến 11 tuổi. Một bộ 

phận trẻ em không đƣợc đi học đúng độ tuổi có thể đến 13 tuổi nhƣng cũng có em 

do sự phát triển tâm lí và thể lực tốt có thể đi học sớm so với quy định một tuổi. 
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1.5.1. Sự phát triển tư duy 

TD của HS tiểu học mang tính đột biến, nhảy vọt: chuyển từ TD tiền thao tác 

sang TD thao tác. TD tiền thao tác là quá trình HS tiến hành các hành động để phân 

tích, so sánh, đối chiếu các sự vật, hình ảnh về sự vật, chƣa có thao tác TD trí óc bên 

trong. TD tiền thao tác thƣờng có ở HS  lớp 1, lớp 2 sang đến lớp 3, lớp 4 HS đã biết 

thực hiện các thao tác TD cụ thể nghĩa là các em chuyển đƣợc các hoạt động phân 

tích, so sánh, … bên ngoài thành các thao tác trí óc bên trong. Tuy nhiên để thực hiện 

đƣợc các thao tác bên trong, HS tiểu học vẫn phải dựa vào hoạt động với các đồ vật 

thật, hình ảnh cụ thể [19, tr. 149 - 150]. Chính vì vậy mà hoạt động trên các đồ vật, sự 

kiện bên ngoài còn là chỗ dựa hay điểm xuất phát cho TD của HS tiểu học. 

Các thao tác TD ở HS tiểu học bƣớc đầu đã liên kết với nhau thành tổng thể 

nhƣng sự liên kết đó chƣa hoàn toàn khái quát, mặc dù vậy, bƣớc đầu chúng đã gắn 

bó với nhau bằng tính thuận nghịch. Khả năng biến đổi thuận nghịch đã làm nảy 

sinh khả năng nhận thức về cái bất biến và hình thành khái niệm bảo toàn. Chẳng 

hạn, khi hình thành khái niệm số tự nhiên dựa vào lớp các tập hợp tƣơng đƣơng, HS 

các lớp đầu cấp tiểu học đã nhận thức đƣợc một cái bất biến là sự tƣơng ứng 1 – 1 

không thay đổi khi thay đổi cách sắp xếp các phần tử, từ đó hình thành khái niệm 

bảo toàn “số lƣợng” của các tập hợp tƣơng đƣơng trong lớp các tập hợp đó. Nhận 

thức đƣợc cái bất biến và cái đƣợc bảo toàn, TD của HS tiểu học có bƣớc tiến rất 

quan trọng, phân biệt đƣợc phƣơng diện định tính với định lƣợng, điều kiện ban đầu 

cần thiết để hình thành khái niệm “số” [18, tr.10].  

HS tiểu học bƣớc đầu có khả năng thực hiện các thao tác phân tích, tổng hợp, 

khái quát hóa, trừu tƣợng hóa và những hình thức đơn giản của suy luận, phán đoán. 

Ở HS tiểu học, phân tích và tổng hợp phát triển không đồng đều khi học toán. Chẳng 

hạn khi viết biểu thức 4 + 5, HS phân biệt rõ dấu + và hiểu đƣợc yêu cầu phải thực 

hiện cộng hai số trong biểu thức 4 + 5, nhƣng do việc phân tích không đi kèm tổng 

hợp nên HS không hiểu đƣợc rằng biểu thức 4 + 5 cũng biểu diễn số 9 (giá trị của 

biểu thức đó). Dần dần giữa phân tích và tổng hợp có sự gắn bó cả dấu hiệu bản chất 
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và không bản chất trong quá trình hình thành khái niệm. Chẳng hạn, khi hình thành 

khái niệm tƣơng ứng 1-1, HS rất khó loại trừ các dấu hiệu không bản chất là tƣơng 

ứng giữa hai phần tử với tƣ cách là những thực tế rời rạc, bất luận chúng có bản chất 

vật lí nào. Chính vì vậy tổng hợp có khi không đúng hoặc không đầy đủ dẫn đến khái 

quát sai trong hình thành khái niệm.  

Ở HS tiểu học, đặc biệt là HS các lớp đầu cấp thƣờng phán đoán theo cảm 

nhận riêng nên suy luận thƣờng mang tính tuyệt đối, ít khi thể hiện tính tƣơng đối; 

nhận biết rõ bên phải, bên trái của mình nhƣng khó nhận thức về bên phải, bên trái 

của một vật nào đó. Do trƣờng chú ý hạn hẹp, nhất là do thiếu khả năng tổng hợp 

nên HS rất khó nhận thức về các quan hệ [18, tr. 15]. Trong học toán, HS khó nhận 

thức về quan hệ kéo theo trong suy diễn. Chẳng hạn, HS tiểu học sẽ không hiểu 

đƣợc khi viết “20 = 4  5 nên suy ra 20 : 4 = 5” mà thƣờng hiểu “20 = 4  5 và       

20 : 4 = 5” coi nhƣ đây là hai mệnh đề không có quan hệ với nhau. 

1.5.2. Sự phát triển ngôn ngữ  

Việc hoàn thiện ngôn ngữ nói của HS đƣợc diễn ra trong quá trình học Tiểu 

học. Theo L.X.Vƣgôtxki, con đƣờng của sự phát sinh và phát triển ngôn ngữ cá 

nhân là: ngôn ngữ bên ngoài  ngôn ngữ tự kỉ trung tâm  ngôn ngữ bên trong 

[dẫn theo 19, tr. 157]. 

Ở HS tiểu học, ngôn ngữ tự kỉ trung tâm không còn bộc lộ rõ là do vốn ngôn 

ngữ bên trong của các em đã khá phong phú, có khả năng làm công cụ nhận thức và 

giao tiếp với ngƣời khác. 

Trong ngôn ngữ của HS tiểu học diễn ra rất mạnh mẽ sự hoàn thiện ngữ âm và 

ngữ pháp. Các em rất tích cực trong việc sửa lỗi do phát âm và sử dụng câu phức có 

nhiều mệnh đề.  

 Bên cạnh đó thì việc hiểu nghĩa của từ phát triển rất mạnh ở HS tiểu học. Nếu 

trƣớc tuổi đi học, các em chỉ có thể hiểu đƣợc khoảng 3 500 từ đến 4 000 từ thì 

những năm cuối cấp tiểu học, các em có thể hiểu đến 10 000 từ [19, tr.157]. Khi các 

thao tác trí tuệ đã đƣợc hình thành và nhận thức đƣợc tính nhân quả thì HS tiểu học 

có thể hiểu, sử dụng chính xác các từ trừu tƣợng. 



 24 

Mặt khác, HS tiểu học cũng dần hình thành những suy diễn ngôn ngữ cho 

phép hiểu nhiều hơn những gì đƣợc nói ra và đây cũng là một trong những đặc 

trƣng phát triển ngôn ngữ của lứa tuổi này. HS tiểu học không chỉ hoàn thiện ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ nói mà phải hình thành cho HS năng lực đọc, viết 

thành thạo [19, tr. 158 - 159].  

Nhƣ vậy, thông qua hoạt động học tập, ngôn ngữ của HS tiểu học đã phát triển 

rõ rệt cả về số lƣợng và chất lƣợng. Các em đã có những thay đổi sâu sắc trong hoạt 

động ngôn ngữ và nhận thức của mình. Các em đã chuyển từ trình độ ngôn ngữ trong 

phạm vi sinh hoạt hàng ngày sang các cơ sở của ngôn ngữ khoa học trong học tập, 

nhận thức thế giới xung quanh và trong khám phá các kênh thông tin khác nhau.   

1.6. Chƣơng trình và SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

Kết quả nghiên cứu chính của mục 1.6 về NNTH trong SGK Toán 1, 

Toán 2, Toán 3 đã đƣợc công bố một phần trong bài báo “Từ vựng toán học 

trong sách giáo khoa Toán các lớp đầu cấp tiểu học”, Tạp chí Giáo dục, số 

273, kì 1 (11/2011), trang 37-38. 

1.6.1. Chương trình môn Toán Tiểu học 

1.6.1.1. Vị trí  

“Giáo dục Tiểu học nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự 

phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng 

cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” [5, tr.32].  Nhƣ vậy có thể thấy cấp 

tiểu học có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Trong các môn học ở Tiểu học thì môn Toán có một vị trí quan trọng. Môn Toán 

giúp HS tìm hiểu và nhận biết đƣợc các hình hình học tồn tại trong không gian, biết 

đƣợc mối quan hệ số lƣợng nhƣ lớn hơn, bé hơn,… hay mối quan hệ giữa các đại 

lƣợng thời gian, chuyển động,… Môn Toán còn giúp HS rèn luyện TD toán học, năng 

lực giải quyết vấn đề. Thông qua môn Toán HS đƣợc rèn luyện các thao tác TD bao 

gồm thao tác phân tích, tổng hợp, tƣơng tự, khái quát hóa… Đặc biệt, môn Toán còn 

góp phần rèn luyện cho HS phẩm chất trí tuệ nhƣ tính độc lập, linh hoạt, sáng tạo. 

Những kiến thức và kĩ năng mà HS lĩnh hội, hình thành trong học tập Toán là 

cơ sở để HS học tập các môn học khác và tiếp tục học lên bậc học trên. 
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1.6.1.2. Mục tiêu 

Chƣơng trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học đƣợc ban hành kèm theo quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGD & ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ giáo 

dục và Đào tạo. Trong chƣơng trình quy định rõ mục tiêu của môn Toán ở trƣờng 

Tiểu học [4].  

Môn Toán ở trƣờng Tiểu học nhằm giúp HS: 

1. Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, số 

thập phân; các đại lƣợng thông dụng; một số Yếu tố hình học và thống kê đơn giản. 

2. Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lƣờng, giải bài toán có nhiều ứng 

dụng thiết thực trong đời sống. 

3. Góp phần bƣớc đầu phát triển năng lực TD, khả năng suy luận hợp lí và 

diễn đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, 

gần gũi trong cuộc sống; kích thích trí tƣởng tƣợng; gây hứng thú học tập toán; góp 

phần hình thành bƣớc đầu phƣơng pháp tự học và làm việc có kế hoạch khoa học, 

chủ động, linh hoạt, sáng tạo.  

1.6.1.3. Nội dung  

Chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học bao gồm 4 mạch nội dung chính: 

- Số học. 

- Đại lƣợng và đo đại lƣợng. 

- Yếu tố hình học. 

- Giải toán có lời văn. 

Ngoài ra chƣơng trình còn giới thiệu một số yếu tố thống kê; một số yếu tố đại 

số đƣợc tích hợp trong mạch nội dung Số học. Trong đó, mạch nội dung Số học là 

trọng tâm và hạt nhân trong chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học.  

1.6.1.4. Phương pháp dạy học 

Quá trình dạy học Toán phải góp phần thiết thực vào việc hình thành phƣơng 

pháp suy nghĩ, phƣơng pháp học tập và làm việc tích cực, chủ động, khoa học, sáng 

tạo cho HS. Để làm đƣợc nhƣ vậy, các lài liệu hƣớng dẫn giảng dạy nên giúp GV tổ 

chức các hoạt động học tập, thƣờng xuyên tạo ra các tình huống có vấn đề, tìm các 

biện pháp lôi cuốn HS tự phát hiện và giải quyết vấn đề bằng cách hƣớng dẫn và tổ 

chức cho HS tìm hiểu kĩ vấn đề đó, huy động các công cụ đã có và tìm con đƣờng 
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hợp lí nhất để giải đáp từng câu hỏi đặt ra trong quá trình giải quyết vấn đề, diễn đạt 

(nói và viết) các bƣớc đi trong cách giải, tự mình kiểm tra lại các kết quả đã đạt 

đƣợc, cùng các bạn rút kinh nghiệm về phƣơng pháp giải. Đó là những cơ hội để rèn 

luyện NNTH và tập dƣợt cho HS suy luận, hình thành phƣơng pháp học tập và làm 

việc khoa học; giúp HS tự phát hiện và tự chiếm lĩnh tri thức mới, tự kiểm tra và tự 

khẳng định những tiến bộ của mình. 

1.6.1.5. Đánh giá kết quả học tập của HS 

Đánh giá kết quả học tập toán của HS là một trong những giải pháp quan trọng 

để động viên, khuyến khích, hƣớng dẫn HS chăm học, biết cách tự học có hiệu quả, 

tin tƣởng vào sự thành công trong học tập; góp phần rèn luyện các đức tính trung 

thực, dũng cảm, khiêm tốn, … 

Đánh giá kết quả học tập Toán phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của 

môn học trong từng giai đoạn học tập; phối hợp giữa đánh giá thƣờng xuyên và 

đánh giá định kì, giữa đánh giá bằng điểm và bằng nhận xét, giữa đánh giá của GV 

và tự đánh giá của HS, … 

Bộ công cụ và các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán của 

HS phải: 

+ Đảm bảo đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, phân loại tích cực cho 

mọi đối tƣợng HS. 

+ Phối hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, giữa kiểm tra viết và 

kiểm tra bằng các hình thức vấn đáp, tập dƣợt nghiên cứu, thực hành ở trong và 

ngoài lớp học, … 

+ Góp phần phát hiện để kịp thời bồi dƣỡng những HS có năng lực đặc biệt 

trong học tập Toán, đáp ứng sự phát triển ở các trình độ khác nhau của cá nhân. 

1.6.2. SGK môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

1.6.2.1. Đặc điểm  

Nội dung SGK Toán ở Tiểu học nói chung và SGK Toán các lớp đầu cấp nói 

riêng đƣợc xây dựng theo lớp, kiến thức chủ yếu là mạch nội dung Số học. Các 

mạch nội dung khác nhƣ Đại lƣợng và đo đại lƣợng, Yếu tố hình học, Giải toán có 
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lời văn đƣợc sắp xếp xen kẽ với mạch Số học và phát triển theo sự phát triển của 

các vòng số. 

Ở lớp 1, SGK Toán sử dụng nhiều hình ảnh trực quan để hình thành kiến thức 

mới và trong các bài tập vận dụng. Lên đến lớp 2, lớp 3 thì các hình ảnh trực quan 

dần ít đi và tăng dần các sơ đồ, bảng, biểu, …để hình thành, phát triển TD trừu 

tƣợng của HS.  

SGK đƣợc trình bày theo từng bài học với phần lý thuyết và bài tập riêng rẽ. Tuy 

nhiên, các kiến thức mới thƣờng đƣợc hình thành qua các ví dụ cụ thể kèm theo hình ảnh 

minh họa hoặc dƣới dạng bài tập. Chẳng hạn, SGK Toán 1 hình thành cho HS phép 

cộng, phép trừ trong phạm vi 5 thông qua các hình ảnh và phép tính cụ thể; đến phép 

cộng, phép trừ trong phạm vi 6 thì hình thành các phép tính cho HS dƣới dạng bài tập.  

Mỗi bài học trong SGK chỉ gồm 1 hoặc 2 đơn vị kiến thức nhỏ. Sau phần kiến 

thức mới là hệ thống các bài tập vận dụng. Bài tập trong SGK đƣợc chia thành 3 loại: 

+ Bài tập thực hành trực tiếp (sử dụng kiến thức vừa học giải bài tập) 

+ Bài tập vận dụng để hiểu vấn đề sâu hơn  

+ Bài tập vận dụng tổng hợp kiến thức và có gắn với thực tiễn. 

1.6.2.2. NNTH trong SGK Toán 1, Toán 2, Toán 3 

NNTH sử dụng trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học có sự thống nhất 

giữa các lớp về khía cạnh từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa của NNTH. Bên cạnh đó 

NNTH cung cấp cho HS ở mức độ vừa phải, phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi 

Tiểu học. SGK Toán cấp tiểu học nói chung, SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

nói riêng đã quan tâm, chú ý đến việc rèn luyện, phát triển ngôn ngữ cho HS.  

Luận án nghiên cứu NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học về khía 

cạnh từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa để làm rõ hơn những nhận định nêu trên và góp 

phần tìm kiếm, đề xuất các biện pháp sử dụng hiệu quả NNTH cho HS ở các lớp 

đầu cấp tiểu học. 

Trƣớc CCGD lần thứ ba (1981), NNTH trong môn Học tính mƣợn nhiều từ 

của NNTN, thiếu thống nhất về mặt ngôn ngữ và kí hiệu. Khi CCGD lần thứ ba thì 

dự thảo Chƣơng trình môn Toán đã bƣớc đầu đặt ra vấn đề ngôn ngữ sử dụng trong 
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môn Toán ở Tiểu học cần phải chính xác. Do đó NNTH sử dụng trong SGK Toán 

(CCGD) đã có nhiều thay đổi so với môn Học tính. Tuy nhiên, NNTH sử dụng 

trong SGK (CCGD) có nhiều hạn chế, nhiều nhƣợc điểm hơn SGK hiện hành. 

Trong quá trình nghiên cứu NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học có sự 

liên hệ, so sánh với NNTH sử dụng trong Toán 1, Toán 2, Toán 3 của chƣơng trình 

CCGD (năm 1981).  

a) Từ vựng của NNTH trong SGK Toán 1, Toán 2, Toán 3 

 Từ vựng của NNTH trong SGK Toán 1 

SGK Toán 1 hình thành cho HS các khái niệm ban đầu của Toán học chủ yếu 

thông qua hình ảnh trực quan. Trong SGK Toán 1 thì tỉ lệ diện tích giữa phần giấy 

có hình minh họa so với tổng diện tích trang sách ƣớc tính chiếm 70%, còn lại phần 

giấy in chữ viết và chữ số chiếm 30% [26, tr. 6]. Do đó từ vựng của NNTH trong 

SGK Toán 1 chủ yếu là hình ảnh, hình vẽ, phần còn lại là các thuật ngữ (từ, cụm từ) 

và kí hiệu toán học. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tâm lí, nhận thức và 

khả năng đọc, viết của HS lớp 1. 

SGK Toán 1 cung cấp cho HS khoảng 46 thuật ngữ và 31 kí hiệu toán học qua 

mạch nội dung Số học, Đại lƣợng và đo đại lƣợng, Yếu tố hình học, Giải toán có lời 

văn. Trong đó Số học là mạch nội dung chính trong chƣơng trình môn Toán cấp tiểu 

học nói chung và Toán 1 nói riêng nên số lƣợng từ vựng của NNTH của mạch nội 

dung này chiếm phần lớn trong SGK Toán 1. 

Mạch nội dung Số học cung cấp cho HS các thuật ngữ toán học nhƣ: số, một, 

ba, năm, tia số, chục, đơn vị, số liền trƣớc, số liền sau, … và kí hiệu số 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, kí hiệu các số tự nhiên trong phạm vi 100 khi hình thành khái niệm về 

số tự nhiên; thuật ngữ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và kí hiệu >, <, = khi học về so 

sánh các số tự nhiên; thuật ngữ phép cộng, phép trừ, bảng cộng, bảng trừ, phép tính 

và kí hiệu +,  khi học về phép cộng, phép trừ các số tự nhiên. Các thuật ngữ, kí 

hiệu toán học khá xa lạ và trừu tƣợng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ các kí hiệu quen 

thuộc với HS lớp 1. Chẳng hạn, trong cuộc sống hàng ngày HS thƣờng gặp số tự 
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nhiên trên số nhà của một khu phố, biển số xe, số trang của quyển sách, số điện 

thoại, …; các kí hiệu “>”, “<”, “+”, “” hầu nhƣ HS không “gặp” trong cuộc sống 

hàng ngày. Vì vậy, khi hình thành cho HS 

các khái niệm ban đầu cùng với kí hiệu 

toán học thì SGK đã sử dụng hình ảnh, 

hình vẽ trực quan với những hình ảnh của 

vật có thực trong đời sống để phù hợp với 

đặc điểm tâm lí, nhận thức của HS. Chẳng 

hạn, khi hình thành cho HS số 7 thì SGK 

đã đƣa ra hình ảnh trực quan có 6 bạn đang chơi đùa với “chú voi” thì có một bạn 

chạy tới, ngầm giới thiệu cho HS có 6 bạn đang chơi, thêm 1 bạn là 7 bạn.  

Tiếp đến SGK Toán 1 đƣa ra một hình ảnh khác cũng gần gũi với cuộc sống 

hàng ngày của HS. Hình ảnh 6 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 7 chấm tròn, ngầm 

giới thiệu cho HS 6 thêm 1 là 7, hay 7 đƣợc 

tạo thành từ 6 và 1, 1 và 6. Qua đó nhận 

thấy hình ảnh, hình vẽ trực quan trong SGK 

Toán 1 nhƣ phƣơng tiện quan trọng để 

chuyển tải nội dung toán học.  

Mặc dù đã cung cấp cho HS kí hiệu 

số, kí hiệu dấu phép toán và HS biết thực 

hiện tính 8 – 6 + 3, 3 + 3 – 4, … nhƣng SGK Toán 1 chƣa cung cấp cho HS tên gọi. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển TD, ngôn ngữ của HS lớp 1. 

Mạch nội dung Đại lƣợng và đo đại lƣợng cung cấp cho HS thuật ngữ “xăng-

ti-mét” và kí hiệu “cm”. Ngoài ra còn một số thuật ngữ về đại lƣợng thời gian có 

trong cuộc sống hàng ngày của HS nhƣ thứ, ngày, tháng, giờ. Khi cho HS tiếp nhận 

cách đọc đơn vị đo độ dài “cm”, SGK Toán 1 đã phiên âm cách đọc theo tiếng Việt 

là “xăng-ti-mét”, khắc phục hạn chế của Toán 1 (CCGD) đọc là “xentimet”. 

Các thuật ngữ của mạch nội dung Yếu tố hình học cung cấp cho HS bao gồm 

hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng, dài hơn, ngắn hơn, độ dài, 

…. Khi học mạch nội dung này HS biết cách đọc tên các điểm, tên đoạn thẳng. 



 30 

Chẳng hạn, trong NNTH kí hiệu “ B” đọc là “điểm bê” không đọc là “bờ” nhƣ trong 

NNTN. Thuật ngữ điểm, đoạn thẳng giới thiệu cho HS ở học kì II của lớp 1 gắn liền 

với việc gọi tên điểm, tên đoạn thẳng. Đây là một ƣu điểm của SGK Toán 1 so với 

Toán 1 (CCGD). Thuật ngữ điểm, đoạn thẳng hoàn toàn xa lạ với ngôn ngữ sử dụng 

hàng ngày của HS nhƣng Toán 1 (CCGD) đã cung cấp cho HS ngay từ những bài 

học đầu tiên, tuy nhiên chƣa gọi tên điểm, tên đoạn thẳng. Sau một năm tức là 

những tiết Toán đầu tiên của lớp 2 thì HS mới biết gọi tên điểm, tên đoạn thẳng. 

Nhƣ vậy sẽ gây khó khăn cho HS khi lĩnh hội những thuật ngữ trừu tƣợng, ít sử 

dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy mà việc giới thiệu thuật ngữ điểm, 

đoạn thẳng trong SGK Toán 1 có sự hợp lí hơn so với Toán 1 (CCGD). Trong mạch 

nội dung Yếu tố hình học thì các hình vẽ là một phần không thể thiếu khi HS tiếp 

nhận tri thức toán học. Hình vẽ “là một bộ phận cần thiết của nội dung” [26, tr. 7], 

nếu bỏ hình vẽ thì HS không nắm đƣợc nội dung. Chẳng hạn HS tiếp nhận thuật 

ngữ “hình vuông”, “hình tròn” hoàn toàn thông qua các hình vẽ và “hình minh họa 

là cách giới thiệu duy nhất khái niệm ban đầu về hình vuông, hình tròn” [26, tr. 7]. 

Do đó hình ảnh, hình vẽ trực quan có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri 

thức toán học cũng nhƣ thuật ngữ, kí hiệu toán học cho HS lớp 1. 

Mạch nội dung Giải toán có lời văn chứa đựng các tình huống thực tế, những 

bài toán gắn với cuộc sống hàng ngày của HS nhƣng đƣợc giải quyết bằng toán học 

và sử dụng NNTH để trình bày phƣơng án giải quyết. Ngôn ngữ sử dụng trong 

mạch nội dung này cũng quen thuộc, gần gũi với HS nên số lƣợng thuật ngữ mà HS 

phải tiếp nhận không nhiều, chẳng hạn nhƣ: bài toán, (câu) lời giải, phép tính, kết 

quả, đáp số. Ở mạch nội dung này, SGK Toán 1 đã thể hiện sự ƣu việt hơn Toán 1 

(CCGD). Cụ thể trong Toán 1 (CCGD) Bài toán có lời văn đƣợc giới thiệu ngay từ 

học kì I nên trong học tập HS sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do học kì I, 

môn Tiếng Việt đang dạy ghép vần, trong khi đó môn Toán đã đƣa ra những bài 

toán có lời văn yêu cầu HS phải đọc hiểu nội dung để ghi phép tính. Việc đƣa Bài 

toán có lời văn vào học kì I là một trong những hạn chế của Toán 1 (CCGD) do 

không có sự liên môn. Khắc phục những hạn chế đó nên SGK Toán 1 đã giới thiệu 

Bài toán có lời văn cho HS ở học kì II. Tuy nhiên, trƣớc khi giới thiệu cho HS Bài 
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toán có lời văn thì SGK Toán 1 đã giúp HS làm quen với giải toán thông qua dạng 

bài “Viết phép tính thích hợp”. Ban đầu HS nhìn vào hình vẽ, tranh ảnh để viết phép 

tính thích hợp vào ô trống. 

Ví dụ 1: Viết phép tính thích hợp:  

 

Sau đó dạng bài này đƣợc nâng dần mức độ trừu tƣợng thông qua bài toán 

đƣợc tóm tắt bằng hình vẽ, bằng lời giúp HS thấy đƣợc sự phong phú của từ vựng 

của NNTH, giúp phát triển NNTH và TD trong học tập toán. 

Ví dụ 2: Viết phép tính thích hợp: 

 

 

 

 

Ngoài các thuật ngữ toán học cung cấp cho HS trong các mạch nội dung thì SGK 

Toán 1 còn cung cấp cho HS thuật ngữ toán học dƣới dạng các câu lệnh nhƣ: Tính, tính 

nhẩm, đặt tính rồi tính, … hoặc sử dụng các kí hiệu toán học làm câu lệnh. 

Ví dụ 3:  

 

Nhƣ vậy, SGK Toán 1 đã cung cấp cho HS số lƣợng từ vựng của NNTH phù 

hợp với sự phát triển tâm lí, nhận thức và ngôn ngữ của HS. SGK Toán 1 khắc phục 

đƣợc những hạn chế của Toán 1 (CCGD) trong quá trình hình thành khái niệm ban 

đầu cho HS lớp 1. 

 Từ vựng của NNTH trong SGK Toán 2 

Từ vựng của NNTH trong SGK Toán 2 bao gồm các thuật ngữ (từ, cụm từ), kí 

hiệu toán học và các hình ảnh, hình vẽ trực quan. Theo tài liệu [26, tr. 6] thì tỉ lệ giữa 

     

? 
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phần giấy in chữ viết và chữ số so với tổng diện tích các trang sách trong SGK Toán 

2 ƣớc tính chiếm 40% (nhiều hơn so với SGK Toán 1), phần giấy có in hình minh 

họa so với tổng diện tích các trang sách chiếm 60% (ít hơn so với SGK Toán 1). Cách 

trình bày theo tỉ lệ trên hoàn toàn phù hợp với sự phát triển TD và ngôn ngữ của HS. 

SGK Toán 2 tiếp tục củng cố cho HS những thuật ngữ, kí hiệu đã hình thành ở 

lớp 1 và cung cấp thêm cho HS khoảng 51 thuật ngữ, 32 kí hiệu trong phần bài mới. 

Ngoài ra HS còn tiếp nhận rất nhiều kí hiệu về số tự nhiên trong phạm vi 1000. Các 

thuật ngữ, kí hiệu và hình ảnh, hình vẽ trực quan đã tăng dần mức độ trừu tƣợng thể 

hiện qua 4 mạch nội dung: Số học, Đại lƣợng và đo đại lƣợng, Yếu tố hình học, 

Giải toán có lời văn. 

Mạch nội dung Số học cung cấp cho HS những thuật ngữ mới nhƣ: Tổng, 

hiệu, tích, thƣơng, thừa số, số hạng, số bị chia, số chia, số bị trừ, số trừ, số có ba 

chữ số, phép nhân, phép chia, … và các thuật ngữ liên quan đến một loại số mới mà 

HS lớp 2 chƣa gọi tên, các thuật ngữ đó là: một phần hai, một phần ba, một phần tƣ, 

một phần năm. Ngoài những kí hiệu , :, 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

1

5
 thì SGK Toán 2 cung cấp cho HS 

kí hiệu về số tự nhiên trong phạm vi 1000. Những hình ảnh, hình vẽ trực quan sử 

dụng trong mạch nội dung Số học nhằm “cung cấp thêm thông tin cho nội dung, 

góp phần “trực quan hóa” một quan hệ toán học chứa đựng trong nội dung [86, tr. 7]”. 

Chẳng hạn, kí hiệu toán học trong bài 36 + 15 đã quen thuộc với HS nhƣng để 

giúp HS hình thành cách tính 36 + 15 thì SGK Toán 2 phải sử dụng đến hình vẽ 

chứa đựng nội dung toán học. Thông qua hình vẽ trực quan, HS hiểu đƣợc cách tính 

36 + 15. Trong mạch nội dung  này, HS biết các tính 36 + 19 – 19, 25 + 25 – 30, … 

nhƣng chƣa biết tên gọi. 

Mạch nội dung Đại lƣợng và đo đại lƣợng cung cấp cho HS thuật ngữ, kí 

hiệu toán học về đơn vị đo độ dài, khối lƣợng, dung tích. Nếu nhƣ SGK Toán 1 

chỉ cung cấp cho HS một thuật ngữ về đơn vị đo độ dài là “xăng-ti-mét” thì trong 

SGK Toán 2 số lƣợng thuật ngữ nhiều hơn và có sự kế tiếp với SGK Toán 1. Cụ 

thể, HS lớp 2 tiếp nhận các thuật ngữ về đơn vị đo độ dài nhƣ “đề-xi-mét” (dm), 

“mét” (m), “ki-lô-mét” (km), “mi-li-mét” (mm). SGK Toán 2 đã phiên âm cách 

đọc đơn vị đo độ dài “đề-xi-mét” (dm) sang tiếng Việt, khắc phục đƣợc hạn chế 
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của Toán 2 (CCGD). Bên cạnh đó, SGK Toán 2 cung cấp cho HS thuật ngữ, kí 

hiệu về đơn vị đo khối lƣợng là ki-lô-gam (kg), đơn vị đo dung tích là lít (l) nhƣ 

trong chƣơng trình CCGD nhƣng cách nhận biết, ý nghĩa đƣợc trình bày rõ ràng 

hơn. Ngoài ra, SGK Toán 2 giới thiệu cho HS các thuật ngữ về đại lƣợng thời 

gian, tiền tệ gần gũi với cuộc sống hàng ngày.  

Mạch nội dung Yếu tố hình học trong SGK Toán 2 giới thiệu cho HS nhiều 

thuật ngữ toán học hơn Toán 2 (CCGD). Ngoài các thuật ngữ “đƣờng gấp khúc”, 

“hình chữ nhật”, “hình tứ giác” nhƣ ở Toán 2 (CCGD) thì SGK Toán 2 còn cung 

cấp cho HS các từ vựng của NNTH nhƣ “đƣờng thẳng”, “ba điểm thẳng hàng”, 

“chu vi hình tam giác”, “chu vi hình tứ giác”. Sự sắp xếp các trình tự từ vựng của 

NNTH giới thiệu trong SGK Toán 2 hợp lí, phù hợp với sự phát triển theo từng giai 

đoạn học tập của HS. 

Mạch  nội dung Giải toán có lời văn đã cung cấp cho HS một vốn từ vựng phong 

phú, gần gũi với cuộc sống của HS. Các bài toán có lời văn đa dạng và đã có những 

tình huống diễn ra hàng ngày để HS giải quyết, không còn những “bài toán *” nhƣ 

trong Toán 2 (CCGD). Bài toán có lời văn bƣớc đầu hƣớng dẫn HS cách tóm tắt bằng 

lời, bằng sơ đồ đoạn thẳng. Dạng bài “Giải bài toán theo tóm tắt sau” đã quen thuộc với 

HS ở lớp 1 nhƣng ở lớp 2 thì ngoài các bài toán tóm tắt bằng lời nhƣ ở Toán 1 còn có 

bài toán tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. 

Ví dụ 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

 

 

 

 

Ngoài ra, SGK Toán 2 tiếp tục sử dụng các câu lệnh đã dùng trong SGK Toán 

1 và thêm một số câu lệnh khác nhƣ: Tìm x, giải bài toán theo hình vẽ sau, viết số 

thích hợp vào ô trống, giải bài toán theo tóm tắt sau, … 

46 cây 

? cây 

5 cây 
Đội 1: 

Đội 2: 
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Nhƣ vậy từ vựng của NNTH trong SGK Toán 2 khá phong phú và tăng dần 

mức độ trừu tƣợng của hình ảnh, hình vẽ trực quan. Số lƣợng từ vựng của NNTH 

đƣa ra phù hợp với sự phát triển TD, ngôn ngữ của HS. 

 Từ vựng của NNTH trong SGK Toán 3 

Do TD và ngôn ngữ của HS lớp 3 đã phát triển hơn nên từ vựng của NNTH 

cung cấp cho HS dƣới dạng thuật ngữ, kí hiệu cũng nhiều hơn, giảm bớt hình ảnh, 

hình vẽ trực quan. SGK Toán 3 đã tăng tỉ lệ phần giấy in chữ viết và chữ số so với 

tổng diện tích các trang sách lên 60%, tỉ lệ phần giấy có hình minh họa so với tổng 

diện tích trang sách giảm xuống 40% [26, tr. 6]. Do đó SGK Toán 3 giới thiệu cho 

HS khoảng 58 thuật ngữ và 26 kí hiệu toán học mới.  

Trong mạch nội dung Số học, SGK cung cấp cho HS kí hiệu số tự nhiên có 

bốn chữ số, số tự nhiên có năm chữ số và tiếp tục giới thiệu cho HS kí hiệu của một 

loại số mới (chƣa gọi tên)  
1

6
, 

1

7
, 

1

8
, 

1

9
 dƣới dạng các phần bằng nhau của đơn vị. Các 

kí hiệu 
1

6
, 

1

7
, 

1

8
, 

1

9
 đƣợc giới thiệu cho HS dƣới dạng bài tập thông qua hình ảnh trực 

quan. Cách giới thiệu kí hiệu các phần bằng nhau của đơn vị từ lớp 2 đến lớp 3 thể 

hiện tính liên tục giữa các lớp. Đây là một ƣu điểm so với chƣơng trình CCGD vì 

Toán 3 (CCGD) có một bài giới thiệu cách đọc, cách viết kí hiệu các phần bằng 

nhau của đơn vị bao gồm 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

1

5
, 

1

6
, 

1

7
, 

1

8
 , 

1

9
, 

1

10
, 

1

11
, 

1

12
  là quá sức với HS tiểu học 

khi tiếp thu những kí hiệu mới và trừu tƣợng này. Đặc biệt khi học về số tự nhiên, 

nếu nhƣ ở lớp 1, lớp 2 HS chỉ biết tính 8 – 6 + 3, 3 + 3 – 4, … mà chƣa biết tên gọi 

thì SGK Toán 3 đã cung cấp cho HS tên gọi (“biểu thức”) và quy tắc tính giá trị 

biểu thức. Nếu nhƣ ở lớp 2 HS đƣợc biết thuật ngữ “phép chia” thì lên lớp 3 HS 

đƣợc tiếp nhận những thuật ngữ liên quan đến phép chia nhƣ “phép chia hết”, “phép 

chia có dƣ”. Ngoài ra, mạch nội dung này còn giới thiệu cho HS kí hiệu về các số 

La Mã: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI. 

Trong mạch nội dung Đại lƣợng và đo đại lƣợng HS tiếp tục đƣợc làm quen 

với thuật ngữ và kí hiệu của đơn vị đo độ dài, giúp hoàn thiện bảng đơn vị đo độ 
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dài. SGK Toán 3 tiếp tục cung cấp cho HS thuật ngữ và kí hiệu của đơn vị đo khối 

lƣợng là gam (g), HS thấy đƣợc mối liên hệ giữa ki-lô-gam và gam (1000g = 1kg).  

HS bƣớc đầu đƣợc tiếp nhận thuật ngữ và kí hiệu của đơn vị đo diện tích là xăng-ti-

mét vuông (cm
2
) 

Trong mạch nội dung Yếu tố hình học có những thuật ngữ toán học là mới đối 

với HS nhƣ góc, góc vuông, góc không vuông, điểm ở giữa, trung điểm của đoạn 

thẳng, …; có thuật ngữ là mở rộng của các thuật ngữ đã biết, chẳng hạn HS đƣợc 

tiếp nhận thuật ngữ “hình tròn” ngay từ những bài học đầu tiên trong SGK Toán 1 

nhƣng đến lớp 3 HS đƣợc tiếp nhận các thuật ngữ khác liên quan đến hình tròn  nhƣ 

“tâm”, “bán kính”, “đƣờng kính”.  

Mạch nội dung Giải toán có lời văn có khoảng 174 bài toán, nhiều hơn so với 

Toán 2 (129 bài). Ngoài các dạng bài tập có trong Toán 1, Toán 2 thì Toán 3 đã đƣa 

thêm dạng bài tập với yêu cầu “Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt”, “Lập đề 

toán rồi giải bài toán”. Với dạng bài tập này đòi hỏi HS phải có vốn ngôn ngữ 

phong phú, khả năng đọc hiểu nội dung toán học thông qua tóm tắt, tức là hiểu đƣợc 

những kí hiệu, sơ đồ, hình ảnh trực quan.  

Nhƣ vậy, nội dung SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học đã chú ý đến việc hình 

thành, rèn luyện và phát triển ngôn ngữ nói chung, NNTH nói riêng. Trong đó việc 

phát triển vốn từ vựng của NNTH cho HS tiểu học phần nào đã đƣợc quan tâm để 

giúp HS hiểu sâu, nắm chắc hơn nữa các kiến thức toán học. 

b) Cú pháp của NNTH trong SGK  Toán 1, Toán 2, Toán 3 

 Cú pháp của NNTH trong SGK Toán 1 

Vấn đề cú pháp của NNTH trong SGK Toán 1 ở mức độ đơn giản, giúp HS 

bƣớc đầu làm quen với cách viết số có hai chữ số, so sánh hai số, phép toán cộng, 

trừ không nhớ trong phạm vi 100. Việc hình thành cú pháp của NNTH cho HS lớp 1 

thông qua phần hình thành kiến thức mới, HS đƣợc làm quen với việc liên kết các kí 

hiệu toán học để đƣợc một thông báo toán học có nghĩa.  
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Khi hình thành cho HS cách viết so sánh hai số và phép tính cộng, trừ hai số tự 

nhiên thì SGK Toán 1 đều sử dụng hình vẽ trực quan để từ đó dẫn dắt đến cách viết 

theo cú pháp của NNTH. 

Ví dụ 1: Bài “Phép cộng trong phạm vi 3” 

 

Với phát biểu “một cộng một bằng hai” sẽ hình thành trong đầu HS các kí hiệu 

1, +, 1, =, 2 và biết liên kết các kí hiệu theo đúng trật tự của cú pháp trong NNTH 

để viết đƣợc “1 + 1 = 2” 

Thông qua các phép tính HS dần nhận ra cách viết đúng cú pháp phép cộng 

(hoặc trừ) hai số thì phải tuân theo cấu trúc: số, dấu phép tính, số, dấu bằng, kết quả. 

Tuy nhiên, cách viết các phép tính không đƣợc phát biểu thành một quy tắc mà HS 

phải tự mình ghi nhớ cấu trúc của cách viết.  

Học kì II của lớp 1, HS đƣợc học cách viết số có hai chữ số lớn hơn 10. Khi 

hình thành cho HS cách viết số có hai chữ số, SGK Toán 1 đƣa ra hình vẽ trực quan 

là các bó que tính giúp HS xác định số cần hình thành gồm mấy chục và mấy đơn 

vị. Từ đó giới thiệu cho HS cách viết và cách đọc. Trong SGK giới thiệu cách viết 

sau đó mới đến cách đọc giúp HS ít nhầm lẫn khi viết số có hai chữ số. Nếu hƣớng 

dẫn HS cách đọc trƣớc thì việc viết đúng số có hai chữ số sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Nhiều HS sẽ viết theo cách đọc, chẳng hạn đọc là “Hai mƣơi ba” thì có thể HS sẽ 

viết “203”. Do đó, việc sắp xếp hợp lí sẽ giúp HS hiểu và nắm chắc đƣợc các quy 
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tắc liên kết kí hiệu trong toán học. Việc sắp xếp: viết số, đọc số trong khi hình thành 

cho HS kí hiệu các số đã khắc phục đƣợc hạn chế của Toán 1 (CCGD). 

Các bài tập rèn luyện cú pháp của NNTH đƣợc SGK Toán 1 trình bày theo 

mức độ từ dễ đến khó. Ban đầu HS đƣợc luyện tập với dạng bài “Viết (theo mẫu)” 

với điểm tựa là các hình vẽ trực quan và phép tính mẫu mà SGK đƣa ra. HS quan 

sát hình vẽ rồi sử dụng kí hiệu toán học để viết ra ý tƣởng có đƣợc khi quan sát bức 

tranh theo đúng cú pháp của NNTH.  

Ví dụ 2: Viết (theo mẫu) 

 

Khi làm bài tập trong ví dụ trên thì HS quan sát bức tranh thứ nhất, bằng trực 

giác và phép đếm HS nhận thấy “một bên có 1 quả cà chua, một bên có 3 quả cà 

chua. 1 quả cà chua ít hơn 3 quả cà chua. Do đó ta có 1 bé hơn 3 và viết 1 < 3”. 

Trên cơ sở đó HS quan sát bức tranh thứ hai và viết đƣợc “2 < 4”. Qua các ví dụ về 

cách viết, HS sẽ nhận thấy vị trí của dấu < chỉ có thể nằm giữa hai số. Tuy nhiên 

dấu <, dấu > là các kí hiệu trừu tƣợng với HS tiểu học. Thông qua việc so sánh số 

lƣợng nhiều hơn, ít hơn của các nhóm đồ vật dẫn đến việc HS chấp nhận mối quan 

hệ lớn hơn, bé hơn giữa các số. 

Bài tập củng cố cách viết phép cộng, phép trừ và rèn luyện kĩ năng thực hiện 

phép tính trong SGK Toán 1 thể hiện dƣới dạng: Số?; Viết phép tính thích hợp. 

Dạng bài tập này không chỉ giúp HS ghi nhớ các phép tính cộng trong phạm vi 10 

mà còn giúp HS nhớ đƣợc cấu trúc của phép toán. Từ đó HS có thể làm đƣợc các 

dạng bài khác nhờ dựa vào hình vẽ trực quan. 
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Một ƣu điểm của SGK Toán 1 về mặt ngôn ngữ đó là HS đƣợc rèn luyện khả 

năng diễn đạt (nói và viết) khi học mạch nội dung Giải toán có lời văn. HS biết diễn 

đạt cái đã cho, cái cần tìm, biết trình bày bài giải, viết câu lời giải của bài toán. Việc 

hƣớng dẫn HS ghi câu lời giải ngay từ học kì II của lớp 1 thể hiện tính thống nhất 

trong toàn bộ chƣơng trình môn Toán cấp tiểu học về cách trình bày bài giải. Tuy 

nhiên, việc viết câu lời giải khi học về Giải toán có lời văn ở lớp 1 có những khó 

khăn nhất định với HS dân tộc thiểu số vùng núi cao, vùng biên giới. 

Nhƣ vậy, cú pháp trong SGK Toán 1 ở mức độ đơn giản. Các dạng bài tập giúp 

HS củng cố kiến thức nhƣng đồng thời cũng rèn luyện cú pháp của NNTH cho HS.  

 Cú pháp của NNTH trong SGK Toán 2 

Trên cơ sở cú pháp của NNTH đã đƣợc hình thành ở lớp 1, SGK Toán 2 tiếp tục 

rèn luyện, phát triển thêm nhiều quy tắc liên kết kí hiệu, thuật ngữ toán học cho HS. 

Các quy tắc về cú pháp trong NNTH đƣợc giới thiệu cho HS ở lớp 2 bao gồm: củng 

cố, rèn luyện cách viết phép cộng, phép trừ các số tự nhiên, các số đo đại lƣợng có 

cùng đơn vị đo; mở rộng sang cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cách tính tổng của 

nhiều số; hình thành cho HS cách viết phép nhân, phép chia các số trong phạm vi 5; 

cách viết, đọc tên đỉnh của hình hình học; cách viết, đọc số có ba chữ số.  

HS đƣợc học cách viết phép nhân, phép chia thông qua các ví dụ cụ thể. Phép 

nhân đƣợc hình thành trên cơ sở là phép tính tổng của nhiều số hạng giống nhau. 

Phép nhân là phép tính ngƣợc của phép chia. Do đó cấu trúc của phép nhân, phép 

chia hoàn toàn giống nhƣ phép cộng, phép trừ. Vì vậy HS cũng dễ dàng nhớ đƣợc 

cách viết các phép tính này. Việc hình thành, rèn luyện cách viết phép nhân, phép 

chia đƣợc thực hành qua các bài tập từ dễ đến khó. Chẳng hạn dạng bài tập ban đầu 

giúp HS hiểu và ghi nhớ cách viết của phép nhân là SGK đƣa tổng các số hạng bằng 

nhau để HS chuyển thành phép nhân (theo mẫu).  

Tiếp đến HS tự viết phép nhân nhờ dựa vào các hình vẽ trực quan. Trong phần 

bài tập thì SGK Toán 2 bƣớc đầu giới thiệu các biểu thức có chứa đến hai dấu phép 

tính và HS sẽ thực hiện tính theo mẫu. Điều này ngầm giới thiệu cho HS cách viết, 

quy tắc tính giá trị biểu thức có từ hai dấu phép tính trở lên. 
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Mạch nội dung Giải toán có lời văn bƣớc đầu hƣớng dẫn HS cách tóm tắt bằng 

lời và bằng sơ đồ đoạn thẳng. Đặc biệt cách tóm tắt bài toán bằng lời trong chƣơng 

trình Toán 2 (và Toán 1) đã khắc phục hạn chế của chƣơng trình CCGD, cụ thể là 

tuân theo chuẩn mực trong Tiếng Việt khi để dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi. Chẳng 

hạn trƣớc đây SGK môn Toán chƣơng trình CCGD thƣờng viết “Còn: ? quả” thì 

nay viết “Còn: … quả?”.  

 Cú pháp của NNTH trong SGK Toán 3 

SGK Toán 3 tiếp tục rèn luyện cho HS cách viết phép cộng, trừ, nhân, chia, 

cách viết số có hai chữ số, có ba chữ số đã đƣợc hình thành ở các lớp trƣớc. Tuy 

nhiên có sự mở rộng cách thực hiện bốn phép tính số học sang số có nhiều chữ số. 

Toán 3 giới thiệu cho HS cách viết, cách thực hiện biểu thức có chứa nhiều dấu 

phép tính; cách viết đơn vị đo diện tích của một hình hình học.  

Các dạng bài tập có trong Toán 2 thì cũng có trong Toán 3 nhƣng ở mức độ 

nâng cao hơn phù hợp với sự mở rộng của vòng số. Bên cạnh đó thì Toán 3 đƣa ra 

dạng bài tập nhằm củng cố cách viết biểu thức có chứa nhiều dấu phép tính để rèn 

luyện cho HS. 

Con đƣờng hình thành cho HS cách viết số có bốn, năm chữ số tƣơng tự nhƣ ở các 

lớp trƣớc nhƣng không sử dụng hình ảnh trực quan để giúp HS phát triển TD trừu tƣợng. 

Bài tập rèn luyện, hình thành kĩ năng viết các số có nhiều chữ số trong SGK Toán 3 đƣợc 

thể hiện dƣới dạng Viết (theo mẫu); Số ?; Viết số thích hợp vào chỗ chấm; … 

Bài toán có lời văn ở lớp 1, lớp 2 chủ yếu là các câu đơn (theo ngữ pháp tiếng 

Việt) thì sang đến lớp 3 đã sử dụng câu phức và có chứa nhiều thông tin hơn. Điều 

này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển TD và ngôn ngữ của HS. 

Ví dụ 3: Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất đƣợc 127 kg cà chua, ở thửa ruộng 

thứ hai đƣợc nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả 

hai thửa ruộng đƣợc bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?  

Có thể khẳng định rằng cú pháp của NNTH trong SGK Toán 3 là sự kế thừa 

và phát triển cú pháp của NNTH đã đƣợc hình thành cho HS ở lớp 1, lớp 2. Cách 

viết các số đƣợc mở rộng theo sự phát triển của các vòng số.  
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c) Ngữ nghĩa của NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

Ngữ nghĩa của từ vựng của NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

chủ yếu đƣợc giới thiệu cho HS thông qua hình ảnh trực quan và tăng dần mức độ 

trừu tƣợng. Sau đây luận án giới thiệu nghĩa của một vài từ vựng của NNTH sử 

dụng trong SGK Toán 1, Toán 2, Toán 3.  

Toán 1 giới thiệu cho HS làm quen và hiểu nghĩa của từ “nhiều hơn, ít hơn” qua 

hình ảnh cái thìa và cái ca. HS quan sát bức tranh thấy rằng mỗi cái thìa đƣợc nối với 

một cái ca và còn thừa 1 cái ca. Do đó HS nhận xét số ca nhiều hơn số thìa hay số 

thìa ít hơn số ca. Tiếp đến HS quan sát bức tranh thứ hai và thực hiện thao tác nối 

tƣơng ứng mỗi nút chai với một cái chai, khi đó thừa 1 nút chai. HS nhận xét số chai 

ít hơn số nút hay số nút nhiều hơn số chai. Các bức tranh khác đƣợc HS quan sát và 

thao tác tƣơng tự. Qua đó HS hiểu đƣợc nghĩa của từ “nhiều hơn, ít hơn” dùng để so 

sánh, đối chiếu số lƣợng (nhƣng chƣa thông qua phép đếm) giữa hai nhóm đồ vật.  

Lên đến lớp 2, TD của HS đã phát triển hơn, ngôn ngữ phong phú hơn nên 

Toán 2 đã cung cấp cho HS nghĩa của từ “nhiều hơn, ít hơn” ở mức độ trừu tƣợng. 

Chẳng hạn, HS hiểu từ “nhiều hơn” nhƣ sau: HS quan sát hình ảnh trực quan trong 

SGK Toán 2 và thấy rằng số quả cam ở hàng trên là 5 quả cam, số quả cam ở hàng 

dƣới bằng số cam ở hàng trên và thêm 2 quả. Do đó HS sẽ tìm đƣợc số cam ở hàng 

dƣới là 5 quả + 2 quả = 7 quả. Sau đó HS đƣợc dẫn dắt vào tình huống cụ thể trong 

bài toán có lời văn “Hàng trên có 5 quả cam, hàng dƣới có nhiều hơn hàng trên 2 

quả cam. Hỏi hàng dƣới có mấy quả cam?” Lúc này HS sẽ hiểu số quả cam ở hàng 

dƣới bằng số quả cam ở hàng trên thêm 2 quả nữa. Vì thế qua bài toán HS hiểu từ 

“nhiều hơn” có nghĩa là cộng vào. Tuy nhiên từ “nhiều hơn” cũng có thể mang 

nghĩa là trừ nhƣng trong chƣơng trình không đề cập nhiều đến nghĩa này. Trong 

SGK Toán 3 có đƣa ra một bài toán mà từ “nhiều hơn” mang nghĩa trừ và để giải 

bài toán này thì HS đƣợc quan sát, làm theo bài toán mẫu.  

Quá trình cung cấp cho HS nghĩa của từ “ít hơn” cũng đƣợc thực hiện tƣơng 

tự nhƣ từ “nhiều hơn” trong SGK Toán 2. HS quan sát hình ảnh trực quan và nhận 

thấy số quả cam ở hàng trên bằng số quả cam ở hàng dƣới bớt đi 2 quả. Từ đó HS 
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tìm đƣợc số quả cam ở hàng trên qua việc thực hiện phép trừ. Sau đó SGK dẫn dắt 

HS vào tình huống cụ thể trong bài toán có lời văn.  Thông qua bài toán về ít hơn 

HS hiểu từ “ít hơn” mang nghĩa trừ đi.  

Nhƣ vậy việc hình thành ngữ nghĩa của từ “nhiều hơn, ít hơn” cho HS phù hợp 

với sự phát triển TD, ngôn ngữ của HS tiểu học. Đây là cũng là một ƣu điểm so với 

chƣơng trình CCGD vì trong chƣơng trình CCGD HS lĩnh hội nghĩa của từ “nhiều 

hơn”, “ít hơn” về so sánh số lƣợng giữa 2 nhóm đồ vật và qua bài toán có lời văn 

trong chƣơng trình Toán 1 (CCGD). Việc lĩnh hội 2 nghĩa khác nhau của từ “nhiều 

hơn”, “ít hơn” đƣợc thực hiện trong cùng một lớp sẽ gây khó khăn cho HS trong 

học tập, nhất là đối tƣợng HS lớp 1 khi TD và ngôn ngữ phát triển chƣa nhiều. 

 “Hình chữ nhật” đƣợc giới thiệu cho HS trong Toán 2. HS hiểu nghĩa của 

cụm từ này hoàn toàn bằng trực giác và HS biết đọc tên của hình chữ nhật. Lên lớp 

3, TD trừu tƣợng của HS phát triển hơn, vốn ngôn ngữ nói chung và NNTH của HS 

phong phú hơn nên HS hiểu nghĩa của cụm từ “hình chữ nhật” cũng trừu tƣợng hơn. 

Ban đầu HS vẫn hiểu “hình chữ nhật” qua trực quan và thực hành đo đạc. HS phải 

nhớ lại trong đầu và hiểu nghĩa của các từ “góc”, “góc vuông”, “cạnh” và cách dùng 

êke để đo góc, dùng thƣớc đo độ dài đoạn thẳng. Quá trình vận dụng kiến thức đã 

biết kết hợp với việc quan sát, thực hành HS hiểu thêm các thuộc tính của “hình chữ 

nhật”. Do đó HS hiểu đƣợc “hình chữ nhật” có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng 

nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau. 

Khi cung cấp cho HS từ “phép nhân” thì đồng thời SGK Toán 2 cũng hình 

thành ngữ nghĩa cho HS. Bằng hình ảnh trực quan HS nhận thấy mỗi tấm bìa có 2 

chấm tròn, có 5 tấm bìa nên có tất cả 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 chấm tròn. Tuy nhiên 

cách viết phép tính 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 khá cồng kềnh, đặc biệt khi mà số lƣợng 

số hạng nhiều thì ngƣời viết thậm chí phải dùng đến phép đếm các số hạng. Hơn 

nữa phép toán này có một đặc điểm là các số hạng trong phép tính bằng nhau. Do 

đó để khắc phục nhƣợc điểm này có một cách viết khác gọn hơn: 2  5. Khi đó HS 

đƣợc tiếp nhận một thuật ngữ toán học mới “phép nhân”. HS sẽ hình dung trong đầu 

phép tính 2  5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 nên HS hiểu phép nhân chính là phép tính tổng 

các số hạng bằng nhau. 
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Ở lớp 2 HS bắt đầu đƣợc làm quen với phép chia và các phép toán đƣợc giới 

thiệu hoàn toàn là phép chia hết, tuy nhiên chƣa giới thiệu cho HS thuật ngữ “phép 

chia hết”. Ở lớp 3 HS đƣợc tiếp nhận thuật ngữ “phép chia hết”, “phép chia có dƣ” 

và ngữ nghĩa của các thuật ngữ này.  

Muốn hiểu đƣợc nghĩa của thuật ngữ “phép chia hết” thì HS phải hiểu đƣợc 

nghĩa của từ “phép chia” và từ “chia hết”. Từ “phép chia” HS đã đƣợc biết và hiểu 

khi học bài phép chia trong Toán 2. Để hiểu đƣợc nghĩa của từ “chia hết” SGK 

Toán 3 đã sử dụng hình ảnh trực quan có 8 chấm tròn, chia thành 2 phần, mỗi phần 

có 4 chấm tròn và không còn thừa chấm nào. Qua hình ảnh trực quan HS sẽ bƣớc 

đầu hiểu đƣợc chia hết là chia không còn thừa (còn dƣ). Tiếp đến SGK tăng dần 

mức độ trừu tƣợng bằng cách đƣa ra phép chia 8 : 2, với phép chia này HS hoàn 

toàn cho kết quả ngay vì HS đã đƣợc học bảng chia 2 ở lớp 2. Thông qua cách đặt 

tính HS nhận thấy sau khi thực hiện lấy số bị chia là 8 chia cho số chia là 2 đƣợc 

thƣơng là 4 thì số bị chia đã không còn thừa ra đơn vị nào, từ đó HS hiểu đƣợc cụm 

từ “phép chia hết” là sau khi thực hiện phép chia sẽ không còn dƣ (không còn thừa). 

Bên cạnh việc tiếp nhận thuật ngữ “phép chia hết” thì HS đƣợc lĩnh hội thuật 

ngữ “phép chia có dƣ”. Trƣớc tiên bằng trực quan HS quan sát hình vẽ có 9 chấm 

tròn, chia thành 2 phần, mỗi phần đƣợc 4 chấm tròn và còn thừa (còn dƣ) 1 chấm 

tròn. Qua hình ảnh trực quan bƣớc đầu HS hiểu “phép chia có dƣ” là sau khi chia vẫn 

còn thừa (còn dƣ) ra và HS nhận ra sự khác biệt với phép chia hết (sau khi chia không 

còn thừa). Sau đó SGK tăng dần mức độ trừu tƣợng bằng cách đƣa ra phép tính  9 : 2, 

với phép tính này thì HS chƣa thực hiện đƣợc. GV dẫn dắt HS thực hiện cách đặt 

tính với phép chia 9 : 2. Sau khi GV hƣớng dẫn HS thực hiện phép chia 9 : 2 thì HS 

hiểu đƣợc về phép chia có dƣ là phép chia mà sau khi chia vẫn còn dƣ và số dƣ luôn 

bé hơn số chia. Tuy nhiên do TD của HS chƣa phát triển hoàn thiện, vốn tri thức 

còn hạn chế nên HS chƣa đƣợc biết phép chia hết chính là một trƣờng hợp đặc biệt 

của phép chia có dƣ.  

Qua phân tích cho thấy vấn đề ngữ nghĩa của NNTH trong SGK Toán 1, Toán 

2, Toán 3 phù hợp với sự phát triển TD, ngôn ngữ của HS các lớp đầu cấp tiểu học. 
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Tóm lại, NNTH sử dụng trong SGK ở mức độ đơn giản giúp HS dễ dàng lĩnh 

hội tri thức toán. Bài tập trong SGK bƣớc đầu đã quan tâm đến việc hình thành, rèn 

luyện và phát triển NNTH cho HS.  

1.7. Thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu học 

hiện nay 

Kết quả nghiên cứu chính của mục 1.7 đã đƣợc công bố trong bài báo 

“Vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học”, Tạp chí 

Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 98, số 10/2012, trang 

129– 133; “Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu 

cấp tiểu học trong học tập môn Toán”, Tạp chí Giáo dục, số 302, kì 2 

(1/2013), trang 46-48. 

1.7.1. Mục đích khảo sát 

Tìm hiểu thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu 

học hiện nay làm cơ sở góp phần tìm kiếm, đề xuất các biện pháp giúp HS lớp 1, 

lớp 2, lớp 3 sử dụng hiệu quả NNTH. 

1.7.2. Đối tượng khảo sát 

- 392 GV và cán bộ quản lí ở Tiểu học của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, 

Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, là học viên hệ vừa làm vừa học 

của Khoa Giáo dục Tiểu học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên  

- HS lớp 1, lớp 2, lớp 3 của các trƣờng Tiểu học Trƣng Vƣơng, Tiểu học Đội 

Cấn (thành phố Thái Nguyên), Tiểu học Chiến Thắng, Tiểu học Núi Voi (huyện 

Đồng Hỷ - Thái Nguyên), Tiểu học Phùng Chí Kiên, Tiểu học Xuất Hóa (Thị xã 

Bắc Kạn), Tiểu học Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn). 

1.7.3. Nội dung khảo sát 

1.7.3.1. Nội dung khảo sát GV  

- Nhận xét, đánh giá của GV về NNTH trong SGK môn Toán ở Tiểu học và sự 

cần thiết rèn luyện NNTH cho HS. 

- Tình hình rèn luyện, phát triển NNTH cho HS trong dạy học môn Toán ở 

Tiểu học hiện nay. 
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- Những khó khăn về NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

- Đánh giá của GV về mức độ sử dụng NNTH của HS tiểu học hiện nay. 

1.7.3.2. Nội dung khảo sát HS 

- Vấn đề đọc, viết NNTH của HS các lớp đầu cấp tiểu học. 

-  Vấn đề sử dụng NNTH trong thực hành tính toán. 

- Sự chuyển dịch giữa các loại ngôn ngữ trong học tập của HS. 

- Vấn đề sử dụng ngôn ngữ nói của HS trong học tập toán. 

1.7.4. Phương pháp khảo sát 

- Sử dụng phƣơng pháp đàm thoại, phƣơng pháp điều tra bằng Anket với GV  

và cán bộ quản lí ở trƣờng Tiểu học của các tỉnh đã nêu trong mục 1.7.2. 

- Sử dụng phƣơng pháp quan sát để thu thập thông tin khi tham gia dự giờ của 

GV ở trƣờng Tiểu học. 

- Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm: phân tích, đánh giá vở bài tập 

toán, phiếu học tập của HS các lớp đầu cấp tiểu học. 

- Phƣơng pháp xử lí số liệu:  phƣơng pháp tính tỉ lệ phần trăm . 

1.7.5. Kết quả khảo sát 

1.7.5.1. Kết quả khảo sát GV  

a) Nhận xét, đánh giá của GV về NNTH trong SGK Toán Tiểu học và sự cần 

thiết rèn luyện NNTH cho HS 

Trƣớc hết quan tâm đến những nhận xét, đánh giá của GV Tiểu học và cán bộ 

quản lí về NNTH thể hiện ở các khía cạnh trong SGK các lớp đầu cấp tiểu học có 

phù hợp với HS hay không. Kết quả nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Nhận xét của GV  về NNTH trong SGK Toán ở Tiểu học 

Khía cạnh đánh giá 

Rất  

phù hợp 

(%) 

Phù hợp 

(%) 

Bình 

thƣờng 

(%) 

Không 

phù hợp 

(%) 

Thuật ngữ toán học sử dụng trong SGK 10,7 85,7 3,6 0 

Các kí hiệu toán học trong SGK 12,5 80,4 7,1 0 

Hình ảnh trực quan, sơ đồ, hình vẽ 14,3 76,8 8,9 0 

Câu lệnh sử dụng trong SGK 9 82,1 8,9 0 

Cú pháp của NNTH trình bày trong SGK 12,5 78,6 8,9 0 
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Từ kết quả trên cho thấy phần lớn GV đều cho rằng NNTH thể hiện trong 

SGK là phù hợp với trình độ nhận thức của HS tiểu học. Cụ thể, các thuật ngữ toán 

học đƣa ra không quá khó; hình ảnh, sơ đồ, hình vẽ trong SGK rất cụ thể, trực quan; 

cú pháp của NNTH và các câu “lệnh” sử dụng trong SGK đƣợc đánh giá là phù hợp 

với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, khả năng TD, trình độ ngôn ngữ của HS. Nhƣ vậy sự 

phân tích, đánh giá về NNTH sử dụng trong SGK mà luận án đƣa ra giống với 

những nhận định, đánh giá của GV và cán bộ quản lí ở trƣờng Tiểu học. 

Bên cạnh đó trong quá trình tiến hành khảo sát đã quan tâm đến ý kiến của GV 

về sự cần thiết phải rèn luyện NNTH cho HS. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 57,1% GV  

cho rằng rất cần thiết phải rèn luyện NNTH cho HS trong dạy học môn Toán; 

42,9% thấy là cần thiết phải rèn luyện NNTH. Trên cơ sở kết quả thu đƣợc cho thấy 

tất cả GV đƣợc hỏi đều nhận thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện NNTH cho HS 

trong dạy học toán vì NNTH chính là cơ sở để HS học tốt môn Toán.  

Nhƣ vậy, kết quả khảo sát đã khẳng định tất cả GV Tiểu học đều nhận thức 

đƣợc tầm quan trọng của việc rèn luyện NNTH cho HS trong quá trình dạy học. 

Hầu hết GV đánh giá vấn đề NNTH trình bày trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu 

học là phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ nhận thức, khả năng TD và phát triển 

ngôn ngữ của HS.  

b) Tình hình rèn luyện, phát triển NNTH cho HS trong dạy học môn Toán ở 

Tiểu học hiện nay 

NNTH rất quan trọng trong dạy học môn Toán nói chung và môn Toán ở Tiểu 

học nói riêng. Kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy 100% GV  đều nhận thức đƣợc sự 

cần thiết phải rèn luyện, phát triển NNTH cho HS trong dạy học. Nhận thức trên đặt 

ra vấn đề việc rèn luyện NNTH đƣợc tiến hành nhƣ thế nào ở các trƣờng Tiểu học? 

Để trả lời cho câu hỏi này chúng tôi đã tiến hành dự giờ, trao đổi trực tiếp và căn cứ 

vào kết quả khảo sát bằng bảng hỏi về các nội dung sau: 

- Mức độ rèn luyện, phát triển NNTH trong dạy học môn Toán. 

- Biện pháp hình thành, phát triển NNTH cho HS.  
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Số liệu khảo sát cho thấy 100% GV đều thực hiện rèn luyện, phát triển NNTH 

cho HS trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. Trong đó 80,4% GV thƣờng xuyên rèn 

luyện NNTH cho HS thông qua các giờ dạy, 19,6% GV  thực hiện việc rèn luyện 

NNTH cho HS không thƣờng xuyên. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan 

trọng của NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. Bên cạnh đó qua dự giờ 

chúng tôi nhận thấy ngoài việc cung cấp tri thức toán học GV cũng đã quan tâm đến 

việc rèn luyện NNTH cho HS. Tuy nhiên chỉ một số ít GV rèn cho HS kĩ năng giao 

tiếp bằng NNTH, còn lại phần lớn mới chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp cho HS các 

thuật ngữ toán học. Việc hình thành, rèn luyện NNTH đƣợc GV thực hiện chủ yếu 

trong khi dạy học hình thành kiến thức mới, còn trong luyện tập và củng cố thì GV 

chƣa thực sự chú ý đến rèn luyện, phát triển NNTH cho HS. 

Trong khoảng thời gian tiến hành dự giờ và trao đổi trực tiếp với GV đứng lớp 

chúng tôi nhận thấy các biện pháp mà GV vận dụng trong dạy học nhằm phát triển 

NNTH cho HS chƣa phong phú. Đặc biệt trong sinh hoạt chuyên môn GV cũng 

chƣa có sự trao đổi với nhau để đƣa ra những biện pháp giúp HS sử dụng NNTH 

một cách có hiệu quả. Kết quả khảo sát cụ thể nhƣ sau: 76,8% GV đƣợc hỏi thƣờng 

áp dụng biện pháp nhƣ tạo môi trƣờng hoạt động ngôn ngữ đa dạng, sử dụng các 

câu hỏi và bài tập với dụng ý hình thành, rèn luyện NNTH cho HS; 17,9% GV  

thƣờng xuyên tạo cho HS cơ hội trình bày sự hiểu biết của mình trong giải quyết 

một tình huống hay bài toán; 5,3% GV không đƣa ra đƣợc biện pháp cụ thể nào. 

Chúng tôi cho rằng việc tạo ra môi trƣờng hoạt động ngôn ngữ đa dạng đòi hỏi GV 

phải chuẩn bị kĩ về nội dung và hình thức giao tiếp nên trong khi soạn bài GV phải 

thực sự đầu tƣ thời gian, trí tuệ. Cũng thông qua dự giờ chúng tôi thấy việc tạo ra 

môi trƣờng hoạt động ngôn ngữ chƣa đƣợc thực hiện một cách tối ƣu vì phần lớn 

trong giờ học mới chỉ có hoạt động giao tiếp giữa thầy và trò, còn việc giao tiếp 

giữa trò với trò hay giữa trò với chính bản thân mình chƣa có nhiều. Các câu hỏi và 

bài tập với dụng ý phát triển NNTH cho HS chƣa nhiều, chƣa phong phú. GV chƣa 

đặt ra đƣợc những câu hỏi giúp HS hiểu sâu, nắm đƣợc bản chất khái niệm. Nhƣ 

vậy, những biện pháp GV dùng để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH trong học tập 
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môn Toán ở Tiểu học còn mang tính kinh nghiệm, phụ thuộc nhiều vào năng lực sƣ 

phạm của mỗi GV. Qua trao đổi, nhiều GV chia sẻ rằng thực sự  rất lúng túng trong 

việc tìm ra những biện pháp hữu hiệu để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH.  

c) Khó khăn về vấn đề NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học 

Qua dự giờ, trao đổi trực tiếp với GV và kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi 

chúng tôi thấy những khó khăn về NNTH mà GV gặp phải trong dạy học môn Toán 

ở Tiểu học nhƣ sau:  

Thứ nhất, khó khăn về vấn đề từ vựng và ngữ nghĩa của NNTH. GV thƣờng 

hiểu không đúng nghĩa của từ vựng trong NNTH dẫn đến việc sử dụng trong giảng 

dạy không chính xác hoặc không phát hiện ra đƣợc những sai lầm trong cách phát 

biểu của HS. Chẳng hạn, nhiều GV Tiểu học, đặc biệt là GV các tỉnh miền núi, 

không giải thích đƣợc thuật ngữ “bài toán”, “bƣớc tính”, “phép tính”, … Mặc dù 

đây là những khái niệm cơ bản mà GV Tiểu học cần phải hiểu đƣợc bản chất.  

Thứ hai, trong dạy học mạch nội dung Giải toán có lời văn ở lớp 1 thì GV gặp 

rất nhiều khó khăn trong việc dạy HS viết câu lời giải. Nguyên nhân của khó khăn 

này là do ngôn ngữ của HS lớp 1 chƣa phong phú, còn nghèo nàn. Để khắc phục khó 

khăn đó thì đa số GV dạy lớp 1 đều dạy HS cách chuyển đổi từ câu hỏi của bài toán 

thành câu lời giải bằng cách: bỏ từ “hỏi”, thay từ “bao nhiêu” hoặc từ  “mấy” trong 

câu hỏi bằng từ “số” và thêm từ “là” và dấu hai chấm vào cuối câu. Chẳng hạn với 

bài toán “An có 4 quả bóng. Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu 

quả bóng?”. Khi đó từ câu hỏi HS sẽ viết đƣợc câu lời giải theo hƣớng dẫn của GV 

nhƣ sau: “Cả hai bạn có tất cả số quả bóng là:”. Đây là một giải pháp mà ƣu điểm là 

giúp HS viết đƣợc đúng câu lời giải nhƣng nhƣợc điểm là hạn chế khả năng phát triển 

ngôn ngữ, TD của HS.  

Thứ ba là khó khăn về việc hƣớng dẫn HS đọc và viết các kí hiệu toán học, 

đặc biệt là các kí hiệu về đơn vị đo độ dài. Đa số GV đƣợc hỏi đều cho biết việc dạy 

HS cách đọc và cách viết các đơn vị đo độ dài gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân 

là do HS các lớp đầu cấp mới bƣớc đầu làm quen với kí hiệu toán học, HS thƣờng 

đọc theo cách đọc trong Tiếng Việt. Do đó việc viết các đơn vị đo độ dài khác với 

việc đọc đã dẫn đến sai lầm của HS trong học tập.  
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Nhƣ vậy, vấn đề NNTH cũng là một trong những khó khăn của GV khi dạy 

học môn Toán. Đặc biệt, đối với GV vùng cao, vùng biên giới thì khó khăn này lại 

nhân lên gấp bội vì đối tƣợng HS ở những vùng này còn chƣa thạo tiếng phổ thông.   

d) Đánh giá của GV về mức độ sử dụng NNTH của HS tiểu học hiện nay 

Chúng tôi quan tâm đến mức độ sử dụng NNTH trong học tập môn Toán của 

HS ở trƣờng Tiểu học hiện nay. Ngoài việc khảo sát qua các bài kiểm tra, qua dự 

giờ, qua vở bài tập thì chúng tôi đã thực hiện hỏi GV để có đƣợc nhận xét về mức 

độ sử dụng NNTH của HS tiểu học. Kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá của GV về 

mức độ sử dụng NNTH nhƣ sau: 

Bảng 1.2. Đánh giá mức độ sử dụng NNTH của HS 

Khía cạnh đánh giá 
Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

Trung 

bình 

(%) 

Yếu 

(%) 

Đọc, viết chính xác các kí hiệu toán học 5,8 26,8 67,4 0 

Viết và giải quyết các vấn đề toán học (ở mức độ 

đơn giản) đúng, chính xác 
1,8 19,6 78,6 0 

Vấn đề “nói toán” (nói cho ngƣời khác hiểu và 

hiểu ngƣời khác nói) 
0 25 73,2 1,8 

Chuyển đổi từ NNTH sang NNTN và ngƣợc lại 3,6 23,2 73,2 0 

Nhìn vào bảng kết quả khảo sát trên ta thấy phần lớn GV đều đánh giá mức độ sử 

dụng NNTH của HS đạt mức trung bình ở các khía cạnh: đọc, viết các kí hiệu toán học; 

viết và giải quyết các vấn đề toán học đơn giản; vấn đề chuyển đổi từ NNTH sang 

NNTN và ngƣợc lại. Cụ thể, nhiều HS khi đọc kí hiệu điểm không chính xác, điểm B 

(điểm bê) thì HS đọc là “điểm bờ”,  điểm C (điểm xê) đọc là “điểm cờ”, có HS thì viết 

ngƣợc số 3, số 6, … Đặc biệt, khi diễn đạt một vấn đề toán học bằng ngôn ngữ nói thì 

HS còn rất nhiều hạn chế, tỷ lệ HS sử dụng NNTH trong “nói toán” đảm bảo nói cho 

ngƣời khác hiểu và hiểu ngƣời khác nói vẫn có HS ở  mức độ yếu. Qua trao đổi, các 

GV đều thừa nhận việc rèn luyện cho HS nói toán, viết toán còn ít và thực sự chƣa 

đƣợc chú ý nên HS giao tiếp bằng NNTH không đƣợc tốt, còn mắc nhiều lỗi. Đặc biệt, 
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khi chuyển đổi từ NNTH sang NNTN nhiều HS còn lúng túng, không biết cách đọc kí 

hiệu, sơ đồ để chuyển đổi dẫn đến mắc sai lầm trong giải quyết vấn đề toán học. 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết GV đều nhận thức đƣợc tầm quan trọng, sự 

cần thiết của NNTH trong dạy học toán. Tuy nhiên GV lại chƣa có đƣợc những biện 

pháp giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH, mặc dù NNTH trong SGK môn Toán hiện 

hành đƣợc đánh giá là phù hợp với đặc điểm tâm lí, TD và sự phát triển ngôn ngữ 

của HS tiểu học. Hơn nữa, bản thân GV cũng gặp không ít những khó khăn về vấn 

đề NNTH trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. Kết quả khảo sát đƣợc phân tích ở 

trên chính là cơ sở thực tiễn để tìm kiếm và đề xuất những biện pháp giúp HS các 

lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH. 

1.7.5.2. Kết quả khảo sát HS 

Đối tƣợng khảo sát là HS các trƣờng Tiểu học đã trình bày ở mục 1.7.2. thông 

qua vở bài tập toán và phiếu học tập. Kết quả định tính thu đƣợc nhƣ sau: 

a) Vấn đề đọc, viết NNTH của HS các lớp đầu cấp tiểu học 

 “NNTH chủ yếu là ngôn ngữ sử dụng kí hiệu” [16] và kí hiệu toán học chính 

là yếu tố gây khó khăn cho HS trong học tập toán. Đối với HS các lớp đầu cấp tiểu 

học, điển hình là HS lớp 1, thì việc làm quen với cách đọc, viết NNTH gặp nhiều 

khó khăn. Một trong những nguyên nhân của khó khăn đó là cách đọc, viết của 

NNTH khác nhiều với trong tiếng Việt. Chính vì vậy mà HS tiểu học mắc rất nhiều 

lỗi trong học tập toán. Ngay từ những bài học đầu tiên, khi HS lớp 1 làm quen với 

các số trong phạm vi 10 thì có rất nhiều HS viết sai, viết ngƣợc các số.  

HS lớp 1 không chỉ gặp khó khăn về việc viết kí hiệu toán học mà việc đọc kí 

hiệu toán học cũng là một khó khăn không nhỏ. HS thƣờng áp dụng  cách đọc trong 

tiếng Việt vào trong toán học. Cụ thể khi dự giờ bài “Điểm. Đoạn thẳng”, hay bài 

“Xăng-ti-mét. Đo độ dài” chúng tôi thấy GV đã lƣu ý cho HS về cách đọc, cách viết 

nhƣng tỉ lệ HS đọc sai kí hiệu toán học vẫn nhiều. Chẳng hạn, khi đọc điểm “C” HS 

đọc là điểm “cờ”, khi đọc đơn vị “cm” (xăng-ti-mét) có HS đọc là “cờ mờ”. Không 

chỉ HS  lớp 1 mà HS lớp 2, lớp 3 cũng đọc số không chính xác. Chẳng hạn số “91” 

HS đọc là “chín mƣơi một”, “25” đọc là “hai năm” hoặc “hai mƣơi năm”, …  
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Tuy nhiên qua khảo sát chúng tôi nhận thấy HS lớp 2, lớp 3 đã phần nào quen 

với cách đọc, viết kí hiệu toán học nên ít mắc sai lầm hơn. Lỗi mà HS các lớp này 

mắc phải phần lớn là do không cẩn thận và quen với cách đọc không đầy đủ trong 

sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ số “563” HS thƣờng đọc là “năm trăm sáu ba” chứ 

không đọc đầy đủ là “năm trăm sáu mƣơi ba”. Chính cách đọc không chính xác đã 

dẫn đến việc HS làm sai những bài yêu cầu viết cách đọc.   

b) Vấn đề sử dụng NNTH trong thực hành tính toán 

NNTH có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng bài làm và kết quả học tập của 

HS. Trong thực hành tính toán, nếu HS nắm không chắc quy tắc toán học, viết sai, viết 

cẩu thả không tuân theo cách viết của NNTH cũng dẫn đến kết quả bài làm sai.  

Bên cạnh đó còn một số lỗi mà HS hay mắc phải: viết không thẳng cột trong 

thực hành tính; đề bài yêu cầu thực hiện phép trừ nhƣng lại thực hiện phép cộng; 

phép tính nhân có nhớ nhƣng HS thƣờng quên không nhớ, … 

c) Sự chuyển dịch giữa các loại ngôn ngữ trong học tập Toán của HS 

Trong học tập môn Toán HS phải sử dụng đồng thời các ngôn ngữ: NNTN và 

NNTH, trong NNTH có kí hiệu, thuật ngữ, hình vẽ, sơ đồ, hình ảnh. 

- Khả năng “phiên dịch” từ NNTH sang NNTN của HS còn nhiều hạn chế. HS 

gặp khó khăn trong cách diễn đạt bài toán.  

Qua khảo sát cho thấy khả năng đọc và hiểu hình ảnh, sơ đồ toán học của HS 

chƣa đƣợc tốt. HS còn mắc phải nhiều sai lỗi về diễn đạt. Nhiều em không hiểu 

đƣợc yêu cầu của bài toán, không “phiên dịch” đƣợc từ hình ảnh, sơ đồ trực quan 

sang NNTN. Chẳng hạn với bài tập 

 Đặt đề toán theo tóm tắt sau:  

 

   

 

 

 

? 

Nam 

Tuấn 

Nam 

Tuấn Tuấn

n 
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HS thƣờng mắc phải những lỗi sau: 

HS không hiểu sơ đồ hình ảnh tóm tắt nên các em không thể “phiên dịch” từ 

hình ảnh sang bài toán có lời văn. Có em đặt đề toán nhƣng không theo đúng tóm 

tắt, hiểu sai sơ đồ hình ảnh dẫn đến đặt đề toán sai. Chẳng hạn: 

 

Có HS không hiểu dấu ngoặc sử dụng để hỏi tất cả (cụ thể là cả hai bạn Nam 

và Tuấn) có bao nhiêu chiếc thuyền nên đã đặt đề toán sai.  

 

Hoặc 

 

Lỗi do không nắm vững cấu trúc của bài toán nên nên một số HS đã viết câu 

hỏi của bài toán thành câu trả lời.  

 

Lỗi về diễn đạt câu hỏi không đúng do chƣa phân biệt đƣợc một cách rõ ràng 

giữa câu hỏi với câu lời giải trong khi giải  bài toán có lời văn.  

 

Lỗi do không hiểu yêu cầu của đề bài nên một số HS đã giải bài toán hoặc ghi 

lại tóm tắt của bài toán. 

HS không đọc kĩ yêu cầu của bài nên không đặt đề toán mà trình bày bài giải. 
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HS không hiểu yêu cầu nên đã tóm tắt lại bài toán và có nhiều HS đã ghi tên 

Tuấn trong đề bài thành tên Tú. 

 

- Vấn đề chuyển dịch từ NNTN sang NNTH  

Trên cơ sở kết quả khảo sát có thể khẳng định vấn đề chuyển dịch từ NNTN 

sang NNTH của HS còn nhiều hạn chế. HS còn mắc nhiều lỗi trong khi làm bài tập. 

Khi giải bài toán có lời văn, HS lớp 1 và lớp 2 mắc nhiều lỗi hơn là HS lớp 3. Các 

lỗi sau nhiều HS thƣờng hay mắc phải. 

- Hình thành phép tính đúng nhƣng thực hiện phép tính sai. 

 

Hình thành phép tính sai.  

 

Viết câu lời giải sai. 

 

 

 

 

 

 

d) Vấn đề sử dụng ngôn ngữ nói của HS trong học tập Toán 

Qua dự một số giờ toán và trao đổi với GV trực tiếp giảng dạy, những GV có 

kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi nhận thấy khả năng “nói” toán của HS còn hạn chế. 

HS gặp khó khăn trong việc trình bày ý tƣởng của mình trƣớc nhóm thảo luận hoặc 
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trƣớc toàn lớp. Nhiều HS làm đúng đáp số nhƣng không giải thích đƣợc kết quả bài 

làm của mình. Chẳng hạn, khi chúng tôi dự giờ lớp 2C, trƣờng Tiểu học Đội Cấn 

bài “Luyện tập chung”, GV cho HS làm và trình bày miệng bài tập 5 (Toán 2, tr. 6). 

GV:  Ở phép tính 

       32
+

       4…

       77
 các em điền số nào vào ô trống? 

Cô mời Phƣơng Linh.  

HS Linh:  Thƣa cô em điền số 5 vào ô trống.  

 Em đƣợc phép tính 32 + 45 = 77. 

GV:  Vì sao em điền số 5 vào ô trống? 

HS Linh:  (Không trả lời đƣợc) 

HS Sơn (giơ tay):  Em thƣa cô điền số 5 vì 2 + 5 = 7 ạ. 

GV:  Cô mời Nguyệt Ánh nhận xét. 

HS Ánh:  Bạn Sơn trả lời đúng rồi ạ. 

GV nhận xét và nhắc nhở HS  giải thích câu trả lời phải rõ ràng. 

Một ví dụ khác, chúng tôi dự giờ bài “Một phần tƣ” tại lớp 2D, trƣờng Tiểu 

học Đội Cấn, GV yêu cầu HS  làm bài tập 3 (Toán 2, tr.119).   

Hình nào đã khoanh vào 
1

4
 số con thỏ? 

         

                   A                    B  

GV :  Hình nào đã khoanh vào 
1

4
 số con thỏ? Cô mời Thảo Linh. 

HS Thảo Linh :  Hình A đã khoanh vào 
1

4
 số con thỏ. 

GV :  Vì sao em biết hình A đã khoanh vào 
1

4
  số con thỏ. 

HS Thảo Linh :  (không trả lời)  

GV :  Em nào có thể giải thích giúp bạn? 
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HS Đức Minh :  Em thƣa cô, hình A có 8 con thỏ, xếp thành 4 hàng, mỗi 

hàng có 2 con, có 2 con đƣợc khoanh tròn nên hình A  đã khoanh vào 
1

4
 số con thỏ. 

GV :  Cô mời Phƣơng Anh nhận xét. 

HS Phƣơng Anh :  Em thƣa cô bạn Đức Minh trả lời đúng rồi ạ.  

GV nhận xét và nhắc nhở HS về cách giải thích sao cho rõ ràng.  

Qua khảo sát việc sử dụng NNTH của HS các lớp đầu cấp tiểu học cho 

thấy HS còn mắc phải nhiều lỗi trong học tập toán do khó khăn về NNTH. Kết 

quả khảo sát HS phù hợp với nhận xét, đánh giá của GV về mức độ sử dụng 

NNTH của HS tiểu học đã trình bày ở mục 1.7.5.1d. Kết quả khảo sát là cơ sở 

để tìm kiếm, đề xuất các biện pháp giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng 

hiệu quả NNTH.  

1.7.6. Kết luận về thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trường 

Tiểu học hiện nay 

Phân tích kết quả khảo sát thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn 

Toán ở trƣờng Tiểu học hiện nay cho thấy: 

- GV cũng đã quan tâm đến việc rèn luyện, phát triển NNTH cho HS trong 

dạy học môn Toán nhƣng lại chƣa thực sự có những biện pháp hữu hiệu giúp HS 

sử dụng NNTH một cách hiệu quả. 

- HS sử dụng NNTH đạt mức độ trung bình. Cụ thể: HS đọc, viết các kí hiệu 

toán học chƣa chính xác (đặc biệt là HS lớp 1); HS sử dụng ngôn ngữ nói chung 

và NNTH nói riêng để diễn đạt (nói hoặc viết) một vấn đề còn lúng túng; kĩ năng 

giao tiếp bằng NNTH của HS còn nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân của những vấn đề trên là do trong dạy học GV chƣa thực sự 

có những biện pháp hữu hiệu giúp hình thành cho HS một nền tảng vững chắc về 

NNTH; HS chƣa đƣợc tập luyện sử dụng NNTH một cách có hiệu quả trong học 

tập; HS chƣa có kĩ năng sử dụng NNTH trong giao tiếp. Do đó, việc tìm hiểu 

thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu học hiện nay 

sẽ góp phần đề xuất các biện pháp giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu 

quả NNTH. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 trình bày quan niệm về NNTH và các quan niệm về từ vựng, cú 

pháp, ngữ nghĩa trong NNTH. Phân tích NNTH sử dụng trong SGK Toán 1, Toán 2, 

Toán 3. Khảo sát thực trạng sử dụng NNTH ở các trƣờng Tiểu học hiện nay trong 

dạy học môn Toán.   

Kết quả phân tích NNTH trong SGK môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học cho 

thấy NNTH sử dụng trong SGK phù hợp với trình độ TD, sự phát triển ngôn ngữ 

của HS tiểu học. Chƣơng trình và SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học đã bƣớc đầu 

quan tâm đến việc phát triển khả năng diễn đạt (nói và viết) cho HS trong học tập 

môn Toán. 

Thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở các trƣờng Tiểu học 

hiện nay: HS còn mắc nhiều lỗi sai trong học tập phần nhiều là do hiểu sai, không 

nắm chắc quy luật, cách viết của NNTH. Khả năng giao tiếp bằng NNTH của HS 

còn nhiều hạn chế. 

Nhƣ vậy, NNTH có ảnh hƣởng đến chất lƣợng dạy học môn Toán nói chung, 

môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học nói riêng. Do đó, để góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học thì cần phải có những biện pháp 

giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH. Vì vậy luận án cần nghiên cứu và đề xuất các 

biện pháp giải quyết đƣợc những vấn đề sau: 

- Hình thành cho HS vốn NNTH vững chắc: HS hiểu, đọc đúng, viết đúng các 

kí hiệu, thuật ngữ toán học. 

- Tập luyện cho HS sử dụng chính xác NNTH trong học tập môn Toán: HS sử 

dụng đúng, chính xác NNTH trong giải quyết các vấn đề toán học. 

- Phát triển cho HS kĩ năng giao tiếp bằng NNTH thông qua bốn kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết: HS trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết chặt chẽ, 

lôgic; hiểu những nội dung toán học nghe đƣợc, đọc đƣợc. 
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Chƣơng 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGÔN NGỮ TOÁN HỌC 

2.1. Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện biện pháp 

Để xây dựng và thực hiện biện pháp cần tuân thủ các nguyên tắc sau:  

Nguyên tắc 1. Biện pháp xây dựng phải phù hợp với cơ sở lý luận của ngôn 

ngữ học nói chung và NNTH nói riêng. Tuân thủ lý luận dạy học bộ môn Toán.  

Nguyên tắc 2. Các biện pháp đề xuất phải tuân thủ yêu cầu của chƣơng trình 

và SGK môn Toán Tiểu học hiện hành, đảm bảo chuẩn kiến thức - kĩ năng môn 

Toán của lớp 1, lớp 2, lớp 3. 

Nguyên tắc 3. Biện pháp phải góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế 

những thiếu sót, sai lầm về ngôn ngữ của HS các lớp đầu cấp tiểu học hiện nay 

trong học tập môn Toán. 

Nguyên tắc 4. Các biện pháp xây dựng phải phù hợp với sự phát triển TD, 

ngôn ngữ của HS các lớp đầu cấp tiểu học và có thể thực hiện đƣợc trong điều kiện 

thực tế của quá trình dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu học. 

2.2. Các mức độ sử dụng hiệu quả NNTH 

Trong dạy học, phần lớn GV đều mong muốn HS lĩnh hội đƣợc tri thức toán 

học ở mức độ cao nhất có thể, hiểu và thành thạo trong giải quyết vấn đề toán học. 

Để đạt đƣợc điều này thì ngoài việc cung cấp tri thức toán học GV cần phải giúp HS 

hiểu và sử dụng hiệu quả NNTH. Luận án đề xuất các mức độ sử dụng hiệu quả 

NNTH cho HS các lớp đầu cấp tiểu học. 

Mức độ 1:  

Cơ sở: Ở mức độ này HS đã có vốn về NNTH. HS đã lĩnh hội đƣợc kí hiệu, 

thuật ngữ toán học và nắm đƣợc cú pháp của NNTH. 

Để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH thì ở mức độ 1, HS cần phải đạt đƣợc 

nhƣ sau: 
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- Sử dụng chính xác các kí hiệu, thuật ngữ toán học ở dạng đơn lẻ.  

Ví dụ 1:  Khi học về số 6 thì HS phải đọc, viết chính xác 

kí hiệu số 6 và sử dụng đúng số 6. Chẳng hạn, HS quan sát bức 

tranh và đếm đƣợc có 6 bông hoa, khi đó HS phải viết đúng số 

6 vào ô trống. 

Ví dụ 2: Viết (theo mẫu): 

 

HS phải viết đúng cách đọc, cách viết số có ba chữ số, nếu sai cách đọc số hay 

viết số là chƣa đạt yêu cầu. 

- Liên kết chính xác các kí hiệu toán học ở dạng đơn giản. 

Ví dụ 3: HS biết liên kết số 6 với các số đã học. HS hiểu số 6 đƣợc tạo thành 

từ 1 và 5, 5 và 1, 2 và 4, 4 và 2, 3 và 3. Tuy nhiên khi học bài số 6 thì HS chƣa biết 

đƣợc số 6 còn đƣợc tạo thành từ 0 và 6, 6 và 0 vì HS chƣa đƣợc học về số 0. 

Ví dụ 4: Bài tập   

 

HS phải giải nhanh và đúng bài tập trên. Nếu điền sai một dấu thì HS vẫn chƣa 

đạt yêu cầu. 

Nếu HS sử dụng NNTH đạt đƣợc hai yêu cầu trên trong một khoảng thời gian 

ngắn là đã đạt đƣợc mức độ 1. Nếu vi phạm một trong hai yêu cầu hoặc đạt đƣợc cả 

hai yêu cầu nhƣng trong thời gian dài thì vẫn chƣa đạt đƣợc mức độ này.  

Mức độ 2:   

Cơ sở: HS đã sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu, thuật ngữ toán học; liên kết 

đúng các kí hiệu toán học ở dạng đơn giản. 



 58 

Để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH thì ở mức độ 2, HS phải đạt đƣợc các 

yêu cầu sau: 

- Liên kết đúng, chính xác các kí hiệu toán học ở dạng phức. 

Ví dụ 5: Bài tập với yêu cầu điền dấu >, <, = vào dấu chấm khi có 5 + 2 … 6 

thì HS phải sử dụng chính xác dấu > để điền vào chỗ chấm, tức là viết đƣợc              

5 + 2 > 6. Nếu HS điền 5 + 2 < 6 hoặc 5 + 2 = 6 là chƣa đạt. 

- Sử dụng chính xác kí hiệu toán học để ghi lại nội dung toán học đơn giản 

được chuyển tải qua hình ảnh trực quan. 

Ví dụ 6: Viết phép tính thích hợp 

 

 

          

Khi quan sát bức tranh HS sẽ hiểu nội dung hình vẽ chuyển tải: có 3 quả táo, 

thêm 2 quả táo, đƣợc 5 quả táo và sử dụng các kí hiệu để viết phép tính 3 + 2 = 5. 

Còn nếu HS viết các phép tính khác là sai, không đạt đƣợc yêu cầu. 

Mức độ 3:  

Cơ sở: HS sử dụng đúng, chính xác kí hiệu toán học ở dạng phức; Bƣớc đầu 

đọc, hiểu nội dung toán học qua hình vẽ, sơ đồ, hình ảnh trực quan và dùng kí hiệu 

toán học thể hiện nội dung đó. 

Để đạt đƣợc mức độ 3 thì HS phải sử dụng NNTH đạt các yêu cầu sau:  

- Đọc và hiểu đúng nội dung toán học trình bày bằng ngôn ngữ viết hoặc sơ 

đồ, hình vẽ. Sử dụng NNTH để trình bày vấn đề toán học bằng ngôn ngữ viết một 

cách chặt chẽ, lôgic, chính xác. 

Ví dụ 7: Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó 

 

 

 

Có 3 quả táo 

Thêm 2 quả táo  

Đƣợc 5 quả táo 

   3 + 2 = 5 

Số học sinh giỏi 

Số học sinh khá 
? bạn 

14 

bạ

n 

14 bạn 

8 bạn 
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Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng HS phải đọc và hiểu đƣợc nội dung toán học: có 14 

bạn HS giỏi, số HS khá nhiều hơn số HS giỏi là 8 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn 

đạt HS khá và giỏi? 

Nếu HS không đọc đƣợc nội dung của bài toán biểu thị qua sơ đồ thì chƣa đạt 

yêu cầu. 

Sau khi đọc, hiểu đƣợc nội dung toán học thì HS phải sử dụng ngôn ngữ để 

viết bài toán và trình bày bài giải. Chẳng hạn, HS viết lại bài toán: “Lớp 3A có 14 

bạn đạt HS giỏi, số bạn đạt HS khá nhiều hơn số bạn đạt HS giỏi 8 bạn. Hỏi lớp 3A 

có tất cả bao nhiêu bạn?”. Sau đó HS sử dụng NNTH trình bày bài giải nhƣ sau: 

Bài giải 

Số bạn đạt HS khá là: 

14 + 8 = 22 (bạn) 

          Số HS lớp 3A là: 

 14 + 22 = 36 (bạn) 

  Đáp số: 36 bạn. 

- Sử dụng NNTH để nghe, hiểu những gì người khác nói và trình bày vấn đề 

toán học cho người khác hiểu. 

HS phải sử dụng linh hoạt NNTH để nghe và hiểu bài giảng của GV, cách giải 

quyết vấn đề của bạn. Việc nghe, hiểu vấn đề đƣợc nghe thể hiện qua cách trình bày 

lại vấn đề bằng khả năng lập luận, vốn ngôn ngữ của bản thân.  

Ví dụ 8: Sau khi nghe GV trình bày cách tính 83 + 17 = ? thì HS phải sử dụng 

NNTH nhắc lại đƣợc cách đặt tính và tính: 

       83
+ 

      17

   100
  bằng ngôn ngữ nói nhƣ sau: 3 cộng 

7 bằng 10, viết 0 nhớ 1; 8 cộng 1 bằng 9 nhớ 1 bằng 10, viết 10; kết quả tính           

83 + 17 = 100. 

Ở mức độ này nếu HS không thực hiện đƣợc một trong các yêu cầu đặt ra 

hoặc thực hiện đƣợc nhƣng trong thời gian dài thì việc sử dụng hiệu quả NNTH 

chƣa đạt mức độ 3.   

Nhƣ vậy để đạt đƣợc các mức độ trên cần phải có một hệ thống các biện pháp 

nhằm giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH trong học tập toán.  
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2.3. Một số biện pháp sử dụng hiệu quả NNTH 

Kết quả nghiên cứu chính của mục 2.3 đã đƣợc công bố một phần trong 

bài báo “Hình thành và tập luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu 

cấp tiểu học”, Tạp chí Giáo dục, số 313, kì 1 (7/2013), trang 47 – 50. 

2.3.1. Nhóm biện pháp 1: Tổ chức cho HS hình thành vốn tri thức NNTH 

Nghiên cứu của L.X.Vƣgôtxki (1962) kết luận: Ngôn ngữ có ảnh hƣởng đến 

sự phát triển nhận thức của trẻ [dẫn theo 60]. Do đó có thể khẳng định NNTH 

ảnh hƣởng đến nhận thức, TD và kết quả học tập môn Toán của HS. NNTH là 

công cụ để HS suy nghĩ giải quyết vấn đề toán học và là phƣơng tiện giao tiếp tri 

thức toán học trong dạy học môn Toán. HS có kết quả học tập toán tốt nhờ sự 

hiểu biết về NNTH. Vì vậy việc hình thành vốn tri thức NNTH cho HS trong dạy 

học toán là cần thiết.  

Biện pháp1: Hình thành từ vựng và ngữ nghĩa của NNTH cho HS 

a) Mục đích của biện pháp  

Biện pháp nhằm:  

- Giúp HS lĩnh hội từ vựng và ngữ nghĩa toán học một cách hiệu quả. 

- Giúp HS hiểu và nắm chắc từ vựng, ngữ nghĩa của NNTH và sử dụng một 

cách có hiệu quả trong học tập. 

- Góp phần làm phong phú thêm vốn ngôn ngữ nói chung và NNTH nói riêng. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Từ vựng và ngữ nghĩa của NNTH rất quan trọng trong học tập toán của HS. 

HS chỉ nắm đƣợc nội dung toán học khi có một vốn kiến thức về NNTH. Do đó 

trong dạy học GV cần chú trọng hình thành cho HS từ vựng của NNTH và có sự 

hiểu biết về ngữ nghĩa. Tuy nhiên, ngôn ngữ và TD của HS các lớp đầu cấp tiểu học 

còn hạn chế nên GV phải có phƣơng pháp giảng dạy thích hợp để HS có thể lĩnh hội 

một cách tốt nhất. Biện pháp đề cập đến vấn đề hình thành từ vựng, ngữ nghĩa trong 

NNTH cho HS. 
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Để hình thành cho HS từ vựng, ngữ nghĩa của NNTH một cách có hiệu quả thì 

GV có thể tiến hành theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học 

GV giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học trong ngữ cảnh thích hợp. Thật vậy, 

TD của HS tiểu học còn mang tính trực quan, cụ thể nên việc tạo dựng ngữ cảnh có 

sử dụng các hình ảnh, hình vẽ, mô hình sẽ giúp HS lĩnh hội từ vựng của NNTH 

nhanh hơn, dễ dàng hơn. Tuy nhiên ngữ cảnh mà GV tạo ra cần gắn với cuộc sống 

sinh hoạt hàng ngày của HS. Các hình ảnh, hình vẽ, mô hình phải đảm bảo tính trực 

quan và gần gũi với HS.  

Mặt khác, TD của HS các lớp đầu cấp tiểu học chủ yếu ở giai đoạn tiền thao 

tác nên khi tạo dựng ngữ cảnh trong giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học GV nên 

đƣa ra những hình ảnh gần gũi với cuộc sống hàng ngày hoặc cho HS đƣợc trực tiếp 

hoạt động, đƣợc thao tác trên đồ vật thật. Qua đó HS lĩnh hội tri thức toán học và 

NNTH nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

Bước 2: Tiếp nhận ngữ nghĩa của NNTH 

Trong chƣơng trình môn Toán cấp tiểu học nói chung và các lớp đầu cấp tiểu 

học nói riêng không giải thích nghĩa của kí hiệu, thuật ngữ mà giúp HS hiểu nghĩa 

của từ thông qua hình ảnh trực quan và các hoạt động thực tế. Với những từ xuất 

hiện cả trong NNTN và NNTH nhƣng có nghĩa khác nhau thì GV cần chính xác hóa 

nghĩa của từ trong NNTH trên cơ sở nhận thức ban đầu của HS.  

Trong từng bài học cụ thể GV cần sử dụng trực quan phù hợp, tổ chức các 

hoạt động thực tế và có những câu hỏi thích hợp để giúp HS lĩnh hội đƣợc nghĩa 

toán học của từ. 

Bước 3: Sử dụng kí hiệu, thuật ngữ toán học 

Khi HS đã lĩnh hội đƣợc kí hiệu, thuật ngữ toán học, hiểu đƣợc ngữ nghĩa 

trong NNTH, GV hƣớng dẫn HS sử dụng kí hiệu, thuật ngữ toán học trong các tình 

huống khác nhau liên quan đến bài học. GV tạo ra các tình huống gắn liền với cuộc 

sống để HS có cơ hội sử dụng và hiểu đƣợc ý nghĩa thực tiễn.  

Khi thực hiện hoạt động luyện tập GV nên tổ chức lớp theo nhóm nhỏ (2 - 4  

HS) để giải quyết vấn đề toán học. Hình thức học tập này sẽ giúp HS có sự chia sẻ, 

giúp đỡ nhau và những HS yếu, kém có nhiều cơ hội để học hỏi nhiều hơn. 
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c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp 

- Khi sử dụng hình ảnh trực quan để giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học cần 

tăng dần mức độ trừu tƣợng, giúp phát triển TD cho HS.  

- Khi đặt câu hỏi giúp HS hiểu, nắm vững kí hiệu, thuật ngữ của NNTH GV 

cần lƣu ý đặt câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó. Nếu HS có vốn từ vựng của 

NNTH chƣa nhiều thì câu hỏi dƣới dạng có - không hoặc câu hỏi đơn giản sử dụng 

các từ vựng đã biết. Hệ thống câu hỏi còn là phƣơng tiện hữu hiệu để GV giúp HS 

tự khám phá tri thức toán học và hiểu nghĩa của kí hiệu, thuật ngữ toán học. 

-  Khuyến khích HS tự tạo ra các tình huống có sử dụng kí hiệu, thuật ngữ của 

NNTH và giải quyết các tình huống đó. 

- Khi thực hiện biện pháp này cần lồng ghép các trò chơi về ngôn ngữ để HS 

có thể phát huy một cách tối đa việc lĩnh hội kí hiệu, thuật ngữ toán học mới và có 

sự liên hệ với kí hiệu, thuật ngữ đã học.  

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Hình thành thuật ngữ “bằng nhau”, kí hiệu dấu “=” và ngữ nghĩa 

của NNTH cho HS khi dạy bài “Bằng nhau. Dấu =” (Toán 1, trang 22) 

Bước 1: Giới thiệu thuật ngữ “bằng nhau”  

Khi dạy bài “Bằng nhau. Dấu =”, GV thực hiện các hoạt động sau nhằm hình 

thành cho HS thuật ngữ “bằng nhau”, ngữ nghĩa và cách sử dụng. 

- GV cho HS quan sát bức tranh thứ nhất và đặt câu hỏi 

giúp HS xác định số lƣợng đồ vật. 

+ Trong bức tranh có mấy cái bát? (có 3 cái bát) 

+ Có mấy cái thìa? (có 3 cái thìa) 

GV thực hiện nối mỗi cái bát với mỗi cái thìa.  

+ Khi nối 1 cái bát với 1 cái thìa thì có thừa ra cái bát 

nào không? (Không) 

+ Có thừa ra cái thìa nào không? (không) 

+ So sánh số thìa và số bát? (Số thìa bằng số bát) 

+ Số bát bằng số thìa và bằng mấy? (bằng 3).  

Khi đó ta nói “ba bằng ba”.  

- HS quan sát bức tranh thứ hai, GV đặt câu hỏi: 

+ Bức tranh vẽ gì? (Bức tranh vẽ quả cà chua và 

quả táo) 
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+ Hàng trên có mấy quả cà chua? (4 quả) 

+ Hàng dƣới có mấy quả táo? (4 quả) 

+ So sánh số quả cà chua và số quả táo? (Số quả cà chua bằng số quả táo). 

+ Số quả cà chua bằng số quả táo và bằng mấy? (Số quả cà chua bằng số quả 

táo và bằng 4) 

 + Khi đó ta có mấy bằng mấy? (bốn bằng bốn).  

Bước 2: Tiếp nhận ngữ nghĩa của NNTH 

Để HS nhận thấy đƣợc thuật ngữ “bằng nhau” chỉ các nhóm đồ vật có cùng số 

lƣợng mà không qua tâm đến chất liệu, màu sắc, … của đồ vật thì GV có thể tạo ra 

các tình huống hoạt động thực tế. Chẳng hạn, GV cầm 2 cái bút chì ở tay phải, 2 

que tính ở tay trái và hỏi HS: 

+ Tay phải cô cầm cái gì? (tay phải cô cầm cái bút chì) 

+ Trên tay phải của cô có mấy cái bút chì? (2 cái bút chì) 

+ Tay trái cô cầm cái gì? (tay trái cô cầm que tính) 

+ Trên tay trái của cô có mấy que tính? (2 que tính) 

+ So sánh số cái bút chì và số que tính? (số que tính bằng số bút chì) 

+ Khi đó ta có mấy bằng mấy? (2 = 2) 

GV lấy tiếp 3 viên phấn và 3 cái thƣớc. HS trả lời đƣợc 3 = 3 

Thông qua các tình huống, dần hình thành trong đầu HS về nghĩa của thuật 

ngữ “bằng nhau” và kí hiệu dấu “=”. Mặc dù không phát biểu thành lời nhƣng HS 

sẽ biết vận dụng thuật ngữ “bằng nhau” khi so sánh số lƣợng giữa các nhóm đồ vật. 

Bước 3: Sử dụng thuật ngữ “bằng nhau”, kí hiệu dấu “=” 

GV yêu cầu HS kể các đồ vật có số lƣợng bằng nhau trong lớp học, trong đồ 

dùng học tập. GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi. GV làm mẫu cho HS. Chẳng 

hạn, một bạn nói “hai cái bút chì và hai quyển vở” thì bạn ngồi cạnh sẽ nói “hai 

bằng hai”.  

Các hoạt động trên giúp HS hình thành thuật ngữ “bằng nhau” trong toán học, 

có sự liên hệ với thực tế cuộc sống. HS đƣợc cung cấp thêm vốn từ vựng, ngữ nghĩa 

trong NNTH. 
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Ví dụ 2: Hình thành các thuật ngữ và ngữ nghĩa của NNTH cho HS khi dạy 

bài “Số bị chia - Số chia - Thương” (Toán 2, trang 112) 

Bước 1: Giới thiệu các thuật ngữ toán học 

GV tiến hành các hoạt động sau: 

- GV viết lên bảng phép tính 6 : 2 và đặt câu hỏi.  

+ Đây là phép tính gì? (phép tính chia) 

+  6 : 2 bằng mấy? (6 : 2 = 3) 

GV giới thiệu: Trong phép chia 6 : 2 = 3, 6 là số bị chia, 2 là số chia, 3 là 

thƣơng. GV đặt câu hỏi để HS nhắc lại các thành phần trong phép chia.  

+ 6 đƣợc gọi là gì? (6 là số bị chia) 

+ 2 đƣợc gọi là gì? (2 là số chia) 

+ 3 đƣợc gọi là gì? (3 là thƣơng) 

GV chú ý cho HS: 3 là thƣơng của phép chia, 6 : 2 cũng gọi là thƣơng. 

GV đƣa ra phép tính khác, chẳng hạn 10 : 2 và yêu cầu HS tính kết quả, xác 

định các thành phần của phép chia. 

Bước 2: Tiếp nhận ngữ nghĩa của NNTH 

HS tiếp nhận nghĩa toán học của các thuật ngữ “số bị chia”, “số chia”, 

“thƣơng” không bằng giải thích mà thông qua việc xác định thành phần trong phép 

chia sẽ dần hình thành trong đầu HS nghĩa của các thuật ngữ này. Khi đã hiểu đƣợc 

nghĩa toán học thì HS sẽ xác định đƣợc đúng thành phần của phép chia. Qua hoạt 

động thực hành, HS sẽ hiểu số bị chia là số đứng đầu tiên trong phép chia và đứng 

trƣớc dấu chia; Số chia là số đứng sau dấu chia; thƣơng là kết quả của phép chia, 

đứng sau dấu bằng. 

Do đó, GV tổ chức cho HS đƣợc thực hành nhiều về xác định thành phần 

trong phép chia để HS hiểu rõ về nghĩa toán học của các thuật ngữ. 

Bước 3: Sử dụng thuật ngữ toán học 

- GV tổ chức hoạt động toàn lớp, gọi HS nêu ví dụ, các HS khác nêu thành 

phần phép tính, nghĩa của từng thành phần. 
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- GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi với yêu cầu: Một HS đƣa ra phép tính 

chia, một HS tìm kết quả và xác định các thành phần trong phép tính, sau đó đổi 

nhiệm vụ cho nhau.  

Khi thực hiện các hoạt động trên, GV đã làm phong phú thêm vốn từ vựng của 

NNTH cho HS. Đồng thời, HS hiểu đƣợc nghĩa của các thuật ngữ và biết vận dụng 

khi làm bài tập. 

Ví dụ 3: Hình thành kí hiệu, thuật ngữ toán học và ngữ nghĩa của NNTH cho 

HS khi dạy bài “Giảm đi một số lần” (Toán 3, trang 37) 

Bước 1: Giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học 

- GV nêu tình huống: Cô có 6 ngôi sao, cô chia đều vào ba hộp. Hỏi mỗi hộp 

có mấy ngôi sao?  

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. 

+ Hàng trên có mấy ngôi sao? (6 ngôi sao) 

+ 6 ngôi sao đƣợc chia thành mấy phần? 

(3 phần)  

+  Một phần có mấy ngôi sao? (2 ngôi sao) 

+ Hàng dƣới có mấy ngôi sao? (2 ngôi sao)  

+ Số ngôi sao ở hàng trên gấp mấy lần số ngôi sao ở hàng dƣới? (gấp 3 lần) 

Số ngôi sao ở hàng trên nhiều gấp 3 lần số ngôi sao ở hàng dƣới hay ta nói số 

ngôi sao ở hàng trên giảm 3 lần thì đƣợc số ngôi sao ở hàng dƣới. 

+ Để tìm số ngôi sao ở hàng dƣới thực hiện phép tính gì? (Phép tính chia) 

+ Lấy bao nhiêu chia cho bao nhiêu? (lấy 6 chia cho 3) 

 + Số ngôi sao ở hàng dƣới bằng bao nhiêu?  (bằng 2) 

+ Muốn tìm số ngôi sao ở hàng dƣới ta làm thế nào? (lấy 6 chia 3 bằng 2) 

GV cho HS nhắc lại: Muốn tìm số ngôi sao ở hàng dƣới ta lấy 6 chia cho 3.  

Bước 2: Tiếp nhận ngữ nghĩa của NNTH 

Giảm đi một số lần là làm cho ít đi về số lƣợng, mức độ.  

+ Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào? (lấy số đó chia cho số lần). 

GV: Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. 
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Bước 3: Sử dụng kí hiệu, thuật ngữ toán học 

 GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi để thực hành. GV cùng với 1 HS 

đƣa ra tình huống mẫu: Muốn giảm 10 kg đi 5 lần ta làm thế nào? Khi đó HS sẽ 

trả lời lấy 10 : 5. Sau đó GV và HS đổi nhiệm vụ cho nhau. HS hoạt động cặp 

đôi xong thì GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả. 

Biện pháp 2. Tổ chức cho HS lĩnh hội cú pháp của NNTH 

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm giúp HS: 

- Lĩnh hội và viết đúng các kí hiệu toán học; biết liên kết các kí hiệu toán 

học một cách chính xác. 

- Hạn chế lỗi sai về cú pháp khi giải quyết các vấn đề toán học. 

- Hiểu nội dung toán học thông qua việc sử dụng hiệu quả NNTH, góp phần 

phát triển TD trừu tƣợng. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Trong dạy học môn Toán nếu chỉ hiểu ngữ nghĩa của kí hiệu, thuật ngữ trong 

NNTH thì việc giải quyết đƣợc các vấn đề toán học bị hạn chế. Bởi vì cả hai mặt 

ngữ nghĩa và cú pháp của NNTH thể hiện mối quan hệ giữa nội dung và hình thức 

trong toán học. Nếu chỉ chú trọng đến mặt ngữ nghĩa thì HS sẽ không học đƣợc 

cách sử dụng các công cụ hình thức của toán học, khả năng TD trừu tƣợng bị hạn 

chế; nếu chú trọng đến mặt cú pháp thì kiến thức toán học của HS chỉ mang tính 

hình thức, HS không vận dụng đƣợc vào thực tế [27, tr. 96].  Do đó biện pháp đề 

cập đến vấn đề hình thành cú pháp của NNTH nhằm giúp HS sử dụng chính xác 

NNTH trong giải quyết vấn đề. 

Để tổ chức cho HS lĩnh hội cú pháp của NNTH thì GV có thể tiến hành theo 

các bƣớc sau:  

Bước 1: Hình thành kí hiệu toán học 

Trong học tập HS chủ yếu làm việc với các kí hiệu khi giải quyết vấn đề toán 

học. Trong NNTH một kí hiệu có khi đƣợc diễn đạt bằng một từ hoặc cụm từ. Nếu 

HS áp dụng quy tắc, cách viết nhƣ trong NNTN thì sẽ không nắm đƣợc cách viết kí 
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hiệu toán học. Để hình thành kí hiệu toán học, GV giới thiệu chi tiết cách viết cho 

HS. GV có thể chuẩn bị bảng phụ có ghi cách viết đúng, cách viết không đúng để 

HS nhận biết, giúp khắc sâu hơn hình ảnh về kí hiệu vừa hình thành. 

Sau khi HS đã lĩnh hội đƣợc cách viết kí hiệu toán học, GV cho HS đƣợc thực 

hành cách viết vào bảng con, vào vở. GV tổ chức cho HS giải quyết các vấn đề toán 

học có sử dụng kí hiệu vừa hình thành và các kí hiệu đã học. Từ đó giúp HS thấy 

đƣợc mối liên hệ giữa kí hiệu vừa hình thành với các kí hiệu đã học, biết cách sử 

dụng kí hiệu trong học tập. 

Bước 2: Liên kết các kí hiệu toán học  

Các kí hiệu toán học đơn lẻ đƣợc liên kết theo những quy tắc nhất định của 

NNTH, tuy nhiên những quy tắc về cách liên kết này không đƣợc phát biểu thành 

lời mà hoàn toàn HS phải hiểu đƣợc thông qua cách viết các ví dụ. Ở bƣớc này GV 

cần giúp HS biết liên kết các kí hiệu toán học theo đúng cú pháp của NNTH. 

 Chẳng hạn, ở các lớp đầu cấp tiểu học, HS đƣợc làm quen với bốn phép toán 

số học (cộng, trừ, nhân, chia) số tự nhiên. Ngay từ những bài đầu tiên khi hình 

thành cho HS cách viết các phép tính cộng (lớp 1) GV giới thiệu một cách chi tiết, 

cẩn thận về vị trí, trật tự các số, dấu phép tính, dấu bằng trong phép toán. Khi lĩnh 

hội cách viết các phép toán, HS nhận biết đƣợc dấu phép tính luôn ở giữa hai số, 

dấu bằng đƣợc đặt trƣớc kết quả của phép tính. GV đƣa ra cách viết đúng, cách viết 

sai để HS nhận biết và sửa lại cho đúng. Qua đó HS nhận thấy đƣợc cách viết phép 

toán là sự liên kết của các kí hiệu toán học và tuân thủ theo quy tắc cú pháp của 

NNTH. Đặc biệt khi hƣớng dẫn HS đặt tính theo cột dọc GV lƣu ý về cách viết và 

yêu cầu HS vừa thực hành vừa trình bày cách đặt tính.  

Bước 3: Thực hành sử dụng cú pháp của NNTH 

Ngoài việc liên kết các kí hiệu toán học theo đúng cú pháp của NNTH thì GV 

cần giúp HS biết liên kết các kí hiệu toán học để đƣợc thông báo toán học có nghĩa. 

Khi thực hành sử dụng cú pháp của NNTH nên gắn với những tình huống toán học 

cụ thể để HS sử dụng linh hoạt và viết đúng cú pháp của NNTH. Trong khi thực 

hành sử dụng GV có thể tổ chức cho HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học 
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tập với mục đích giúp HS hiểu, nắm chắc cách viết trong NNTH, sử dụng linh hoạt 

vào giải quyết các vấn đề toán học. 

c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp  

- GV cần quan tâm đến từng cá nhân HS, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những 

HS viết sai kí hiệu toán học, cú pháp của NNTH. 

- Trong thực hành, GV cần phát huy hiệu quả đồ dùng học tập của HS nhƣ 

bảng con, giấy nháp để cho HS thực hành viết. Qua đó GV nắm đƣợc tình hình lĩnh 

hội cách viết NNTH của HS.  

- Học tập thông qua sai lầm giúp HS phát hiện ra đƣợc cách viết sai, biết cách 

sửa lại cho bạn, cho bản thân mình, giúp khắc sâu hơn kiến thức, góp phần phát 

triển ngôn ngữ và TD. Do đó GV cần cho HS nhận biết cách viết đúng, cách viết sai 

và yêu cầu HS sửa lại cho đúng. 

- Khi dạy HS cách viết đơn vị đo chiều dài, khối lƣợng cần chú ý cho HS 

không viết hoa, không viết lên cao, không đặt dấu chấm ngay sau khi kí hiệu về đơn 

vị (trừ dấu chấm câu). 

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Tổ chức cho HS lĩnh hội và sử dụng kí hiệu “<”khi dạy bài “Bé hơn. 

Dấu <” (Toán 1, trang 17). 

Bước 1: Hình thành cách viết dấu < 

- GV cho HS quan sát dấu < sau đó yêu cầu HS tìm dấu < trong bộ đồ dùng 

học toán. 

- GV giới thiệu cách viết dấu bé hơn (<) một cách cẩn thận, chi tiết cho HS.  

- Tổ chức cho HS thực hành viết dấu <. 

Bước 2:  Liên kết các kí hiệu toán học 

GV giới thiệu cách viết  đúng cú pháp của NNTH:  Dấu < luôn ở giữa hai số.  

GV giới thiệu cách liên kết các kí hiệu toán học để đƣợc thông báo toán học 

có nghĩa: (số bé) (dấu <) (số lớn). Chẳng hạn 1 bé hơn 2, viết 1 < 2. 
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Bước 3: Thực hành sử dụng cú pháp của NNTH 

- GV tổ chức cho HS sử dụng bộ đồ dùng học toán. GV đƣa ra phát biểu và 

HS thực hiện chọn, sắp xếp sao cho đảm bảo đúng cú pháp, nội dung toán học. 

Chẳng hạn, GV phát biểu “một bé hơn hai” thì HS phải xếp đúng (1 < 2). Sau đó 

GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi, 1 HS phát biểu bằng lời và 1 HS viết kí hiệu 

sau đó đổi nhiệm vụ cho nhau. 

Ví dụ 2: Tổ chức cho HS lĩnh hội và sử dụng kí hiệu “cm” khi dạy bài “xăng-

ti-mét. Đo độ dài” (Toán 1, trang 119). 

Bước 1: Hình thành cách viết kí hiệu “cm” 

- GV giới thiệu cách viết đơn vị xăng-ti-mét. HS lớp 1 gặp không ít khó khăn, 

lúng túng khi học đơn vị đo độ dài “xăng-ti-mét”. Do đó GV cần hƣớng dẫn HS 

cách viết tắt xăng-ti-mét bao gồm chữ “c” và chữ “m” viết liền nhau là “cm”. Tuy 

viết là “cm” nhƣng khi đọc phải đọc là “xăng-ti-mét”.  

- GV tổ chức cho HS nhận biết cách viết đúng, cách viết sai kí hiệu để HS ghi 

nhớ và khắc sâu hơn về cách viết.  

Bước 2: Liên kết các kí hiệu toán học 

- GV giới thiệu rõ cho HS cách viết số đo độ dài theo xăng-ti-mét thì viết theo 

cấu trúc: (số) (cm). Tuy nhiên GV không đƣa ra cho HS cấu trúc này mà hình thành 

cách viết thông qua ví dụ. Chẳng hạn muốn biểu thị độ dài của viên phấn là năm 

xăng-ti-mét thì viết 5cm. 

- GV lƣu ý HS cách viết đúng, cách viết sai. Chẳng hạn viết 5cm, không viết 

cm5 hay c5m. 

Bước 3: Thực hành sử dụng cú pháp của NNTH 

- GV tổ chức cho HS đƣợc thực hành cách viết vào bảng con, vào vở. GV 

quan sát, kiểm tra cách viết của HS. GV có thể đọc để HS viết vào bảng con. Chẳng 

hạn, GV đọc “bốn xăng-ti-mét”, HS thực hành viết “4cm”.  

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài tập trong SGK. 
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Ví dụ 3: Tổ chức cho HS lĩnh hội và sử dụng kí hiệu của NNTH khi dạy bài 

“Phép nhân” (Toán 2, trang 92). 

Bước 1: Hình thành cách viết kí hiệu toán học 

- GV giới thiệu cách viết dấu nhân (×). 

- GV yêu cầu HS quan sát dấu nhân và cho nhận xét (gồm hai gạch chéo, gần 

giống với chữ x trong bảng chữ cái), qua đó giúp HS nhớ đƣợc kí hiệu, không bị 

nhầm lẫn với các dấu phép toán khác. 

Bước 2:  Liên kết các kí hiệu toán học 

- HS đã biết cách viết đúng cú pháp của NNTH của phép cộng, phép trừ. Hơn 

nữa phép nhân đƣợc hình thành thông qua phép cộng các số hạng bằng nhau. Do đó 

GV tổ chức cho HS tự hình thành cách viết đúng cú pháp đối với phép nhân. GV 

yêu cầu HS tự nêu cách viết phép tính nhân cụ thể. Chẳng hạn, GV yêu cầu HS nêu 

cách viết và viết phép tính 2 × 5 = 10. 

- GV tổ chức cho HS nhận biết cách viết đúng, cách viết sai cú pháp của 

NNTH đối với phép nhân. 

Bước 3: Thực hành sử dụng cú pháp của NNTH 

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 3 theo hình thức: 1 HS hình thành phép 

tính cộng, 1 HS viết phép tính cộng, 1 HS viết phép tính nhân sau đó đổi nhiệm vụ. 

Chẳng hạn, 1 HS phát biểu “ba cộng ba bằng sáu”, 1 HS viết phép cộng 3 + 3 = 6,    

1 HS viết phép nhân 3  2 = 6.  

- GV tổ chức cho HS liên hệ với thực tiễn để hình thành đƣợc phép tính nhân. 

GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi với nhiệm vụ 1 HS nêu phát biểu, 1 HS viết 

phép tính.  

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài tập trong SGK. 

2.3.2. Nhóm biện pháp 2: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH 

Khi đã hình thành cho HS vốn tri thức về NNTH thì việc tổ chức cho HS tập 

luyện, sử dụng NNTH là cần thiết. Quá trình sử dụng NNTH sẽ giúp HS hiểu sâu, nắm 

chắc và chuyển kiến thức đã lĩnh hội đƣợc thành kiến thức của bản thân. Đồng thời qua 

sử dụng NNTH giúp HS nắm vững kiến thức toán học, góp phần phát triển TD.  
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Biện pháp 1: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy học khái niệm 

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm: 

- Tập luyện cho HS sử dụng chính xác NNTH trong dạy học khái niệm. 

- Giúp HS hiểu và nắm chắc các khái niệm toán học thông qua việc sử dụng hiệu 

quả NNTH trong học tập môn Toán; Sử dụng NNTH linh hoạt trong lập luận giải quyết 

vấn đề, khắc phục khó khăn về ngôn ngữ. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Các khái niệm toán học là trừu tƣợng đối với HS tiểu học. Do đó để phù hợp 

với nhận thức, sự phát triển TD, ngôn ngữ nên SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học 

hình thành cho HS khái niệm số tự nhiên, các khái niệm ban đầu trong Hình học, 

Đại lƣợng và đo đại lƣợng theo cách mô tả thông qua hình ảnh trực quan. Tuy nhiên 

để HS hiểu sâu, nắm chắc khái niệm thì vấn đề NNTH trong dạy học cần đƣợc quan 

tâm. Nội dung của biện pháp đề cập đến việc tập luyện sử dụng hiệu quả NNTH cho 

HS thông qua việc sử dụng NNTH để tiếp nhận khái niệm hay các hoạt động với 

NNTH mới đƣợc hình thành, cách liên kết các kí hiệu, thuật ngữ trong quá trình 

củng cố khái niệm. 

Tập luyện cho HS sử dụng hiệu quả NNTH trong dạy học khái niệm thì GV 

nên tiến hành theo các bƣớc sau:  

Bước 1: Sử dụng NNTH tiếp nhận khái niệm toán học 

Khái niệm toán học trong môn Toán các lớp đầu cấp chủ yếu hình thành qua 

hình ảnh trực quan, hình vẽ, mô hình. GV cho HS quan sát hình ảnh trực quan và 

đƣa ra hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS hình thành tri thức mới. GV có thể phát huy tối 

đa vốn sống, kinh nghiệm sẵn có của HS để tạo ra các hoạt động học tập giúp HS 

kiến tạo tri thức. Thông qua các hình thức tổ chức dạy học GV tạo điều kiện cho HS 

sử dụng NNTH trong quá trình hình thành khái niệm. HS sử dụng tri thức toán học 

đã có với công cụ là NNTH để kiến tạo, khám phá và lĩnh hội tri thức mới.  

Chẳng hạn, số tự nhiên đƣợc sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày để 

chuyển tải thông tin do đó rất quen thuộc với cuộc sống của HS. Trong dạy học 
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hình thành khái niệm số tự nhiên thì GV tạo ra môi trƣờng để HS tự khám phá, tự 

kiến tạo tri thức cho bản thân. Khi hình thành các số tự nhiên trong phạm vi 10 GV 

tổ chức các hoạt động trên đồ dùng học tập, quan sát hình ảnh trực quan rồi dùng 

ngôn ngữ lời nói diễn đạt nội dung cảm nhận đƣợc và từ đó GV dẫn dắt HS hình 

thành khái niệm về số. 

Trong dạy học hình thành khái niệm Hình học hay khái niệm về Đại lƣợng và 

đo đại lƣợng GV tạo ra môi trƣờng cho HS tập luyện sử dụng NNTH trong quá 

trình lĩnh hội khái niệm mới. GV có thể tổ chức cho HS thực hành, thao tác trên các 

đồ vật thật và tạo điều kiện cho HS sử dụng NNTH khi hình thành khái niệm có liên 

quan đến đơn vị đo đại lƣợng.  

Bước 2: Dùng NNTH để thực hành vận dụng khái niệm 

HS không chỉ sử dụng NNTH để tiếp nhận khái niệm mà còn sử dụng NNTH 

trong thực hành vận dụng khái niệm. Để giúp HS hiểu sâu, nắm chắc khái niệm thì 

GV cần vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học để tạo cơ 

hội cho HS đƣợc tập luyện sử dụng NNTH. GV có thể thiết kế phiếu học tập sao 

cho vừa sử dụng khái niệm toán học trong giải quyết vấn đề vừa tập luyện sử dụng 

NNTH. Hơn nữa, các khái niệm trong môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học chủ yếu 

giới thiệu cho HS bằng hình ảnh trực quan, ví dụ cụ thể nên khi vận dụng khái 

niệm GV cần tăng dần mức độ trừu tƣợng để góp phần phát triển TD cho HS. 

Ngoài ra GV có thể chuẩn bị một hệ thống câu hỏi để giúp HS củng cố, tổng hợp 

lại kiến thức vừa hình thành qua đó tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong diễn 

đạt vấn đề bằng ngôn ngữ nói. 

Bước 3: Tổ chức cho HS liên kết các khái niệm 

Việc tổ chức liên kết các khái niệm sẽ góp phần hình thành vốn NNTH mới 

cho HS. Qua đó HS không chỉ thấy đƣợc mối liên hệ giữa các khái niệm mà còn 

nhận thấy mối liên hệ giữa các thuật ngữ, kí hiệu trong NNTH. Do đó với HS lớp 1 

GV có thể sử dụng trực quan để HS nhận biết đƣợc sự liên kết các khái niệm trong 

toán học. Với HS lớp 2, lớp 3 thì tăng dần mức độ trực quan hoặc có thể sử dụng hệ 

thống câu hỏi giúp đạt đƣợc hiệu quả dạy học và tập luyện NNTH. 
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Ngoài ra GV tổ chức cho HS liên hệ với thực tế qua các tình huống toán học. 

HS sử dụng kí hiệu, thuật ngữ toán học để giải quyết các tình huống toán học đó. 

GV sử dụng hình thức hoạt động theo nhóm nhỏ (2 - 4 HS) để HS tự đƣa ra và giải 

quyết các tình huống trong thực tiễn liên quan đến khái niệm trong toán học.  

c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp 

- Trong dạy học khái niệm cho HS các lớp đầu cấp tiểu học, đặc biệt là lớp 1, 

chủ yếu là sử dụng trực quan. Tuy nhiên cần phải tăng dần mức độ trừu tƣợng của 

các hình ảnh trực quan để góp phần phát triển TD cho HS. 

- Trong dạy học khái niệm GV có thể thiết kế các phiếu học tập hoặc tổ chức 

các hoạt động học tập để tạo ra nhiều cơ hội cho HS đƣợc ghi nhớ, rèn luyện và sử 

dụng NNTH. 

- Đảm bảo tất cả HS đều đƣợc sử dụng NNTH trong dạy học khái niệm thì GV 

có thể áp dụng dạy học phân hóa theo trình độ nhận thức để thiết kế các tình huống 

hoạt động phù hợp với đối tƣợng HS. 

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH khi dạy bài “Số 8” (Toán 1, trang 30) 

Khái niệm số là một khái niệm trừu tƣợng đối với HS. Do đó để giúp HS lĩnh 

hội khái niệm trừu tƣợng này thì SGK đã sử dụng những hình ảnh trực quan. Trong 

dạy học GV có thể tổ chức các hoạt động sau để hình thành số 8 nhƣng đồng thời 

tạo ra môi trƣờng cho HS sử dụng NNTH. 

Bước 1: Sử dụng NNTH tiếp nhận khái niệm toán học  

GV cho HS quan sát và đặt câu hỏi: 
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+ Trong tranh các bạn đang chơi trò gì? (chơi nhảy dây) 

+ Có bao nhiêu bạn đang tham gia trò chơi? (có 7 bạn) 

+ Có mấy bạn đang chạy đến? (có 1 bạn) 

+ Trong tranh có tất cả mấy bạn? (8 bạn) 

+ 7 bạn đang chơi thêm 1 bạn chạy đến là mấy bạn? (8 bạn) 

Nhƣ vậy 7 thêm 1 thì đƣợc 8.  

GV thực hiện tƣơng tự để HS thấy đƣợc có 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn 

đƣợc 8 chấm tròn. 

GV cho HS thao tác: HS lấy 7 que tính rồi lấy thêm 1 que tính đƣợc 8 que tính. 

HS giơ 7 ngón tay thêm 1 ngón tay đƣợc 8 ngón tay. 

Nhƣ vậy 7 thêm 1 đƣợc 8. Ta có số sau số 7 là số 8. 

GV hƣớng dẫn HS viết số 8: Từ điểm đặt bút dƣới đƣờng kẻ ngang trên, viết 

nét cong hở phải rồi nét cong hở trái chạm đƣờng kẻ ngang dƣới. Sau đó đƣa nét 

cong ngƣợc lên tạo nét cong hở phải rồi nét cong hở trái. Điểm kết thúc trùng với 

điểm đặt bút. Cần chú ý sao cho hai nét cong giao nhau ở đƣờng kẻ ngang giữa.  

Bước 2: Dùng NNTH để thực hành vận dụng khái niệm  

GV sử dụng các hình ảnh trực quan cho HS quan sát, đếm số lƣợng của các 

nhóm, mỗi nhóm đều đƣợc biểu thị bằng số 8.  

GV có thể cho HS thực hành viết số 8 vào bảng con, vào vở. 

Bước 3: Tổ chức cho HS liên kết số 8 với các số đã học 

GV treo bảng phụ có viết số từ 1 đến 8 và yêu cầu HS đọc xuôi, đọc ngƣợc. 

GV xóa bớt các số có trong bảng phụ và gọi HS lên viết những số còn thiếu. 

GV cho HS thao tác với que tính hoặc đồ dùng đã chuẩn bị sẵn để HS nhận 

biết đƣợc 7 thêm 1 đƣợc 8, 6 thêm 2 đƣợc 8, 5 thêm 3 đƣợc 8, 4 thêm 4 đƣợc 8 (và 

ngƣợc lại) để HS hiểu đƣợc cách tạo thành số 8. 

Ví dụ 2: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH khi dạy bài “Phép nhân” (Toán 2, 

trang 92). 

Bước 1: Tổ chức cho HS sử dụng NNTH để tiếp nhận khái niệm phép nhân 

GV tổ chức cho HS sử dụng NNTH thông qua các hoạt động sau:  



 75 

- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh trực quan và đặt câu hỏi. 

+ Mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn? (2 chấm tròn) 

+ Có mấy tấm bìa? (có 5 tấm bìa) 

+ 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, có tất cả mấy chấm tròn? (10 chấm tròn) 

+  Làm thế nào có đƣợc kết quả 10 chấm tròn? (Lấy 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10). 

+ Tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2  có mấy số hạng? (có 5 số hạng) 

+ Nhận xét về các số hạng trong tổng trên? (các số hạng bằng nhau) 

Tổng trên có 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2. GV giới thiệu cách chuyển từ 

tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân 2  5 = 10.  

GV giúp HS nhận ra 2 đƣợc lấy 5 lần, ta có phép nhân 2  5 = 10. 

Dấu  gọi là dấu nhân. 

GV tổ chức hình thành cho HS kí hiệu phép nhân và cách viết phép nhân theo 

đúng cú pháp trong NNTH. 

Bước 2: Dùng NNTH để thực hành, vận dụng khái niệm phép nhân 

GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để đƣa ra các phép tính cộng rồi từ đó 

hình thành phép tính nhân. Chẳng hạn 1 HS nói và viết 4 + 4 + 4 = 12, 1 HS nói và 

viết 4  3 = 12 rồi đổi nhiệm vụ cho nhau. 

GV tổ chức cho HS đƣa ra các tình huống trong thực tiễn cuộc sống có thể 

hình thành đƣợc phép nhân. Chẳng hạn 1 con gà có 2 chân, 2 con gà có 4 chân từ đó 

thiết lập đƣợc phép nhân 2  2 = 4. 

GV tổ chức cho HS hoàn thành bài tập trong SGK. 

Bước 3: Tổ chức cho HS liên kết các khái niệm 

Ở bài này phép nhân đƣợc hình thành qua việc tính tổng các số hạng bằng 

nhau. Do đó HS thấy đƣợc mối liên hệ giữa phép cộng và phép nhân.  

Ví dụ 3: Luyện tập cho HS sử dụng NNTH khi dạy bài “Hình chữ nhật” (Toán 

3, trang 84). 

GV tổ chức cho HS sử dụng NNTH thông qua các hoạt động sau:  
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A B 

C D 

Bước 1: Sử dụng NNTH để tiếp nhận khái niệm hình chữ nhật.  

GV yêu cầu HS:  

+  Đọc tên hình chữ nhật. 

+ Đọc tên các đỉnh của hình chữ nhật. 

+ Đọc tên các cạnh của hình chữ nhật. 

GV tổ chức cho HS dùng thƣớc thẳng, êke kiểm tra độ dài các cạnh và các góc 

của hình chữ nhật. Sau khi HS kiểm tra, GV đặt câu hỏi:  

+ Nhận xét về độ dài các cạnh của hình chữ nhật? (Độ dài cạnh AB bằng độ 

dài cạnh CD, độ dài cạnh AD bằng độ dài cạnh BC). 

+ Nhận xét về các góc ở đỉnh của hình chữ nhật? (Các góc ở đỉnh đều là 

góc vuông). 

+ GV giới thiệu cạnh AB, CD gọi là cạnh dài. Cạnh AD, BC gọi là cạnh ngắn 

của hình chữ nhật. 

+ Hai cạnh dài có độ dài thế nào? (bằng nhau) 

Hai cạnh dài có độ dài bằng nhau, viết AB = CD. 

+ Đọc tên các cạnh ngắn của hình chữ nhật? (AD, BC) 

+ Hai cạnh ngắn có độ dài thế nào? (bằng nhau) 

Hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau, viết AD = BC. 

GV lƣu ý cho HS: độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn gọi là 

chiều rộng. 

+ Nêu đặc điểm về cạnh và góc của hình chữ nhật? (Hình chữ nhật có 2 cạnh 

dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc vuông). 

Bước 2: Dùng NNTH để thực hành, vận dụng khái niệm hình chữ nhật 

GV có thể đƣa ra một hình chữ nhật và yêu cầu HS đặt tên cho hình, đo độ dài 

các cạnh của hình chữ nhật đó. Sau đó yêu cầu HS đọc tên và số đo độ dài các cạnh.  

GV tổ chức cho HS thực hành cắt hình chữ nhật có số đo chiều dài, chiều rộng 

cho trƣớc. Chẳng hạn GV yêu cầu HS cắt hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều 

rộng 4cm. 
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Bước 3: Tổ chức cho HS liên kết các khái niệm  

GV đặt câu hỏi nhằm giúp HS tổng hợp lại kiến thức và biết liên kết, sử dụng 

chính xác NNTH. 

+ Làm thế nào để nhận biết một hình có phải là hình chữ nhật hay không? (dựa 

vào đặc điểm về cạnh và góc của hình chữ nhật) 

+ Nêu đặc điểm giúp nhận biết một hình là hình chữ nhật? (hình chữ nhật có 4 

góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau). 

GV đƣa ra hình chữ nhật và yêu cầu HS đọc tên hình, xác định các cạnh dài, 

cạnh ngắn. 

Biện pháp 2: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy học quy tắc, 

phương pháp  

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm: 

- Tập luyện cho HS sử dụng chính xác NNTH trong dạy học quy tắc, 

phƣơng pháp. 

- Giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH trong lĩnh hội và vận dụng quy tắc, 

phƣơng pháp; Biết diễn đạt đúng nội dung toán học vừa hình thành trong học tập 

môn Toán. 

- Khắc phục những khó khăn về NNTH trong thực hành, luyện tập. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Trong môn Toán các lớp đầu cấp tiểu học HS đƣợc hình thành quy tắc, phƣơng 

pháp chủ yếu thông qua các ví dụ cụ thể, ít đƣợc phát biểu dƣới dạng tổng quát. Do đó 

HS luôn phải sử dụng tri thức đã có, NNTH đã biết để tiếp nhận những quy tắc, 

phƣơng pháp trong Toán học. Biện pháp đề cập đến vấn đề tập luyện sử dụng NNTH 

cho HS để hình thành, hiểu và vận dụng nội dung quy tắc, phƣơng pháp.  

Trong dạy học quy tắc, phƣơng pháp để đạt đƣợc hiệu quả thì GV sử dụng linh 

hoạt các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học và thực hiện theo các bƣớc sau: 
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Bước 1: Sử dụng NNTH để lĩnh hội quy tắc, phương pháp  

Phần lớn các quy tắc, phƣơng pháp cung cấp cho HS ở các lớp đầu cấp tiểu 

học thông qua ví dụ cụ thể hoặc hình ảnh trực quan. Do đó HS lĩnh hội quy tắc, 

phƣơng pháp nhờ quá trình quan sát và làm theo. Khi quan sát HS phải tập trung 

huy động kiến thức đã có để hiểu cách thực hiện của GV và phải sử dụng NNTH để 

làm theo sự chỉ dẫn hoặc thực hiện các ví dụ tƣơng tự. Ở bƣớc này GV cần phải sử 

dụng những kí hiệu, thuật ngữ toán học đơn giản, chính xác giúp HS dễ nhớ và vận 

dụng quy tắc, phƣơng pháp vào các ví dụ. Tuy nhiên cũng có những quy tắc, 

phƣơng pháp mà bằng kiến thức đã có, thông qua quan sát hình ảnh trực quan và sự 

dẫn dắt của GV mà HS xây dựng đƣợc nội dung của quy tắc, phƣơng pháp, sau đó 

GV chính xác hóa cho HS.  

GV có thể tổ chức cho HS hoạt động nhóm để hình thành quy tắc, phƣơng 

pháp. GV cần tạo điều kiện cho HS đƣợc sử dụng NNTH trong quá trình lĩnh hội 

quy tắc, phƣơng pháp ở mức độ nhiều nhất có thể. Qua đó giúp HS hiểu sâu, nắm 

chắc quy tắc, khái niệm đồng thời tập luyện sử dụng hiệu quả NNTH. 

Bước 2: Dùng NNTH để thực hành quy tắc, phương pháp 

Việc thực hành sử dụng quy tắc, phƣơng pháp đƣợc thể hiện bằng việc sử 

dụng NNTH trong giải quyết vấn đề toán học. Ở bƣớc này GV có thể thiết kế các 

phiếu học tập và chia nhóm thực hiện trên cơ sở dạy học phân hóa. GV chia nhóm 

theo năng lực ngôn ngữ hoặc theo trình độ nhận thức sao cho tất cả HS đều đƣợc 

hoạt động, đều sử dụng đƣợc vốn kiến thức về NNTH trong giải quyết vấn đề. 

Bước 3: Củng cố quy tắc, phương pháp thông qua sử dụng NNTH  

Củng cố quy tắc, phƣơng pháp góp phần phát triển vốn NNTH cho HS. Thông 

qua việc củng cố, HS hiểu hơn về NNTH mới xuất hiện trong quy tắc, phƣơng 

pháp. HS phải liên kết các thuật ngữ, kí hiệu trong NNTH để phát biểu, tổng hợp lại 

quy tắc, phƣơng pháp đã tiếp nhận. GV có thể thiết kế các phiếu học tập với những 

bài tập dạng trắc nghiệm để kiểm tra mức độ vận dụng quy tắc, phƣơng pháp và sử 

dụng linh hoạt NNTH của HS. 
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c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp 

- Trong dạy học các quy tắc tính giá trị biểu thức thì GV cần yêu cầu HS vừa 

thực hiện tính vừa trình bày miệng cách làm.  

- Dạy học quy tắc tính diện tích, chu vi các hình hình học thì GV tạo ra nhiều 

cơ hội cho HS tập luyện cách sử dụng NNTH qua bài tập hoặc qua các hoạt động 

thực hành đo đạc. 

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH khi dạy bài “Tính giá trị biểu thức 

(tiếp theo)” (Toán 3, trang 81). 

Bước 1:  Sử dụng NNTH để lĩnh hội quy tắc tính giá trị biểu thức 

- GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét biểu thức 30 + 5 : 5= ? và (30 + 5) : 5 = ? 

có gì khác nhau.  

HS nhận thấy biểu thức thứ nhất không có dấu ngoặc, biểu thức thứ hai có dấu 

ngoặc. Biểu thức thứ nhất HS đã biết cách thực hiện vì đã đƣợc học cách tính, còn 

biểu thức thứ hai HS chƣa đƣợc học cách tính. 

GV giới thiệu cho HS biểu thức (30 + 5) : 5 là biểu thức có dấu ngoặc. 

GV tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động sau để tính giá trị biểu thức có 

dấu ngoặc (30 + 5) : 5 = ? 

+ Thực hiện tính trong ngoặc trƣớc. 

+ Lấy kết quả tìm đƣợc chia cho 5. 

+ Giá trị biểu thức (30 + 5) : 5 bằng bao nhiêu? 

- GV tổ chức cho HS thực hiện tính giá trị biểu thức 3  (20   10) = ? theo 

các trình tự: 

+ Thực hiện tính trong ngoặc trƣớc. 

+ Lấy 3 nhân với kết quả vừa tìm đƣợc. 

GV đặt câu hỏi xác định giá trị biểu thức 3  (20   10). 

GV dẫn dắt HS phát biểu quy tắc tính giá trị biểu thức, sau đó GV chính xác 

lại quy tắc cho HS. 
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Bước 2: Dùng NNTH thực hành quy tắc tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc  

GV tổ chức cho HS vận dụng quy tắc tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc vào 

giải bài tập trong SGK. GV áp dụng các hình thức tổ chức dạy học phát huy tính 

tích cực của HS trong học tập, đảm bảo tất cả HS đều đƣợc hoạt động thực hành sử 

dụng quy tắc, qua đó tập luyện cho HS sử dụng NNTH. 

Bài 1: GV tổ chức cho HS làm việc toàn lớp để tính giá trị biểu thức. HS khá 

giỏi có thể thực hiện đƣợc ngay mà không cần gợi ý của GV nhƣng với những HS 

trung bình thì GV cần có hệ thống câu hỏi giúp HS tính giá trị biểu thức. 

Chẳng hạn, tính giá trị biểu thức 25 – (20 – 10) GV đặt câu hỏi nhƣ sau: 

+ Biểu thức này có chứa dấu ngoặc không? (có) 

+ Nêu phép tính trong dấu ngoặc của biểu thức? (20 – 10). 

+ Muốn tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính ở đâu 

trƣớc? (các phép tính trong ngoặc) 

+ Trong biểu thức này thực hiện phép tính nào trƣớc? (20 – 10) 

+ Tính 20 – 10 = ? (20 – 10 = 10) 

Nhƣ vậy 25 – (20 – 10) = 25 – 10  

+ Tính 25 – 10 = ? (25 – 10 = 15) 

+ Giá trị của biểu thức bằng bao nhiêu? (bằng 15) 

Vậy  25 – (20 – 10) = 25 – 10  

      = 15 

Với các biểu thức còn lại thì GV có thể gọi HS đứng tại chỗ thực hiện tính giá 

trị biểu thức, GV ghi kết quả lên bảng. Trƣớc khi HS thực hiện tính thì GV yêu cầu 

HS trình bày miệng các bƣớc thực hiện. 

Bài 2: GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập 2 vào vở. 

Sau đó GV gọi 4 HS lên bảng, mỗi HS tính giá trị một biểu thức. GV kiểm tra và 

chấm điểm bài làm của HS. 

Bài 3: GV yêu cầu HS đọc để hiểu và nắm đƣợc đƣợc nội dung bài toán. GV 

đặt câu hỏi: 
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+ Bài toán cho biết gì? (có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn, 

mỗi ngăn có số sách nhƣ nhau) 

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách) 

 GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi hoàn thành bài tập. GV có thể chuẩn bị 

hệ thống câu hỏi gợi ý cho HS nhƣ sau: 

+ Số sách cần xếp biết chƣa? (biết rồi). 

+ Cần xếp bao nhiêu quyển sách? (240 quyển sách) 

+ 240 quyển sách đƣợc xếp đều vào mấy tủ? (2 tủ) 

+ Muốn biết mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách ta làm thế nào? (Lấy 240 : 2) 

+ Mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách? (120 quyển sách) 

+ Mỗi tủ có mấy ngăn? (có 4 ngăn) 

+ Số sách trong mỗi ngăn nhƣ nhau nên muốn biết mỗi ngăn có bao nhiêu 

quyển sách ta làm thế nào? (lấy số sách trong mỗi tủ chia cho số ngăn) 

+ Mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? (có 120 : 4 = 30 (quyển sách)). 

+ Nhƣ vậy để tính số sách ở mỗi ngăn ta có thể tính giá trị biểu (240 : 2) : 3.  

GV cũng cần lƣu ý ở bài này HS có thể giải bằng hai phép tính hoặc thiết lập 

biểu thức 240 : (2  4) để tính số sách trong mỗi ngăn. 

Bước 3: Củng cố quy tắc tính giá trị biểu thức thông qua sử dụng NNTH 

- HS phát biểu lại quy tắc tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc. 

- GV thiết kế các phiếu học tập với dạng bài trắc nghiệm để HS tìm giá trị của 

biểu thức. Chẳng hạn bài tập: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) 

(14 + 12) : 2 = 13     (12 + 9) : 3 = 15     

2  (24 + 30) = 78    3  (40  6) = 102  

Ví dụ 2: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH khi dạy bài “So sánh các số có ba 

chữ số” (Toán 2, trang 148) 

Bước 1: Sử dụng NNTH lĩnh hội quy tắc so sánh số có ba chữ số 

Ở bài này không phát biểu thành lời quy tắc cho HS mà hoàn toàn HS phải 

lĩnh hội thông qua các ví dụ và rút ra cách so sánh. 
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+ Bằng hình ảnh trực quan GV hƣớng dẫn HS so sánh số 234 và 235. Qua trực 

quan, HS nhận biết đƣợc 234 < 235. Sau đó GV cho HS nhận xét về số trăm, số 

chục và số đơn vị của hai số 234 và 235. HS nhận thấy số trăm, số chục của hai số 

này giống nhau, số đơn vị khác nhau. Do đó HS nhận xét: hai số có số trăm, số chục 

giống nhau, số đơn vị khác nhau thì số nào có chữ số chỉ số đơn vị nhiều hơn thì số 

đó lớn hơn. 

+ GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh trực quan và so sánh số 194 với 139. 

HS cho kết quả: 194 > 139. GV yêu cầu HS nhận xét về số trăm, số chục của 2 số 

194 và 139. HS thấy số 194 và 139 có số trăm giống nhau, số chục khác nhau nên 

sẽ so sánh số chục. Từ đó HS nhận xét: hai số có số trăm giống nhau, số chục khác 

nhau thì số mà có chữ số chỉ số chục nhiều hơn thì số đó lớn hơn. 

+ GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để thực hiện so sánh số 199 và 215. 

HS làm theo cách so sánh ở các số trên và  rút ra nhận xét về cách so sánh hai số có 

số trăm khác nhau.  

Bước 2: Dùng NNTH thực hành sử dụng quy tắc so sánh số có ba chữ số 

GV tổ chức cho HS so sánh các số tƣơng tự nhƣ ở bƣớc 1. Chẳng hạn, GV yêu 

cầu HS so sánh các cặp số 864 và 867, 973 và 942, 315 và 235. HS nêu kết quả so 

sánh thì GV yêu cầu HS giải thích cách làm hoặc HS khác nhận xét và giải thích 

cách làm của bạn. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài tập trong SGK. 

Bước 3: Củng cố quy tắc so sánh số có ba chữ số thông qua sử dụng NNTH 

- GV tổ chức cho HS sử dụng NNTH để thực hành so sánh thông qua các bài 

tập với yêu cầu: Tìm số lớn nhất trong các số, tìm số bé nhất trong các số, viết các 

số theo thứ tự từ bé đến lớn, viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Chẳng hạn GV 

yêu cầu HS thực hiện bài tập sau và giải thích cách làm “Sắp xếp các số sau theo 

thứ tự từ bé đến lớn: 362, 482, 369, 514, 473”. 
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Ví dụ 3: Tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy học hình thành quy tắc 

tính chu vi hình chữ nhật (Toán 3, trang 87). 

Bước 1: Sử dụng NNTH để lĩnh hội quy tắc tính chu vi hình chữ nhật 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác và đặc điểm của hình 

chữ nhật. 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm hoàn thành phiếu học tập. 

Phiếu học tập 

Cho hình chữ nhật nhƣ hình vẽ: 

  

 

 

 

a) Viết tên các đỉnh và các cạnh của hình chữ nhật đã cho. 

b) Xác định chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. 

c) Tính tổng độ dài các cạnh của hình chữ nhật. 

Các nhóm báo cáo kết quả. 

- GV tổ chức cho HS hình thành quy tắc tính chu vi hình chữ nhật. 

GV đặt câu hỏi: 

+ Tổng độ dài các cạnh của hình chữ nhật có đƣợc gọi là chu vi hình chữ nhật 

không? (có) 

+ Chu vi hình chữ nhật đƣợc tính nhƣ thế nào? (chu vi hình chữ nhật là tổng 

độ dài các cạnh của hình chữ nhật). 

+ Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu? (3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)). 

GV giúp HS nhận thấy 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm) còn đƣợc viết dƣới dạng (3 + 2)  

2 = 10 (cm). 

GV đặt câu hỏi giúp HS thấy đƣợc mối liên hệ giữa chiều dài và chiều rộng 

hình chữ nhật trong biểu thức (3 + 2)  2. GV có thể sử dụng câu hỏi sau: 

+ 3cm là số đo chiều nào của hình chữ nhật? (chiều dài) 

A B 

C D 

2cm 

3cm 
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+ 2cm là số đo chiều nào của hình chữ nhật? (chiều rộng) 

+ Phép tính 3 + 2 có liên hệ gì với số đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ 

nhật? (chiều dài cộng với chiều rộng) 

GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để tìm ra quy tắc tính chu vi hình chữ 

nhật. HS có thể phát biểu quy tắc “Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với 

chiều rộng rồi nhân 2” 

GV chính xác lại quy tắc: “Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài 

cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2”. GV yêu cầu HS phát biểu lại 

quy tắc và lƣu ý chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật phải cùng đơn vị đo. 

Bước 2: Dùng NNTH thực hành sử dụng quy tắc tính  chu vi hình chữ nhật 

- GV tổ chức cho HS thực hành sử dụng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật giải 

bài toán có chiều dài và chiều rộng không cùng đơn vị đo. Chẳng hạn bài toán “Cho 

hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 15cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó”. 

Khi giải bài toán này GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để tìm ra kết quả. Sau 

đó HS trình bày kết quả và giải thích cách thực hiện. Với những cặp đôi có kết quả 

sai do không đổi đơn vị thì GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc và đặt câu hỏi giúp HS 

nhận ra đơn vị đo của chiều dài khác chiều rộng. 

- GV vận dụng các hình thức tổ chức dạy học để tổ chức HS hoàn thành bài 

tập trong SGK.  

Bước 3: Củng cố quy tắc tính chu vi hình chữ nhật qua việc sử dụng NTNH 

- GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật. 

- GV thiết kế bài tập dạng đúng - sai để HS vận dụng quy tắc. Chẳng hạn bài 

tập: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) 

a) Hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 10 cm. Chu vi hình chữ nhật 

là 80cm. 

b) Hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 10cm. Chu vi hình chữ nhật 

là 8dm. 

c) Hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 1dm. Chu vi hình chữ nhật 

là 42cm. 
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Biện pháp 3:  Rèn luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy học giải toán 

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm: 

- Rèn luyện cho HS sử dụng hiệu quả NNTH trong dạy học giải toán; Góp 

phần phát triển ngôn ngữ nói chung, NNTH nói riêng. 

- Giúp HS biết chuyển dịch từ NNTN, hình ảnh, hình vẽ trực quan sang kí 

hiệu toán học; Biết liên kết chính xác các kí hiệu toán học trong giải toán. 

- Hạn chế những lỗi sai về ngôn ngữ nói chung, NNTH nói riêng trong dạy 

học giải toán có lời văn. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Giải toán đƣợc coi là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt động 

trí tuệ. Giải toán không chỉ giúp HS phát triển TD mà còn giúp củng cố đƣợc kiến 

thức, rèn luyện và phát triển NNTH. Trong giải toán HS phải huy động kiến thức đã 

có để tìm ra cách giải, sử dụng NNTH trình bày bài giải sao cho chính xác, lôgic và 

chặt chẽ. Biện pháp trình bày các bƣớc tiến hành rèn luyện cho HS sử dụng NNTH 

trong dạy học mạch Giải toán có lời văn ở các lớp đầu cấp tiểu học.  

Để rèn luyện cho HS sử dụng hiệu quả NNTH trong Giải toán có lời văn thì 

GV có thể thực hiện theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Tìm hiểu bài toán 

GV tổ chức cho HS đọc kĩ đề bài và thực hiện các thao tác sau: 

- Xác định các từ mang ý nghĩa toán học của bài toán 

Phần lớn HS các lớp đầu cấp tiểu học giải quyết vấn đề toán học thông qua 

hình ảnh trực quan. Vì thế GV có thể sử dụng những đồ dùng, vật dụng gần gũi với 

HS để thao tác với đồ vật khi diễn giải nghĩa của từ mang nội dung toán học. Ở các 

lớp đầu cấp tiểu học các từ nhƣ: thêm, cho thêm, bay đến, gộp vào, nhiều hơn, … 

thƣờng mang ý nghĩa cộng vào; còn các từ bớt đi, cho đi, bay đi, ít hơn, … có ý 

nghĩa trừ. Ngoài ra các từ “tất cả”, “cả”, … cũng mang ý nghĩa cộng toàn bộ số 

lƣợng; các từ “còn”, “còn lại”, … mang ý nghĩa trừ đi một số lƣợng. 
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Tuy nhiên để xác định chính xác các phép toán cần thực hiện khi giải quyết 

vấn đề thì ngoài các từ mang ý nghĩa toán học nhƣ trên còn phải dựa vào ngữ cảnh 

của bài toán. Chẳng hạn khi gạch chân từ “thêm” thì bƣớc đầu nghĩ tới phép cộng, 

nhƣng để quyết định thực hiện phép cộng hay phép trừ còn tùy thuộc vào cái đã cho 

và cái cần tìm.  

- Xác định các từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

GV đặt câu hỏi giúp HS xác định đƣợc những từ mang thông tin của bài toán 

và yêu cầu HS gạch chân những từ, những số chứa đựng thông tin. Tùy từng bài 

toán mà GV lựa chọn cách đặt câu hỏi thích hợp. Ngoài ra, để hiểu đƣợc nội dung 

bài toán thì HS cần trả lời câu hỏi: Bài toán cho biết gì?, bài toán hỏi gì?, …  

Bước 2: Tóm tắt bài toán 

Kết quả thực hiện ở bƣớc 1 là cơ sở để HS thực hiện tốt bƣớc 2. HS nhìn vào 

các từ gạch chân trong bài toán và diễn đạt tóm tắt nội dung bài toán bằng ngôn 

ngữ, kí hiệu, sơ đồ, … một cách ngắn gọn.  

GV tập luyện cho HS biểu thị chính xác nội dung bài toán để giúp HS có cái 

nhìn khái quát hơn toàn bộ bài toán, tìm ra sự liên hệ giữa các dữ kiện đã cho và câu 

hỏi. Nhờ đó nội dung bài toán đƣợc bộc lộ rõ hơn, gợi ý cho HS cách tìm lời giải.  

Bước 3: Hình thành phương pháp giải và trình bày bài giải 

GV đặt câu hỏi giúp HS hình thành phƣơng pháp giải bài toán theo đƣờng lối phân 

tích - tổng hợp. Hệ thống câu hỏi GV đƣa ra phải giúp HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi của 

bài toán. Sau đó GV gọi HS lần lƣợt trình bày miệng các bƣớc tính. GV rèn luyện cho 

HS hình thành phép tính, thực hành tính đúng và xác định chính xác đơn vị của bài toán.  

Trƣớc khi trình bày bài giải, đối với HS lớp 1, GV yêu cầu mỗi HS nêu thầm 

câu lời giải, sau đó GV gọi một vài HS nêu câu lời giải, GV viết các câu lời giải của 

HS lên bảng, HS khác nhận xét và GV hƣớng dẫn HS lựa chọn câu lời giải đúng, 

ngắn gọn, đủ ý. 

Bước 4: Nhận xét và kiểm tra kết quả 

GV tập cho HS thói quen kiểm tra kết quả sau khi giải xong bài toán. Đối với 

HS khá, giỏi thì GV cần khuyến khích tìm cách giải khác cho bài toán. 
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Ngoài ra, GV có thể hƣớng dẫn HS giỏi dựa vào các dữ kiện của bài toán để 

lập đề toán mới tƣơng tự với bài toán đã cho.  

c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp 

- Trong thực tế có những bài toán không chứa các từ mang ý nghĩa toán học 

nhƣng khi đọc nội dung bài toán thì có thể xác định đƣợc phép tính cần thực hiện. 

- HS lớp 1 chƣa yêu cầu tóm tắt bài toán nhƣng trong giảng dạy GV nên ghi 

tóm tắt lên bảng để giúp HS hình thành thói quen tóm tắt bài toán trƣớc khi giải.  

- Khi thực hiện bƣớc 3 GV cần quan tâm đến cách viết câu lời giải, hình thành 

phép tính, thực hiện phép tính và xác định đơn vị của bài toán.  

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Rèn luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy học “Giải toán có lời 

văn” (Toán 1, trang 117) 

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả 

mấy con gà?  

Bước 1: Tìm hiểu bài toán 

GV tổ chức cho HS đọc thầm bài toán, sau đó gọi một vài HS đọc to nội dung 

bài toán. 

- Xác định các từ mang ý nghĩa toán học của bài toán 

GV đặt câu hỏi: 

+ Lúc đầu Nhà An có mấy con gà? (5 con gà) 

+ Mẹ đã làm gì để số gà nhà An nhiều lên? (Mẹ đã mua thêm) 

GV gạch chân từ “thêm” 

+ Câu hỏi của bài toán là gì? (Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?) 

GV gạch chân từ “tất cả” 

- Xác định các từ, cụm từ mang thông tin của bài toán. 

GV đặt câu hỏi:  

+ Bài toán cho biết gì? (Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà) 

+ Lúc đầu nhà An có mấy con gà? (có 5 con gà) 

GV gạch chân vào cụm từ “có 5 con gà”. 

+ Mẹ mua thêm mấy con gà? (4 con gà) 
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GV gạch chân vào cụm từ “4 con gà”. 

+ Câu hỏi của bài toán là gì? (Hỏi nhà An có tất cả bao nhiêu con gà) 

GV gạch chân từ “con gà” 

GV yêu cầu HS đọc các từ gạch chân trong bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ 

mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?  

GV đặt câu hỏi giúp HS hiểu kĩ hơn bài toán. 

+ Bài toán cho biết gì? (bài toán cho biết nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 

con gà) 

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?) 

Bước 2: Tóm tắt bài toán 

GV yêu cầu HS nhìn vào các từ gạch chân, GV vừa đọc, vừa hƣớng dẫn cách 

ghi tóm tắt bài toán. Ở bài này, GV ghi tóm tắt bằng lời nhƣ sau: 

   Có  : 5 con gà 

   Thêm  : 4 con gà 

   Có tất cả : … con gà? 

Sau đó GV đọc tóm tắt và yêu cầu HS đọc lại. 

Bước 3. Hình thành phƣơng pháp giải và trình bày bài giải 

GV sử dụng câu hỏi giúp HS hình thành phƣơng pháp giải bài toán. 

+ Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào? (lấy 4 + 5) 

+ Bốn cộng năm bằng bao nhiêu? (4 + 5 = 9) 

+ Nhà An có tất cả mấy con gà? (9 con gà) 

Đây là bài đầu tiên về giải toán có lời văn do đó GV hƣớng dẫn HS cách viết 

câu lời giải, cách đặt tính và ghi đáp số một cách chi tiết, cẩn thận. Chữ “bài giải” 

viết vào khoảng giữa, viết lời giải bên dƣới chữ “bài giải”; viết phép tính bên dƣới 

lời giải và lùi vào một ô so với lời giải, vì ở đây là 9 con gà nên chữ “con gà” để 

trong ngoặc đơn. GV lƣu ý HS “con gà” gọi là đơn vị của bài toán. Tùy từng bài 

toán mà đơn vị có thể là con gà, bạn, quả bóng, bông hoa, …. GV hƣớng dẫn HS 

viết đáp số thẳng với dấu bằng, ở đáp số thì tên đơn vị không phải để trong ngoặc. 
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Bài giải 

Nhà An có tất cả là: 

     5 + 4 = 9 (con gà) 

  Đáp số: 9 con gà 

Bước 4: Nhận xét và kiểm tra kết quả 

GV giúp HS kiểm tra kết quả bằng cách yêu cầu HS điền số 9 = 5 + … và                

9 = … + 4 . GV nhận xét kết quả bài làm. 

Ví dụ 2: Rèn luyện cho HS sử dụng NNTH khi giải bài tập “Băng giấy màu đỏ 

dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy mầu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy 

màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?” (Toán 2, trang 75). 

Bước 1: Tìm hiểu bài toán 

 - Xác định các từ mang ý nghĩa toán học của bài toán 

 GV yêu cầu HS đọc đề bài. Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để xác định các 

từ mang ý nghĩa toán học. Sau đó GV cho hoạt động toàn lớp, HS trình bày kết quả, 

HS khác nhận xét. GV kết luận về từ mang ý nghĩa toán học của bài: từ “ngắn hơn” 

có ý nghĩa trừ đi khi tìm độ dài của băng giấy màu xanh. 

GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi ý trong trƣờng hợp HS không xác định đƣợc 

từ mang ý nghĩa toán học của bài toán. 

+ Độ dài băng giấy màu xanh nhƣ thế nào so với băng giấy màu đỏ? (ngắn hơn) 

GV yêu cầu HS gạch chân từ “ngắn hơn” 

+ Để xác định độ dài của băng giấy màu xanh ta thực hiện phép tính gì? (phép 

tính trừ) 

- Xác định từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

 GV đặt câu hỏi:  

+ Băng giấy màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét? (65cm) 

+ Độ dài băng giấy màu xanh so với độ dài băng giấy màu đỏ nhƣ thế nào? 

(ngắn hơn) 

+ Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ bao nhiêu xăng-ti-mét? (17cm). 

+ Câu hỏi của bài toán là gì? (Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?) 
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GV yêu cầu HS gạch chân vào các từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy mầu đỏ 

17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

GV đặt câu hỏi giúp HS hiểu rõ hơn về nội dung bài toán. 

+ Bài toán cho biết gì? (Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh 

ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm) 

+ Bài toán hỏi gì? (Băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét) 

Bước 2: Tóm tắt bài toán 

GV yêu cầu HS nhìn vào các từ gạch chân để tóm tắt bài toán. Ở bài này với 

HS khá, giỏi có thể tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. 

HS trung bình, yếu có thể nhìn vào các từ gạch chân để tóm tắt nhƣ sau: 

     Tóm tắt 

  Băng giấy màu đỏ       : 65cm 

  Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ : 17cm 

  Băng giấy màu xanh        : … cm? 

Bước 3: Hình thành phƣơng pháp giải và trình bày bài giải  

GV đặt câu hỏi giúp HS hình thành phƣơng pháp giải bài toán.  

+ Độ dài của băng giấy màu đỏ biết chƣa? (Biết rồi) 

+ Băng giấy màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét? (65cm) 

+ Độ dài băng giấy màu xanh biết chƣa? (Chƣa biết) 

+ Độ dài băng giấy màu xanh so với băng giấy màu đỏ nhƣ thế nào? (băng 

giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ) 

+ Ngắn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét? (17cm) 

+ Muốn tìm độ dài băng giấy màu xanh ta thực hiện phép tính gì? (phép tính trừ) 

+ Căn cứ vào đâu để thực hiện phép tính trừ? (từ ngắn hơn) 

+ Băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?  (65  17 = 48 (cm)) 

GV yêu cầu một HS nêu câu lời giải. HS khác nhận xét câu lời giải của bạn và 

nêu câu lời giải. GV hỏi HS có câu lời giải nào khác không. GV nhận xét về các câu 

lời giải của HS. GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.  
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Bài giải 

Băng giấy màu xanh dài là: 

65  17 = 48 (cm) 

          Đáp số: 48cm. 

Bước 4: Nhận xét và kiểm tra kết quả 

GV hƣớng dẫn HS kiểm tra kết quả bằng cách lấy độ dài băng giấy màu đỏ trừ 

đi độ dài băng giấy màu xanh để xác định băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy 

màu đỏ bao nhiêu xăng-ti-mét. Thực hiện tính 65 – 48 = 17 (cm). 

Ví dụ 3:  Rèn luyện cho HS sử dụng NNTH khi giải bài tập “Thùng thứ nhất 

đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6l dầu. Hỏi cả hai 

thùng đựng bao nhiêu lít dầu?” (Toán 3 trang 50). 

Bước 1: Tìm hiểu bài toán 

- Xác định các từ mang ý nghĩa  toán học 

GV đặt câu hỏi: 

+ Số lít dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất nhƣ thế nào? (nhiều hơn) 

 (Yêu cầu HS gạch chân từ “nhiều hơn”). 

+ Câu hỏi bài toán nhƣ thế nào? (Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu) 

+ Từ nào giúp ta xác định phép toán? (từ cả hai) 

(Yêu cầu HS gạch chân từ “cả hai”) 

- Xác định từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để gạch chân các từ, cụm từ mang thông 

tin của bài toán. Tuy nhiên đối với những HS trung bình, yếu GV có thể chuẩn bị hệ 

thống câu hỏi gợi mở hỏi giúp HS xác định từ, cụm từ mang thông tin của bài toán. 

Hệ thống câu hỏi giúp HS xác định thông tin cần thiết của bài toán có thể nhƣ sau: 

+ Thùng thứ nhất đựng bao nhiêu lít dầu? (18l dầu) 

+ Gạch chân vào những cụm từ nào? (thùng thứ nhất, 18l) 

+ Thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu? (6l dầu) 

+ Gạch chân vào từ nào? (6l) 

+ Nêu câu hỏi của bài toán? (Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu). 
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GV yêu cầu HS gạch chân từ “cả hai thùng”, “lít” trong câu hỏi của bài toán. 

Sau cả hai bƣớc, HS sẽ xác định đƣợc thông tin chính đƣợc gạch chân nhƣ 

sau: Thùng thứ nhất đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6l 

dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu? 

GV đặt câu hỏi giúp HS hiểu và nắm chắc nội dung bài toán.  

+ Bài toán cho biết gì? (Thùng thứ nhất đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng 

nhiều hơn thùng thứ nhất 6l dầu) 

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?) 

Bước 2: Tóm tắt bài toán 

HS có thể nhìn vào các từ, cụm từ gạch chân để tóm tắt bài toán bằng sơ đồ 

đoạn thẳng. Bài toán này có thể tóm tắt bằng lời, tuy nhiên đối với HS lớp 3 thì GV 

nên yêu cầu HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng để góp phần phát triển TD 

trừu tƣợng và khả năng phiên dịch từ NNTN sang hình vẽ, sơ đồ. 

GV yêu cầu HS nhìn sơ đồ tóm tắt đọc lại nội dung bài toán. 

Bước 3: Hình thành phƣơng pháp giải và trình bày bài giải 

GV đặt câu hỏi giúp HS hình thành phƣơng pháp giải bài toán. 

+ Số dầu thùng thứ nhất biết chƣa? (biết rồi) 

+ Thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? (18l dầu) 

+ Số dầu thùng thứ hai biết chƣa? (Chƣa biết) 

+ Số dầu thùng thứ hai nhƣ thế nào so với thùng thứ nhất? (nhiều hơn) 

+ Muốn tìm số dầu thùng thứ hai ta thực hiện phép tính gì? (phép cộng) 

+ Dựa vào từ nào trong bài để thực hiện phép tính cộng? (từ nhiều hơn) 

+ Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu? (6l dầu) 

+ Thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?  (18 + 6 = 24 (l)) 

+ Muốn biết cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu ta thực hiện phép tính gì? (phép 

tính cộng) 

+ Từ nào trong bài giúp ta xác định phép tính? (từ cả hai) 

+ Cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? (18 + 24 = 42 (l)) 

+ Đơn vị của bài toán là gì? (lít) 

+ Đáp số của bài toán? (42 lít dầu) 
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Sau khi hình thành phƣơng pháp giải, GV yêu cầu HS nhắc lại cách giải và 

trình bày bài giải vào vở.  

Bài giải 

 Số lít dầu thùng thứ hai đựng là: 

18 + 6 = 24 (l) 

      Cả hai thùng đựng là: 

18 + 24 = 42 (l) 

   Đáp số: 42 lít dầu. 

Bước 4: Nhận xét và kiểm tra kết quả 

GV yêu cầu HS kiểm tra lại kết quả tìm đƣợc.  

Để góp phần phát triển ngôn ngữ và TD cho HS thì đối với HS khá giỏi, khi 

học xong bài này GV có thể gợi ý cho HS lập đề toán mới trên cơ sở dữ kiện của bài 

toán: Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng 24 lít dầu, thùng thứ hai 

hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Khi đó HS có thể lập đƣợc các đề toán nhƣ sau: 

Thùng thứ hai đựng 24l dầu, thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 6l dầu. Hỏi cả 

hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu? 

Thùng thứ nhất đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng 24l dầu. Hỏi cả hai thùng 

đựng bao nhiêu lít dầu? 

Thùng thứ nhất đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng 24l dầu. Hỏi thùng thứ hai 

nhiều hơn thùng thứ nhất mấy lít dầu?  

Ví dụ 4: Rèn luyện cho HS sử dụng NNTH khi giải bài tập “Cứ 4 cái áo như 

nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế?” 

(Toán 3 trang 166). 

Bước 1: Tìm hiểu bài toán 

- Xác định từ mang ý nghĩa toán học của bài toán 

Các từ mang ý nghĩa toán học không xuất hiện trực tiếp trong bài toán. Tuy 

nhiên khi đọc nội dung bài toán thì HS hoàn toàn xác định đƣợc phép tính cần thực 

hiện khi giải bài toán. 

- Xác định từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để xác định và gạch chân các từ, cụm từ 

chứa đựng thông tin cần thiết của bài toán. Sau đó các nhóm báo cáo kết quả. 
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GV có thể chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi ý: 

+ Bài toán cho biết gì? (có 4 cái áo nhƣ nhau thì cần có 24 cúc áo) 

+ Bài toán cho biết có mấy cái áo nhƣ nhau? (4 cái áo) 

+ Gạch chân vào cụm từ nào? (4 cái áo). 

+ 4 cái áo thì cần có bao nhiêu cúc áo? (24 cúc áo) 

+ Gạch chân vào cụm từ nào? (24 cúc áo) 

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo) 

+ Gạch chân những cụm từ nào? (42 cúc áo, mấy cái áo) 

Kết quả thảo luận: “Cứ 4 cái áo nhƣ nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc 

áo thì dùng cho mấy cái áo nhƣ thế?” 

Bước 2: Tóm tắt bài toán 

GV yêu cầu HS nhìn vào các cụm từ gạch chân để tóm tắt bài toán. 

    Tóm tắt 

   24 cúc áo :   4 cái áo 

   42 cúc áo : … cái áo? 

Bước 3: Hình thành phương pháp giải và trình bày bài giải 

GV đặt câu hỏi: 

+ Bài toán thuộc dạng toán gì? (Bài toán liên quan đến rút về đơn vị) 

+ Số cúc áo dùng cho 4 cái áo đã biết chƣa? (biết rồi) 

+ 4 cái áo cần có bao nhiêu cúc áo? (24 cúc áo) 

+ Số cúc áo dùng cho 1 cái áo biết chƣa? (chƣa biết) 

+ Muốn biết 1 cái áo cần bao nhiêu cúc áo thực hiện phép tính gì? (phép 

tính chia) 

+ Lấy bao nhiêu chia cho bao nhiêu? (lấy 24 chia cho 4) 

+ 1 cái áo cần bao nhiêu cúc áo? (24 : 4 = 6 (cúc áo)) 

+ 42 cúc áo dùng cho mấy cái áo biết chƣa? (Chƣa biết) 

+ Muốn biết 42 cúc áo dùng cho mấy cái áo làm thế nào? (lấy 42 chia cho 6) 

+ 42 cúc áo dùng cho mấy cái áo? (42 : 6 = 7 (cái áo)) 

+ Đáp số của bài toán là gì? (7 cái áo) 

+ Phép tính nào đƣợc thực hiện ở bƣớc rút về đơn vị? (24 : 4 = 6) 
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GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở và lên bảng trình bày. 

Bước 4: Nhận xét và kiểm tra kết quả 

GV tổ chức cho HS nhận xét bài làm của bạn và có thể hai bạn ngồi cùng bàn 

tự kiểm tra bài làm của nhau. 

2.3.3. Nhóm biện pháp 3: Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng NNTH 

Giao tiếp diễn ra trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Trong học tập toán, 

giao tiếp là hoạt động trung tâm của học tập. Thông qua giao tiếp, HS sử dụng 

NNTH để nói, viết, mô tả hoặc giải thích các ý tƣởng toán học. Theo Heather Cook 

(2007), giao tiếp là một thành phần quan trọng trong phát triển sự hiểu biết của HS 

bao gồm nghe, nói, viết, … tham gia tƣơng tác xã hội, chia sẻ suy nghĩ với ngƣời 

khác, lắng nghe ngƣời khác chia sẻ ý tƣởng của họ [60]. 

Giao tiếp giúp HS rèn luyện kĩ năng diễn đạt, biết lắng nghe và hiểu những gì 

ngƣời khác trình bày. Do đó nếu giao tiếp không có hiệu quả thì HS sẽ bỏ qua rất 

nhiều cơ hội để học tập từ chính bạn bè của mình. 

Các ý tƣởng toán học đƣợc thể hiện trong giao tiếp sẽ giúp HS có cơ hội kết 

hợp sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình với các bạn cùng lớp. Thông qua giao 

tiếp HS đƣợc đánh giá mình và đánh giá ngƣời khác, rút ra những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân cũng nhƣ của bạn. 

Nhƣ vậy, giao tiếp có vai trò rất lớn trong hoạt động học tập của HS. Do đó 

phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS trong học tập toán là cần thiết. 

Hình thức giao tiếp mà luận án tập trung đến là giao tiếp bằng ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ viết.  

Biện pháp 1:  Phát triển kĩ năng nghe - nói trong học tập toán cho HS 

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm giúp HS: 

- Biết lắng nghe, tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin để hiểu vấn đề đƣợc 

nghe; Biết thể hiện quan điểm, ý tƣởng của mình bằng âm thanh, giọng nói; 

- Sử dụng chính xác NNTH trong diễn đạt ý tƣởng hoặc trình bày vấn đề cho 

ngƣời nghe hiểu; mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, ý tƣởng của mình trƣớc nhóm học tập 

hoặc trƣớc toàn lớp. 
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- Có cơ hội chia sẻ, khám phá ý tƣởng của bạn, khắc phục hạn chế về khả năng 

“nói toán”. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

NNTH có vai trò quan trọng trong giảng dạy và học tập Toán. Trong học tập 

HS phải biết lắng nghe GV giảng bài, nghe bạn trình bày ý tƣởng và phải biết nhận 

xét ý kiến của bạn, trình bày ý tƣởng của mình. Vì vậy kĩ năng nghe - nói đƣợc HS 

dùng trong giải quyết vấn đề, suy đoán đƣa ra quyết định. 

Nói là hình thức diễn đạt những suy nghĩ của mình bằng âm thanh, giọng 

nói, cử chỉ, nét mặt [12, tr.44]. Do đó “nói toán” sẽ giúp HS có thể trao đổi trực 

tiếp những suy nghĩ của mình với bạn, với GV để từ đó HS tập luyện khả năng 

phản ứng nhanh trong các tình huống, khả năng diễn đạt, thuyết trình một vấn đề 

trƣớc đông ngƣời. 

Nghe là một hình thức tiếp nhận thông tin từ ngƣời khác. HS không chỉ nghe 

mà còn phải hiểu những gì ngƣời khác đang trình bày, từ đó HS trình bày quan 

điểm của mình thông qua việc nói. Do đó nghe và nói là hai kĩ năng luôn tồn tại 

song hành với nhau trong quá trình học tập của HS. Trong dạy học GV cần kết hợp 

các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học để tạo ra đƣợc nhiều cơ hội phát triển 

kĩ năng nghe - nói cho HS. 

Vì vậy để giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học bƣớc đầu phát triển kĩ năng nghe - 

nói trong học tập Toán thì GV cần kết hợp các hình thức tổ chức dạy học và thực 

hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Tập cho HS biết lắng nghe và hiểu vấn đề được nghe 

GV tạo ra môi trƣờng học tập để HS có điều kiện lắng nghe và hiểu đƣợc những 

gì ngƣời khác nói. Đối với HS các lớp đầu cấp tiểu học thì hãy bắt đầu bằng việc yêu 

cầu HS lắng nghe một cách cẩn thận và hiểu những vấn đề đơn giản, hãy đặt câu hỏi 

hoặc yêu cầu trình bày lại khi chƣa hiểu vấn đề. Tập luyện cho HS nghe những vấn 

đề ngắn, đơn giản để HS có thể nắm đƣợc nội dung của thông báo toán học và hiểu 

đƣợc. Sau đó GV nâng dần mức độ phức tạp của nội dung toán học để góp phần phát 

triển TD, ngôn ngữ cho HS. Trong quá trình nghe thì HS phải lắng nghe một cách cẩn 

thận để tiếp nhận thông tin vào trong óc, bằng những kiến thức đã có xử lí thông tin 
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nghe đƣợc để hiểu vấn đề. Do đó khi đƣa ra vấn đề GV cần phải quan tâm đến yếu tố 

phù hợp với trình độ nhận thức, TD và sự phát triển ngôn ngữ của HS. 

 Bước 2: Trình bày lại vấn đề vừa nghe 

Sau khi HS đã nghe và hiểu những gì nghe đƣợc thì GV cần tạo cơ hội cho HS 

trình bày lại vấn đề bằng lập luận của mình. GV có thể đƣa ra các câu hỏi yêu cầu 

HS trình bày lại vấn đề nhƣ: Em hãy nhắc lại cách làm của bạn? Bạn đã thực hiện 

nhƣ thế nào? Qua việc trình bày lại vấn đề vừa nghe sẽ giúp HS hiểu vấn đề hơn và 

GV có thể đánh giá đƣợc mức độ nghe, hiểu của HS. Đồng thời, trong khi trình bày 

lại vấn đề vừa nghe thì HS phải nhớ lại, phải suy nghĩ, tƣ duy để liên kết các vấn đề, 

lựa chọn từ ngữ để diễn đạt theo cách hiểu của bản thân. Từ đó sẽ giúp HS không 

chỉ phát triển ngôn ngữ mà còn góp phần phát triển tƣ duy.  

Bước 3: Nêu nhận xét về ý tưởng của bạn và trình bày cách giải quyết vấn đề 

của bản thân 

GV tạo cơ hội, khuyến khích HS nêu lên ý kiến của mình về cách làm của bạn 

và trình bày cách giải quyết vấn đề của bản thân. GV đặt ra các câu hỏi: Em có đồng 

ý với ý kiến của bạn không?, Tại sao?, Em có câu trả lời khác không? Các câu hỏi 

đƣa ra với mục đích giúp HS phát triển khả năng lập luận, khuyến khích HS tiếp tục 

suy nghĩ, tiếp tục tham gia, từ đó HS sẽ hiểu kiến thức nhanh hơn và liên kết đƣợc tri 

thức toán học với nhau. HS có đƣợc nhiều cơ hội lập luận, trình bày ý tƣởng, quan 

điểm của mình trong học  tập. Với những HS khả năng nhận thức, diễn đạt còn hạn 

chế thì GV cần dẫn dắt giúp HS biết nhận xét ý kiến và trình bày các vấn đề đơn giản. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá các ý tưởng  

Sau khi HS đƣa ra các phƣơng án giải quyết vấn đề thì GV tổng hợp lại tất cả 

các ý kiến và yêu cầu HS nhận xét để tìm ra phƣơng án tối ƣu cho bài toán. Khi 

nhận xét để tìm ta phƣơng án tối ƣu cho bài toán thì HS phải suy nghĩ, phân tích tất 

cả các phƣơng án đƣa ra. Do đó HS phải suy nghĩ một cách tích cực để có đƣợc 

những nhận xét chính xác, nhờ đó mà tƣ duy và ngôn ngữ của HS đƣợc phát triển. 

Sau khi HS đƣa ra nhận xét thì GV là ngƣời chốt lại vấn đề, nhận xét từng phƣơng 

án và có sự động viên, khích lệ HS trong học tập.  
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c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp  

- Trong khi thực hành 3 bƣớc đầu của biện pháp thƣờng không có sự tách biệt 

rõ ràng mà các bƣớc đƣợc lặp đi lặp lại trong quá trình tìm các cách giải quyết vấn 

đề. Những vấn đề đơn giản thì chủ yếu thực hiện 3 bƣớc đầu, bƣớc 4 chỉ là nhận 

xét, đánh giá của GV về câu trả lời của HS. 

- Việc tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoặc tham gia phát biểu xây dựng bài 

cũng góp phần phát triển kĩ năng nghe - nói. 

- Khi phát triển kĩ năng nghe -nói cho HS trong học tập toán GV cần thiết lập, 

duy trì môi trƣờng tôn trọng và hỗ trợ, đảm bảo rằng tất cả HS đều có thể tham gia 

bình đẳng trong các nhóm thảo luận, tập trung vào giải quyết các vấn đề toán học.  

- Trong khi chia nhóm để thảo luận cặp đôi, GV không nên ghép một HS quá 

yếu với một HS học tốt. Vì nhƣ thế thì cuộc thảo luận sẽ sớm chấm dứt khi HS học 

tốt đã giải quyết xong vấn đề mà HS yếu thì chƣa. Ngay cả khi HS học tốt cố gắng 

giải thích về giải pháp của mình cho HS kém thì HS này vẫn sẽ không hiểu. 

- GV nên khuyến khích HS thể hiện ý tƣởng toán học của mình trƣớc toàn lớp 

khi nói về các vấn đề toán học. 

- GV đặt câu hỏi cho HS trực tiếp suy nghĩ và giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ 

tìm hƣớng giải quyết, sau đó trình bày trƣớc lớp hoặc trƣớc nhóm thảo luận. 

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Phát triển kĩ năng nghe - nói khi hướng dẫn HS giải bài tập (Toán 1, 

tr.103) 

Nối các điểm để đƣợc đƣờng gấp khúc gồm:  

        a) Hai đoạn thẳng. 

 

 

b) Ba đoạn thẳng 

 

 

 

 

Phát triển kĩ năng nghe - nói cho HS khi giải bài tập này thì GV có thể tổ chức 

các hoạt động sau: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi để hoàn thành ý a.  

A  

  D 

  B 

C  
A  

 
B 
  

  C 
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- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 để hoàn thành ý b. Sau khi hoạt động 

nhóm xong, GV tổ chức cho HS hoạt động toàn lớp.  

Bước 1. Tập cho HS biết lắng nghe và hiểu vấn đề đƣợc nghe 

GV yêu cầu nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Khi đó nhóm 1 có 

thể đƣa ra kết quả nhƣ sau:  

 

 

Nhóm 1 trình bày thao tác nối các điểm để đƣợc đƣờng gấp khúc: 

+ Nối điểm A với điểm B. 

+ Nối điểm B với điểm C. 

+ Nối điểm C với điểm D. 

Khi đó đƣợc đƣờng gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CD. 

Bước 2: Trình bày lại vấn đề đƣợc nghe 

GV gọi 1 HS ở nhóm khác trình bày lại các thao tác của nhóm 1 để đƣợc đƣờng 

gấp khúc ABCD. Nếu HS không trình bày lại đƣợc thì GV yêu cầu HS nhìn vào 

đƣờng gấp khúc của nhóm 1 và đặt câu hỏi gợi mở giúp HS hiểu vấn đề đƣợc nghe. 

Bước 3: Nhận xét ý tƣởng và trình bày cách giải quyết vấn đề của nhóm 

GV đặt câu hỏi: Nhận xét kết quả thảo luận của nhóm 1? Nhóm nào có kết 

quả khác? 

Khi đó, chẳng hạn nhóm 3 nhận xét kết quả của nhóm 1 là đúng. Ngoài ra 

nhóm 3 còn có kết quả khác nhƣ sau: 

 

 

 

Nhóm 3 trình bày thao tác nối các điểm để đƣợc đƣờng gấp khúc ACBD: nối 

điểm A với điểm C, nối điểm C với điểm B, nối điểm B với điểm D. Khi đó đƣờng 

gấp khúc ACBD gồm 3 đoạn thẳng AC, CB, BD. 

GV yêu cầu HS trong lớp nhắc lại cách thực hiện của nhóm 3 (lặp lại bƣớc 2) 

GV yêu cầu nhận xét kết quả của nhóm 3 và trình bày kết quả của nhóm (lặp 

lại bƣớc 3). 

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  
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Trong trƣờng hợp các nhóm không còn kết quả khác thì GV có thể cho HS 

thêm thời gian để thảo luận tìm các kết quả khác hoặc GV gợi ý cho HS. 

Các kết quả tìm đƣợc có thể là: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá các ý tƣởng 

GV tổ chức cho HS nhận xét các kết quả. Từ đó giúp HS thấy đƣợc qua 4 

điểm có thể nối đƣợc nhiều đƣợc gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng.  

Ví dụ 2: Phát triển kĩ năng nghe - nói khi hướng dẫn HS giải bài toán “Hàng 

trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới 

mấy quả cam?” (Toán 3, trang 12) 

GV tổ chức các hoạt động sau nhằm phát triển kĩ năng nghe - nói cho HS. 

- GV cho HS thảo luận cặp đôi để tóm tắt bài toán. HS có thể tóm tắt bằng sơ 

đồ đoạn thẳng, bằng mô hình hoặc bằng lời. GV yêu cầu HS nhìn vào sơ đồ trình 

bày nội dung bài toán. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm nhỏ với yêu cầu trả lời câu hỏi: 

Hàng trên có nhiều hơn hàng dƣới bao nhiêu quả cam? Thảo luận xong GV cho HS 

hoạt động toàn lớp. HS trình bày câu trả lời của mình.  

Chẳng hạn HS ở nhóm 1 đƣa ra phƣơng án vẽ 7 quả cam ở hàng trên, 5 quả 

cam hàng dƣới. Từ hình ảnh HS sẽ thấy đƣợc hàng trên nhiều hơn hàng dƣới 2 quả 

cam.  GV yêu cầu 1 HS nhắc lại cách giải quyết vấn đề của bạn. Sau đó GV yêu cầu 

đại diện nhóm 2 nhận xét cách làm của bạn và trình bày phƣơng án giải quyết của 

nhóm mình. GV yêu cầu HS trình bày lại cách làm của nhóm 2 .… Quá trình trên 

đƣợc thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi các nhóm đều đƣợc trình bày cách giải 

quyết vấn đề. Các phƣơng án tiếp theo có thể là:  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  
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+ Ghép quả cam thứ nhất ở hàng trên với quả cam thứ nhất ở hàng dƣới, quả 

thứ hai ở hàng trên với quả thứ hai ở hàng dƣới, … quả thứ 5 ở hàng trên và quả thứ 

5 ở hàng dƣới. HS sẽ thấy thừa ra hai quả ở hàng trên. HS tìm đƣợc câu trả lời: hàng 

trên nhiều hơn hàng dƣới hai quả cam. 

+ Thực hiện phép trừ 7 – 5 = 2. Hàng trên nhiều hơn hàng dƣới 2 quả cam. 

- HS trình bày cách tìm ra đáp số xong, GV gọi HS nhận xét và trình bày lại 

cách làm của bạn. Những phƣơng án sai thì GV đặt câu hỏi để HS giải thích tại sao 

thực hiện phép cộng. Sau đó GV giải thích cho HS hiểu và tự sửa lại. GV cho HS 

nhận xét trong các phƣơng án trên thì cách làm nào là nhanh nhất.  

- GV hƣớng dẫn HS trình bày bài giải. Gọi HS diễn đạt câu lời giải. HS khác 

nhận xét và nêu câu lời giải của mình. HS nêu phép tính và đáp số của bài toán.  

Sau khi HS trình bày bài giải xong, GV có thể yêu cầu HS đặt câu hỏi khác 

cho bài toán nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ và khả năng diễn đạt. Các câu hỏi 

HS đƣa ra có thể là: 

+ Hỏi hàng dƣới ít hơn hàng trên mấy quả cam? 

+ Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu quả cam? 

+ Hỏi hàng trên bớt đi mấy quả cam thì số quả cam ở hai hàng bằng nhau? 

+ Hỏi hàng dƣới thêm vào mấy quả cam thì số quả cam ở cả hai hàng bằng nhau? 

+ Hỏi hàng trên chuyển cho hàng dƣới mấy quả cam thì số cam ở cả hai hàng 

bằng nhau? 

Với các hoạt động diễn ra nhƣ trên HS phát triển đƣợc kĩ năng lắng nghe và 

hiểu những gì ngƣời khác nói, biết cách diễn đạt để ngƣời khác hiểu những gì mình 

đang nói.  

Ví dụ 3: Phát triển kĩ năng nghe - nói khi dạy bài “Phép trừ dạng 17 – 7” 

(Toán 1, trang 112) 

Bước 1: Tập cho HS biết lắng nghe và hiểu vấn đề đƣợc nghe 

GV vừa nói vừa thực hiện thao tác với que tính, lấy 17 que tính sau đó tách ra 

7 que tính còn lại 10 que tính. HS lắng nghe và thao tác trên que tính. Khi HS thao 

tác đúng có nghĩa là HS đã hiểu vấn đề đƣợc nghe. 
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Bước 2: Trình bày lại vấn đề vừa nghe 

GV yêu cầu HS mô tả các thao tác vừa thực hiện bằng ngôn ngữ nói để ngƣời 

khác nghe và có thể hiểu đƣợc. Chẳng hạn HS có thể mô tả nhƣ sau: Lúc đầu có 17 

que tính, em tách ra 7 que tính, còn lại 10 que tính. 

Bước 3: Nêu nhận xét về ý tƣởng của bạn và trình bày cách giải quyết vấn đề 

của bản thân 

GV yêu cầu HS nhận xét cách trình bày của bạn và mô tả lại quá trình hoạt 

động với que tính của bản thân. Sau khi HS đã mô tả chính xác các hoạt động với 

que tính thì GV có thể hƣớng dẫn HS mô tả ngắn gọn hơn, chính xác hơn nội dung 

toán học. Chẳng hạn “17 tách 7 còn 10”, “17 bớt 7 còn 10” hoặc “17 trừ 7 bằng 10” 

GV dẫn dắt HS thực hiện phép tính 17 – 7. GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực 

hiện phép trừ 17 – 7 và quy trình trên đƣợc lặp lại. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá ý tƣởng 

GV nhận xét, đánh giá các cách trình bày của HS sau mỗi quy trình diễn ra.  

Biện pháp 2: Phát triển kĩ năng đọc - viết cho HS trong học tập toán  

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm giúp HS: 

- Đọc và hiểu các kí hiệu, thuật ngữ toán học, các tài liệu toán học nhƣ SGK, 

vở bài tập và các tình huống liên quan đến toán học. 

- Sử dụng thành thạo, chính xác NNTH khi giải quyết vấn đề, trình bày bài 

giải một cách chặt chẽ, lôgic bằng ngôn ngữ viết. 

- Phát triển kĩ năng đọc – viết bằng NNTH, góp phần phát triển TD. 

b) Nội dung và cách tiến hành biện pháp 

Đọc và viết là hai quá trình xảy ra đồng thời trong học tập toán. Đọc liên quan 

đến việc công nhận từ, hiểu nghĩa của từ và kết nối từ vào suy nghĩ. Viết là một 

kênh thông tin phản hồi rất có hiệu lực cho GV. Khi viết HS phải suy nghĩ, nhớ lại 

kí hiệu, thuật ngữ toán học để bày tỏ ý tƣởng, tổ chức một cách hợp lí, đảm bảo độ 

chính xác khi giải quyết vấn đề.  
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Kĩ năng viết cần đƣợc quan tâm phát triển nhiều hơn. Nếu nhƣ đọc chỉ cần yêu 

cầu HS hiểu thông điệp của bài toán hay tài liệu toán học thì viết đòi hỏi HS phải 

hiểu đƣợc những gì mình viết và trình bày để ngƣời đọc có thể hiểu. 

 Để phát triển kĩ năng đọc - viết cho HS các lớp đầu cấp tiểu học thì GV có thể 

tiến hành theo các bƣớc sau:   

Bước 1: Đọc và hiểu nội dung toán học 

Ở bƣớc này GV không chỉ tập luyện cho HS đọc chính xác, đọc thành tiếng 

nội dung toán học mà còn phải hiểu đƣợc nội dung vừa đọc. Đối với lớp 1, GV tập 

luyện cho HS đọc nội dung toán học thông qua việc quan sát hình ảnh trực quan, 

HS quan sát bức tranh, hiểu nội dung toán học mà bức tranh chuyển tải. Sau đó GV 

yêu cầu HS đọc thành tiếng nội dung toán học vừa cảm nhận đƣợc. Đối với lớp 2, 

lớp 3 thì GV tổ chức cho HS đọc thầm sau đó đọc to nội dung toán học. Quá trình 

đọc bƣớc đầu giúp cho việc ghi nhớ nội dung toán học vào trong óc và có tái hiện 

những kiến thức liên quan. Sau đó GV sử dụng hệ thống câu hỏi giúp HS hiểu nội 

dung toán học vừa đọc. 

Bước 2: Viết lại nội dung toán học vừa đọc 

Ban đầu GV cho HS viết lại nội dung toán học dƣới dạng điền thêm thông tin. 

Sau khi HS đã quen với việc viết lại những gì đọc đƣợc thì GV yêu cầu HS viết đầy 

đủ nội dung toán học đã đọc bằng việc sử dụng kí hiệu, thuật ngữ toán học. Nội 

dung toán học đƣợc viết ra phải đảm bảo độ chính xác toán học và sao cho ngƣời 

khác nhìn vào phải hiểu đƣợc nội dung đó. Viết lại nội dung toán học vừa đọc giúp 

HS rèn luyện TD lôgic, khả năng lập luận, trình bày vấn đề khoa học, chính xác. 

Bước 3: Viết phác họa các bước giải quyết vấn đề và trình bày bài giải 

Ở bƣớc này GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm nhỏ để tìm ra 

phƣơng hƣớng giải quyết vấn đề hoặc GV chuẩn bị một hệ thống câu hỏi dẫn dắt 

HS. GV yêu cầu HS viết phác họa các bƣớc thực hiện bài giải vào nháp để làm cơ 

sở cho việc trình bày bài giải.  

Để giúp HS sử dụng NNTH trình bày bài giải một cách chính xác, chặt chẽ thì 

GV cần tập luyện cho HS trình bày các vấn đề đơn giản, sau đó nâng dần mức độ. 

Khi viết đòi hỏi HS phải huy động kiến thức, suy nghĩ để trình bày vấn đề một cách 
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mạch lạc, rõ ràng, đảm bảo hiểu những gì đƣợc viết ra và viết cho ngƣời khác hiểu. 

Qua đó rèn luyện cho HS tính cẩn thận và góp phần phát triển TD.  

Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài giải 

GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. Qua nhận xét bài làm 

của bạn sẽ giúp HS thể hiện đƣợc quan điểm của bản thân, đồng thời góp phần phát 

triển ngôn ngữ. Ngoài ra với những bài có nhiều cách giải thì GV có thể sử dụng 

câu hỏi nhƣ: Em có cách làm khác không?  Em có thể trình bày bài giải theo cách 

khác không? … để giúp phát triển ngôn ngữ và TD cho HS. 

c) Những lưu ý khi thực hiện biện pháp 

- Khi thực hiện bƣớc 2, bƣớc 3 GV yêu cầu HS viết nhanh vào vở nháp. Ở 

bƣớc 2 cần giúp HS sử dụng thành thạo kí hiệu toán học. 

- GV cần vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học nhƣ dạy học phân hóa, 

dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, …  để phát triển kĩ năng 

đọc - viết cho HS. 

- Thông qua việc phát triển kĩ năng đọc, viết GV phát hiện đƣợc những sai lầm 

của HS trong học tập toán để có biện pháp khắc phục, sửa chữa cho các em. 

- Các bài viết của HS kênh thông tin hiệu quả giúp đánh giá mức độ hiểu bài 

của HS trong dạy học nói chung và trong dạy học môn Toán nói riêng.  

d) Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1:  Phát triển kĩ năng đọc - viết cho HS khi giải bài tập “Lập đề toán 

theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó” (Toán 3, trang 129) 

 Tóm tắt:  4 xe : 8520 viên gạch. 

   3 xe : … viên gạch? 

Bước 1:  Đọc và hiểu nội dung toán học  

Bài toán đƣợc tóm tắt bằng lời nên khi nhìn vào tóm tắt đòi hỏi HS phải đọc và 

hiểu nội dung toán học chứa đựng trong đó. GV đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ đọc và  

hiểu nội dung toán học của HS. Câu hỏi có thể là: 

+ 4 xe chở đƣợc bao nhiêu viên gạch? (8520 viên gạch) 

+ 8520 viên gạch đƣợc xếp đều vào mấy xe? (4 xe) 

+ Bài toán cho biết gì? (8520 viên gạch đƣợc xếp đều vào 4 xe) 
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+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi 3 xe chở đƣợc bao nhiêu viên gạch) 

GV yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc thầm nội dung bài toán. Sau đó 1 vài HS đọc 

to nội dung bài toán. 

Bước 2: Viết lại nội dung toán học vừa đọc 

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân viết lại nội dung bài toán mà HS vừa 

đọc. Chẳng hạn “Có 8520 viên gạch đƣợc xếp đều vào 4 xe. Hỏi 3 xe chở đƣợc bao 

nhiêu viên gạch?” 

GV yêu cầu một vài HS đọc to bài toán vừa viết. HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 3: Viết phác họa các bƣớc giải quyết vấn đề và trình bày bài giải 

HS thảo luận cặp đôi để tìm ra các bƣớc cần thực hiện khi tiến hành giải bài 

toán. HS phải xác định đƣợc đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị nên khi 

trình bày bài giải cần thực hiện nhƣ sau: 

+ Tìm số viên gạch 1 xe chở đƣợc, thực hiện phép chia. 

+ Tìm số viên gạch ba xe chở đƣợc, thực hiện phép nhân. 

GV yêu cầu HS trình bày bài làm vào vở và 1 HS lên bảng trình bày. Bài làm 

đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bài giải 

Số viên gạch 1 xe chở đƣợc là: 

8520 : 4 = 2130 (viên) 

Số viên gạch 3 xe chở đƣợc là: 

2130  3 = 6390 (viên) 

Đáp số: 6390 viên gạch. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài giải 

GV tổ chức cho HS nhận xét bài làm trên bảng của HS về cách trình bày câu 

lời giải, phép tính và kết quả thực hiện phép tính, đáp số. Sau khi nhận xét bài làm 

của HS trên bảng, GV đặt câu hỏi: Em nào có cách làm khác không? Có thể sẽ có 

HS trình bày bài làm bằng một phép tính gộp nhƣ sau: 

   Ba xe chở đƣợc số viên gạch là: 

8520 : 4   3 = 6390 (viên) 

Đáp số: 6390 viên gạch. 
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Tuy nhiên cách làm này đúng nhƣng trong chƣơng trình không yêu cầu HS 

thực hiện theo cách này. 

Ví dụ 2: Phát triển kĩ năng đọc -viết cho HS khi giải bài tập “Nhìn tranh vẽ, 

nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán đó”(Toán 1, trang 152) 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Đọc hiểu nội dung toán học 

GV yêu cầu HS quan sát bức tranh và đặt câu hỏi: 

+ Bức tranh vẽ gì? (Bức tranh vẽ các con thỏ) 

+ Trong tranh có bao nhiêu con thỏ? (trong tranh có 8 con thỏ) 

+ Có mấy con thỏ đang đi? (có 3 con thỏ đang đi ra) 

+ Bài toán cho biết gì? (Bài toán cho biết lúc đầu có 8 con thỏ đang chơi, có 3 

con thỏ đi ra) 

+ Bài toán hỏi gì? (Bài toán hỏi còn lại bao nhiêu con thỏ). 

GV yêu cầu HS nêu nội dung bài toán. Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi 

đã ghi lại đƣợc nội dung bài toán HS nêu nhƣ sau: 

“Trong vƣờn có 8 con thỏ, có 3 con chạy đi chỗ khác. Hỏi số thỏ còn bao 

nhiêu con?” 

“Trong vƣờn có 8 con thỏ, 3 con bỏ đi. Hỏi còn mấy con thỏ?” 

“Lúc đầu có 8 con thỏ, sau đó 3 con thỏ chạy đi. Hỏi còn lại mấy con thỏ?” 

“Trong sân có 8 con thỏ, 3 con chạy đi. Hỏi còn bao nhiêu con ở lại?” 

Bước 2: Viết lại nội dung toán học vừa đọc 

Ở bƣớc này đối với HS lớp 1 không yêu cầu HS viết lại đầy đủ nội dung toán 

học vừa đọc thành một bài toán hoàn chỉnh mà chỉ yêu cầu HS viết lại tóm tắt nội 

dung toán học vừa đọc. Hơn nữa HS mới làm quen với bài toán có lời văn nên GV 

cần hƣớng dẫn HS ghi tóm tắt nội dung bài toán sao cho đầy đủ và ngắn gọn.  
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Tóm tắt:  Có      : 8 con thỏ 

   Chạy đi : 3 con thỏ 

   Còn lại  : … con thỏ? 

Bước 3: Viết phác họa các bƣớc giải quyết vấn đề và trình bày bài giải 

GV đặt câu hỏi giúp HS xác định đƣợc phƣơng hƣớng giải quyết vấn đề.  

+ Số con thỏ lúc đầu biết chƣa? (biết rồi) 

+ Có mấy con thỏ? (8 con thỏ) 

+ Số con thỏ chạy đi biết chƣa? (Biết rồi) 

+ Có mấy con thỏ đi ra? (3 con thỏ đi ra) 

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi còn lại bao nhiêu con thỏ) 

+ Muốn tìm số con thỏ còn lại ta thực hiện phép tính gì? (Phép tính trừ) 

+ Từ nào giúp ta xác định phép tính? (đi ra) 

Từ đó HS xác định đƣợc cách giải quyết vấn đề là thực hiện phép tính trừ. 

GV tổ chức cho HS trình bày bài làm vào vở, 1 HS lên bảng trình bày. Bài làm 

của HS có thể nhƣ sau:  

Bài giải 

 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài giải 

 GV tổ chức cho HS nhận xét bài làm của bạn về cách viết câu lời giải, phép 

tính và đáp số. Đây là những bài đầu tiên HS đƣợc học về Giải toán có lời văn nên 

GV cần quan tâm đến việc viết câu lời giải của HS. GV có thể đặt câu hỏi: Em nào 

có câu lời giải khác không?. GV gọi 1 HS trả lời, sau đó 1 HS khác nhận xét và nêu 

câu lời giải của mình. 

Ví dụ 3: Phát triển kĩ năng đọc - viết cho HS khi giải bài tập “Nêu bài toán 

rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:” (Toán 3, trang 156). 
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Bước 1: Đọc và hiểu nội dung toán học 

- GV tổ chức cho HS quan sát sơ đồ, đọc thầm nội dung toán học mà sơ đồ 

chuyển tải. Khi quan sát thì hình ảnh sơ đồ đƣợc chuyển vào trong đầu và HS phải 

hiểu số cân nặng của con đƣợc biểu thị bằng 1 đoạn thẳng, cân nặng của mẹ bằng ba 

đoạn thẳng của con nên số cân nặng của mẹ gấp 3 lần số cân nặng của con. Từ đó 

HS đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài toán. 

- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài toán. 

Bước 2: Viết lại nội dung toán học vừa đọc 

GV tổ chức cho HS viết lại nội dung bài toán một cách đầy đủ theo đúng cấu 

trúc của bài toán có lời văn. Chẳng hạn “Con cân nặng 17kg, mẹ cân nặng gấp 3 lần 

con. Hỏi cả hai mẹ con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?” 

HS làm việc cá nhân sau đó GV yêu cầu một vài HS đọc lại nội dung vừa viết, 

các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu cần) 

Bước 3: Viết phác họa các bƣớc giải quyết vấn đề và trình bày bài giải 

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nhỏ (3- 4 HS) để tìm ra cách giải bài toán. 

Sau khi đƣa ra đƣợc kế hoạch giải bài toán thì các thành viên trong nhóm viết phác 

họa các bƣớc thực hiện vào vở nháp. 

+ Tính cân nặng của mẹ bằng cách thực hiện phép tính nhân. 

+ Tính cân nặng của 2 mẹ con bằng cách thực hiện phép tính cộng. 

Sau đó GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân đảm bảo viết câu lời giải ngắn 

gọn, đủ ý, hình thành và thực hiện phép tính một cách chính xác, ghi đúng đáp số, 

đơn vị của bài toán. HS có thể trình bày bài làm nhƣ sau: 

Bài giải: 

Mẹ cân nặng số ki-lô-gam là: 

17  3 = 51 (kg) 

Cả hai mẹ con cân nặng là: 

17 + 51 = 68 (kg) 

  Đáp số: 68kg. 
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Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài giải 

Với HS lớp 3 thì GV có thể cho 2 HS ngồi cạnh nhau tự nhận xét, đánh giá bài 

làm cho nhau, sau đó GV yêu cầu một số cặp đôi báo cáo kết quả. Với những HS 

làm bài chƣa đúng thì GV đặt câu hỏi giúp HS nhận ra lỗi sai và sửa lại cho đúng. 

Đối với HS khá, giỏi có thể tìm ra cách giải khác cho bài toán. Nhìn hình vẽ 

HS có thể tìm số phần bằng nhau (1 + 3 = 4 (phần)), sau đó tính số cân nặng của cả 

hai mẹ con bằng cách thực hiện phép nhân (17  4 = 68 (kg)). 

Ví dụ 4: Phát triển kĩ năng đọc -viết cho HS khi giải bài tập “Tính chu vi hình 

tam giác bên”(Toán 2, trang 180) 

Bước 1:  Đọc hiểu nội dung toán học 

GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi để 

quan sát hình vẽ và đọc nội dung toán học thể 

hiện trên hình vẽ.  

GV đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu nội dung toán học thể hiện qua hình 

vẽ của HS. Chẳng hạn các câu hỏi có thể là:  

+ Độ dài các cạnh của hình tam giác biết chƣa? (biết rồi) 

+ Độ dài các cạnh của hình tam giác bằng bao nhiêu? (3cm, 5cm, 6cm) 

Sau đó GV yêu cầu HS nhìn hình vẽ đọc to nội dung toán học thể hiện trên 

hình. Nội dung toán học mà hình vẽ thể hiện: Cho hình tam giác có độ dài các cạnh 

là 3cm, 5cm, 6cm. 

GV tiếp tục cho HS thảo luận cặp đôi để hoàn thành kết hợp yêu cầu của bài tập 

với nội dung toán học vừa đọc để tạo thành một bài toán hoàn chỉnh. Sau đó đọc to 

nội dung bài toán “Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 3cm, 5cm, 6cm”.   

Bước 2: Viết lại nội dung toán học vừa đọc 

GV tổ chức cho HS viết lại nội dung toán học vừa đọc vào vở, chẳng hạn 

“Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 3cm, 5cm, 6cm”. GV yêu cầu 

một vài HS đọc lại nội dung vừa viết trƣớc lớp. GV nhận xét cách viết của HS. 

3cm 5cm 

6cm 
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Bước 3: Viết phác họa các bƣớc giải quyết vấn đề và trình bày bài giải 

GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác và vận dụng vào giải bài 

toán. Với HS khá giỏi thì có thể viết đƣợc ngay cách giải quyết vấn đề và trình bày 

bài giải nhƣng với HS trung bình, yếu thì GV có thể đặt câu hỏi gợi mở nhƣ sau: 

+ Độ dài ba cạnh của hình tam giác biết chƣa? (biết rồi) 

+ Độ dài ba cạnh có cùng đơn vị đo không? (có) 

+ Muốn tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3cm, 5cm, 6cm ta làm 

thế nào? (Lấy 3cm + 5cm + 6cm) 

GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở, 1 HS lên bảng trình bày. 

Bài giải: 

Chu vi hình tam giác là: 

3 + 5 + 6 = 14 (cm) 

  Đáp số: 14cm. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài giải 

GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. GV có thể chấm điểm 

cho HS sau đó nhận xét chung về bài làm của HS trong lớp. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chƣơng 2, luận án đề xuất đƣợc các mức độ sử dụng hiệu quả NNTH và 

xây dựng 3 nhóm biện pháp với mục đích cung cấp cho GV một công cụ giúp HS 

các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH.  

Thực hiện nhóm biện pháp 1 sẽ hình thành cho HS nền tảng kiến thức về NNTH 

một cách vững chắc, giúp HS hiểu và nắm vững kí hiệu và thuật ngữ toán học, ngữ 

nghĩa, cú pháp của NNTH. Kết quả thực hiện nhóm biện pháp 1 là HS sử dụng hiệu 

quả NNTH ở dạng đơn giản, nói cách khác HS sử dụng NNTH đạt mức độ 1.  

Nhóm biện pháp 2 đƣợc dùng để tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong dạy 

học hình thành khái niệm, dạy học quy tắc và phƣơng pháp, dạy học giải toán (Giải 

toán có lời văn). Kết quả thực hiện nhóm biện pháp 2 sẽ giúp HS sử dụng chính xác 

kí hiệu, thuật ngữ toán học ở dạng phức và sử dụng kí hiệu toán học ghi lại đúng nội 

dung toán học chuyển tải qua hình ảnh, hình vẽ (mức độ 2).  

Nhóm biện pháp 3 đƣợc dùng để phát triển kĩ năng giao tiếp bằng NNTH cho 

HS. Kết quả thực hiện nhóm biện pháp 3 giúp HS đọc và hiểu chính xác nội dung 

toán học trình bày bằng ngôn ngữ viết hoặc sơ đồ, hình vẽ; sử dụng NNTH để diễn 

đạt (nói và viết) đúng, chính xác khi giải quyết vấn đề toán học. Thực hiện tốt nhóm 

biện pháp 3 sẽ giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH đạt mức độ 3. 

Nhƣ vậy, chƣơng 2 đã đề xuất đƣợc các nhóm biện pháp giải quyết đƣợc các 

vấn đề đặt ra ở chƣơng 1. Tuy nhiên một vấn đề khác lại đƣợc đặt ra và cần phải 

giải quyết: Các biện pháp đề xuất ở chƣơng 2 có khả thi không? Có phù hợp với 

thực tiễn dạy học ở trƣờng Tiểu học hay không?  Để giải quyết vấn đề này thì cần 

phải tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để xem xét tính khả thi và hiệu quả của các 

biện pháp đề xuất.  
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm nghiệm giả thuyết khoa học của luận án qua 

thực tiễn dạy học. Xem xét tính khả thi và hiệu quả của một số biện pháp sƣ phạm 

đã đề xuất. 

3.2. Thời gian thực nghiệm 

Vòng 1: Từ 30/ 1/2012 đến 15/5/2012  

Vòng 2: Từ 21/01/2013 đến 15/3/2013. 

3.3. Đối tƣợng thực nghiệm 

Luận án đƣợc tiến hành thực nghiệm tại Trƣờng Tiểu học Chiến Thắng, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có mặt bằng 

kiến thức tƣơng đối đồng đều, kết quả học tập tƣơng đƣơng nhau. Các GV tham gia 

giảng dạy ở lớp thực nghiệm, lớp đối chứng đều có trình độ Đại học, đã đứng lớp 

lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. 

Các lớp thực nghiệm, lớp đối chứng khi thực nghiệm sư phạm vòng 1: 

 Lớp Số học sinh  Họ và tên giáo viên 

Lớp thực nghiệm 

1A 36 Mông Thị Hạnh 

2A 36 Nguyễn Thị Nhung 

3A 35 Chu Kim Tuyến 

Lớp đối chứng 

1B 35 Bùi Thị Thúy 

2B 36 Vũ Thị Thành 

3B 33 Huỳnh Thị Quỳ 

 Lớp thực nghiệm, lớp đối chứng khi thực nghiệm sư phạm vòng 2:  

 Lớp Số học sinh  Họ và tên giáo viên 

Lớp thực nghiệm 
2A 36 Nguyễn Thị Nhung 

3B 36 Chu Kim Tuyến 

Lớp đối chứng 
2B 35 Vũ Thị Thành 

3D 33 Huỳnh Thị Quỳ 
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3.4. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm nhằm mục đích kiểm nghiệm hiệu quả và tính khả thi 

của các biện pháp đề xuất nên chúng tôi không lựa chọn nội dung dạy học cụ thể 

một mạch kiến thức nào mà đã tiến hành theo phân phối chƣơng trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo trong thời gian thực nghiệm. 

Bộ công cụ thực nghiệm bao gồm: giáo án thực nghiệm, biên bản ghi lại giờ 

dạy thực nghiệm, phiếu học tập, … Giáo án thực nghiệm đƣợc trình bày trong Phụ 

lục 3, biên bản giờ dạy ở Phụ lục 4. 

Sau đây luận án minh họa một giáo án thực nghiệm. 

Tiết 82. GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

(Toán 1 - trang 117) 

I. MỤC TIÊU Qua bài học HS cần đạt đƣợc:  

1. Kiến thức 

- HS bƣớc đầu làm quen và hình thành các bƣớc giải bài toán có lời văn. 

- Rèn luyện cho HS khả năng sử dụng NNTH trong dạy học giải bài toán có 

lời văn. 

- Hình thành cho HS các viết câu lời giải đúng, ngắn gọn, đủ ý. 

- Tập luyện cho HS hình thành phép tính và thực hiện phép tính đúng. 

2. Kĩ năng 

- HS bƣớc đầu tự giải và giải đúng bài toán có lời văn. 

- Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải cho HS. 

3. Thái độ 

HS có thái độ yêu thích môn học, tích cực tham gia xây dựng bài. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

- Tranh minh họa kiểm tra bài cũ, dạy bài mới và trò chơi. 

- Bảng phụ có ghi phần tóm tắt và bài tập 1. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Kiểm tra bài cũ 

2. Bài mới 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

HĐ 1. Tổ chức cho HS lĩnh hội cách giải bài 

toán có lời văn và cách trình bày bài giải. 

HĐTP 1. Giới thiệu cách giải bài toán 

- GV treo bức tranh có ghi đề bài toán. GV 

nêu bài toán. 

- Gọi HS đọc lại đề bài toán. 

GV đặt câu hỏi: 

- Bài toán cho biết gì? 

- Lúc đầu nhà An có mấy con gà?  

GV gạch chân cụm từ “có 5 con gà” 

Mẹ mua thêm mấy con gà? 

GV gạch chân cụm từ “thêm 4 con gà” 

- Bài toán hỏi gì? 

GV gạch chân từ “tất cả”, “con gà” 

- GV hƣớng dẫn HS nhìn vào các từ gạch 

chân và ghi tóm tắt bài toán. 

GV yêu cầu HS nhìn vào tóm tắt và đọc đề bài toán. 

- Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta 

làm thế nào?  

- Dựa vào từ ngữ nào để biết là phải thực hiện 

phép tính cộng?  

- Vậy nhà An có tất cả mấy con gà? 

HĐTP2: Hướng dẫn HS trình bày bài giải. 

- Viết câu lời giải. 

GV hình thành cách viết câu lời giải. 

GV đƣa ra ví dụ về câu lời giải. Yêu cầu HS 

đƣa ra câu lời giải.  

GV viết các câu lời giải của HS lên bảng, GV 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nhà An có 5 con gà, mẹ mua 

thêm 4 con gà. 

+ Có 5 con gà 

 

+ Mẹ mua thêm 4 con gà. 

 

+ Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? 

Thực hiện phép tính cộng:  

5 + 4 

 

 

 

 

 

Từ “thêm”, từ “tất cả” 

9 con gà 

 

+ Nhà An có tất cả số con gà là: 

+ Số gà nhà An có tất cả là: 

+ Nhà An có tất cả là: 

+ Có tất cả số gà là: 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

nhận xét và hƣớng dẫn HS chọn câu lời giải 

ngắn gọn, đủ ý. 

- Viết phép tính 

Để biết nhà An có tất cả mấy con gà ta thực 

hiện phép tính gì?  

Nêu phép tính  

GV hƣớng dẫn HS viết phép tính bên dƣới câu 

lời giải và thụt vào so với câu lời giải. 

GV hƣớng dẫn HS cách ghi đơn vị của bài toán. 

- Viết đáp số. GV hƣớng dẫn ghi đáp số của 

bài toán. 

Bài giải 

       Nhà An có tất cả là: 

5 + 4 = 9 (con gà) 

                       Đáp số: 9 con gà. 

- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bộ bài giải. 

- GV chỉ vào từng phần của bài giải và đặt câu hỏi. 

+ Trình bày bài giải bài toán có lời văn gồm 

mấy bƣớc? 

+ Bƣớc 1 là gì? 

+ Bƣớc 2 là gì? 

+ Bƣớc 3 là gì? 

GV yêu cầu HS nhận xét. 

- GV treo bảng phụ có ghi các bƣớc và yêu 

cầu HS đọc. 

HĐ 2. Thực hành luyện tập 

Bài 1.  

GV yêu cầu HS gạch chân câu trả lời của các 

câu hỏi sau: 

+ An có mấy quả bóng? 

+ Bình có mấy quả bóng? 

 

 

+ Phép tính cộng. 

5 + 4 = 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 3 bƣớc 

 

+ Bƣớc 1: Viết câu lời giải. 

+ Bƣớc 2: Viết phép tính. 

+ Bƣớc 3: Viết đáp số. 

 

 

 
 

 

An có 4 quả bóng 

Bình có 3 quả bóng 

Cả hai bạn có mấy quả bóng? 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

+ Bài toán hỏi gì? 

GV yêu cầu HS nhìn vào từ gạch chân hoàn 

thiện tóm tắt và hình thành phép tính.  

GV gọi HS đọc tóm tắt và bài giải. 

Bài 2.  

GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để gạch 

chân các từ mang chức năng toán học. 

Các nhóm trình bày kết quả. 

GV tổ chức cho HS hoàn thành tóm tắt và bài 

trình bày bài giải. 

HĐ 3. Củng cố 

Trình bày bài giải của bài toán có lời văn gồm 

mấy bƣớc? là những bƣớc nào?  

HĐ 4. Dặn dò 

Bài giải 

Cả hai bạn có:  

4 + 3 = 7 (quả bóng) 

 Đáp số: 7 quả bóng. 

 

 

 

Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có 

thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất 

cả mấy bạn?  

 

Gồm 3 bƣớc. 

+ Bƣớc 1: Viết câu lời giải. 

+ Bƣớc 2: Viết phép tính. 

+ Bƣớc 3: Viết đáp số. 
 

 

Dụng ý sƣ phạm của giáo án “Giải toán có lời văn” 

Bài “Giải toán có lời văn” hình thành cho HS cách giải bài toán, cách trình 

bày một bài giải và góp phần phát triển ngôn ngữ nói chung, NNTH nói riêng.  

Trong quá trình xây dựng kế hoạch bài dạy chúng tôi đã vận dụng các biện 

pháp đề xuất ở  chƣơng 2 để thực hiện trong giảng dạy. Sử dụng nhóm biện pháp 1 

để hình thành cho HS thuật ngữ “bài toán”, “tóm tắt”, “bài giải”, “phép tính”, “đáp 

số”. Sử dụng biện pháp 3 của nhóm 2 để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH trong 

học tập mạch nội dung Giải toán có lời văn. Vận dụng linh hoạt nhóm biện pháp 3 

để bƣớc đầu phát triển kĩ năng giao tiếp bằng NNTH cho HS. 

3.5. Cách tiến hành thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành trao đổi với GV về những lý luận cơ bản của NNTH và 

những biện pháp đề xuất. Sau đó chúng tôi tiến hành biên soạn mỗi lớp một bộ tài liệu 

thực nghiệm bao gồm giáo án và phiếu học tập. Trên cơ sở tài liệu này, GV tự thiết kế 

các giáo án thực nghiệm, phiếu học tập phục vụ cho mỗi tiết dạy khác nhau đảm bảo 



 117 

đƣợc ý đồ thực nghiệm và tuân thủ Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán ở các lớp. 

Trong quá trình thực nghiệm, GV thƣờng xuyên trao đổi với chúng tôi về nội dung và 

dụng ý sƣ phạm của các giáo án. Chúng tôi tiến hành dự giờ, ghi lại biên bản dự giờ và 

sau đó trao đổi, rút kinh nghiệm và trao đổi kế hoạch ở các tiết dạy tiếp theo. 

Việc đánh giá kết quả thực nghiệm đƣợc tiến hành nhƣ sau:  

- Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi thƣờng xuyên theo dõi phiếu học tập, vở 

bài tập, điểm hàng ngày của HS thông qua sổ theo dõi và qua dự giờ, đánh giá của GV. 

- NNTH có ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả học tập của HS. Do đó kết thúc 

thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 chúng tôi chọn kết quả kiểm tra cuối học kì của HS để 

đánh giá sự tiến bộ của HS sau thực nghiệm. Kết quả kiểm tra học kì là một kênh 

thông tin phản ánh đƣợc phần nào kết quả thực nghiệm.  

- Kết thúc thực nghiệm sƣ phạm vòng 2, HS thực hiện phiếu học tập do chúng 

tôi tiến hành biên soạn với mục đích đánh giá mức độ sử dụng NNTH của HS.  

Quá trình đánh giá này sẽ cho chúng tôi thông tin về mức độ sử dụng NNTH 

của HS trong học tập sau khi tiến hành thực nghiệm. NNTH có ảnh hƣởng không 

nhỏ đến kết quả học tập, do đó điểm số sau thực nghiệm sẽ là một kênh thông tin 

phản ánh mức độ sử dụng NNTH của HS. 

3.6. Các phƣơng pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

- Quan sát trong lớp học: Sử dụng phƣơng pháp này nhằm mục đích tiếp nhận 

thông tin phản hồi của HS về mức độ sử dụng NNTH trong học tập khi có quá trình 

thực nghiệm tác động. 

- Phỏng vấn, trao đổi với GV giảng dạy thực nghiệm để tìm hiểu ý kiến 

đánh giá về mức độ sử dụng NNTH của HS và ý kiến đánh về quá trình tác động 

của thực nghiệm. 

- Nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu phiếu học tập, vở bài tập của HS trong 

quá trình thực nghiệm góp phần đánh giá hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 

- Nghiên cứu trƣờng hợp: Nghiên cứu sự thay đổi của một vài cá nhân HS 

trong quá trình thực nghiệm. 

- Phƣơng pháp thống kê dùng để xử lí số liệu. 
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Sau khi có kết quả thực nghiệm chúng tôi tính điểm trung bình bằng công thức: 
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Trong đó N là số học sinh, xi là điểm (thang điểm 10), fi là tần số các điểm mà 

HS đạt đƣợc, ci là phần tử đại diện của lớp thứ i. 

- Phƣơng sai đƣợc tính theo công thức  
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- Độ lệch chuẩn đƣợc tính theo công thức: 2s s . 

- Sử dụng phép thử t- student để xem xét tính hiệu quả của thực nghiệm sƣ 

phạm, ta có kết quả 𝑡 =   
𝑥 

𝑆𝑇𝑁
 , tra bảng phân phối t - student, nếu 𝑡 >  𝑡𝛼  chứng tỏ 

thực nghiệm có hiệu quả. 

- Kiểm định phƣơng sai và giả thiết H0.  

Kiểm định phƣơng sai bằng giả thiết E0: “Sự khác nhau giữa các phương sai ở 

nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng là không có ý nghĩa” với đại lƣợng 

𝐹 =  
𝑆𝑇𝑁

2

𝑆Đ𝐶
2 . 

+ Nếu 𝐹 < 𝐹𝛼 , khẳng định phƣơng sai nhƣ nhau, tiếp tục kiểm định giả thiết 

H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau” bằng công thức   
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+ Nếu 𝐹 >  𝐹𝛼 , khẳng định phƣơng sai khác nhau, tiếp tục kiểm định giả thiết 

H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau” theo công thức 
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3.7. Kết quả thực nghiệm 

3.7.1. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

3.7.1.1. Phân tích kết quả thực nghiệm về mặt định lượng 

Để phân tích về mặt định lƣợng kết quả thực nghiệm sƣ phạm chúng tôi tiến 

hành xem xét, đánh giá kết quả thi học kỳ II theo từng khối. 

*) Phân tích kết quả thi học kỳ lớp 1A và 1B 

Kết quả thi kết thúc học kỳ II của lớp 1A và 1B thể hiện trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả thi học kỳ của lớp 1A và lớp 1B 

xi Tổng số HS Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Điểm TB 

fi (TN) 36 0 5 7 10 14 8,92 

fi (ĐC) 35 3 6 8 9 9 8,43 

Kết  quả thi học kỳ của hai lớp theo tỷ lệ phần trăm đƣợc thể hiện trong biểu 

đồ 3.1. 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ phần trăm kết quả thi học kỳ II của lớp 1A và lớp 1B 

          

 Từ kết quả trên cho thấy điểm thi học kỳ II của lớp 1A cao hơn lớp 1B. Tỷ lệ 

HS đạt điểm 6  (điểm trung bình) của lớp 1B là 8,6%, trong khi đó lớp 1A không có 

HS đạt điểm 6. Điều này bƣớc đầu cho chúng ta kết luận về kết quả học tập của lớp 

thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. 

 Để góp phần khẳng định chất lƣợng của đợt thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến 

hành xử lý số liệu thống kê. Kết quả xử lý số liệu thống kê thu đƣợc trong bảng 3.2. 
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Điểm 
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Lớp 1A Điểm 
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Điểm 
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Bảng 3.2. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 1A và lớp 1B 

Điểm số 
Lớp 1A (Lớp thực nghiệm) Lớp 1B (Lớp đối chứng) 

Tần số xuất hiện Tổng  điểm Tần số xuất hiện Tổng điểm 

6 0 0 3 18 

7 5 35 6 42 

8 7 56 8 64 

9 10 90 9 81 

10 14 140 9 90 

Tổng số 36 321 35 295 

Trung bình mẫu 𝑥  = 8,92 𝑥  = 8,43 

Phƣơng sai mẫu S
2
 = 1,13 S

2
 = 1,61 

Độ lệch chuẩn S = 1,06 S = 1,27 

Sử dụng phép thử t - student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sƣ phạm cho kết quả  

𝑡 =  
𝑥 𝑇𝑁

𝑆𝑇𝑁
 =   

8,92

1,06
  2,9 

Tra bảng phân phối t - student với bậc tự do F = 36 và với mức ý nghĩa                  

 = 0,05 ta đƣợc 𝑡𝛼= 1,68. Khi đó ta thấy 2,9 > 1,68 hay t >  𝑡𝛼 . Nhƣ vậy thực 

nghiệm sƣ phạm có kết quả rõ rệt. 

 Tiến hành kiểm định phƣơng sai của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối 

chứng với giả thuyết H0: “Sự khác nhau giữa các phương sai của lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng là không có ý nghĩa”.  

Đại lƣợng kiểm định 𝐹 =  
𝑆𝑇𝑁

2

𝑆Đ𝐶
2  = 

1,13

1,61
  0,70 

Giá trị tới hạn 𝐹𝛼  tra trong bảng phân phối F ứng với mức  = 0,05 và với các 

bậc tự do fTN = 36, fĐC = 35 là 1,73 ta thấy 0,70 < 1,73 hay F < 𝐹𝛼 : Chấp nhận E0 tức 

là sự khác nhau giữa phƣơng sai ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng là 

không có ý nghĩa.  
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Để so sánh kết quả thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến hành kiểm định giả 

thiết H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau”. 

Với mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng phân phối t - student với bậc tự do là        

NTN + NĐC - 2 = 36 + 35 - 2 = 69 ta đƣợc 𝑡𝛼   1,67 

Tính giá trị kiểm định  

1,76
1 1

.

TN DC

TN DC

x x
t

s
N N


 



 với s = 
2 2( 1) ( 1).

.
2

TN TN DC DC

TN DC

N S N S
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Ta có 1,76 > 1,67. Do đó t > 𝑡𝛼 . Nhƣ vậy khẳng định giả thiết H0 bị bác bỏ. 

Điều đó chứng tỏ sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu chọn là có ý 

nghĩa. Kết quả kiểm định chứng tỏ chất lƣợng học tập của lớp 1A (thực nghiệm) 

cao hơn lớp 1B (đối chứng). 

*) Phân tích kết quả thi học kỳ lớp 2A và 2B 

Để có thêm cơ sở khẳng định tính khả thi của các biện pháp sƣ phạm chúng tôi 

tiến hành phân tích kết quả thi học kỳ II của lớp 2A và 2B. Chúng tôi thống kê điểm 

thi học kỳ của hai lớp và thể hiện trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả thi học kỳ của lớp 2A và lớp 2B 

xi 

Tổng 

số HS 
Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Điểm TB 

fi (TN) 36 2 4 7 12 11 8,72 

fi (ĐC) 36 4 8 8 9 7 8,19 

Kết quả thi học kỳ của hai lớp theo tỷ lệ phần trăm đƣợc thể hiện trong biểu đồ 3.2. 
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Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ phần trăm kết quả thi học kỳ II của lớp 2A và lớp 2B   

 

 Từ kết quả trên bƣớc đầu cho chúng ta kết luận về kết quả học tập của lớp 

thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. 

 Góp phần khẳng định chất lƣợng của đợt thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi 

tiến hành xử lý số liệu thống kê. Kết quả xử lý số liệu đƣợc thể hiện trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 2A và lớp 2B 

Điểm số 
Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) Lớp 2B (Lớp đối chứng) 

Tần số xuất hiện Tổng  điểm Tần số xuất hiện Tổng điểm 

6 2 12 4 24 

7 4 28 8 56 

8 7 56 8 64 

9 12 108 9 81 

10 11 110 7 70 

Tổng số 36 314 36 295 

Trung bình mẫu 𝑥  = 8,72 𝑥  = 8,19 

Phƣơng sai mẫu S
2
 = 1,37 S

2
 = 1,66 

Độ lệch chuẩn S = 1,17 S = 1,29 

Sử dụng phép thử t - student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sƣ phạm cho kết quả  
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𝑡 =  
𝑥 𝑇𝑁

𝑆𝑇𝑁
 =   

8,72

1,17
  2,73 

Tra bảng phân phối t - student với bậc tự do F = 36 và với mức ý nghĩa                  

 = 0,05 ta đƣợc 𝑡𝛼= 1,68. Khi đó ta thấy 2,73 > 1,68 hay t >  𝑡𝛼 . Nhƣ vậy thực 

nghiệm sƣ phạm có kết quả rõ rệt. 

Tiến hành kiểm định phƣơng sai của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối 

chứng với giả thuyết H0: “Sự khác nhau giữa các phương sai của nhóm lớp thực 

nghiệm và nhóm lớp đối chứng là không có ý nghĩa”.  

Đại lƣợng kiểm định 𝐹 =  
𝑆𝑇𝑁

2

𝑆Đ𝐶
2  = 

1,37

1,66
  0,83 

Giá trị tới hạn 𝐹𝛼  tra trong bảng phân phối F ứng với mức  = 0,05 và với các 

bậc tự do fTN = 36, fĐC = 36 là 1,72 ta thấy 0,70 < 1,72 hay F < 𝐹𝛼 : Chấp nhận E0 tức 

là sự khác nhau giữa phƣơng sai ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng là 

không có ý nghĩa.  

Để so sánh kết quả thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến hành kiểm định giả 

thiết H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau”. 

Với mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng phân phối t - student với bậc tự do là          

NTN + NĐC  2 = 36 + 36  2 = 70 ta đƣợc 𝑡𝛼   1,67 

Tính giá trị kiểm định  

1,76
1 1

.

TN DC

TN DC

x x
t

s
N N


 



  

 với s = 
2 2( 1) ( 1).

.
2
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N S N S
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Ta có 1,76 > 1,67 nên t > 𝑡𝛼 . 

Do đó khẳng định giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều đó chứng tỏ sự khác nhau giữa 

các điểm trung bình ở hai mẫu chọn là có ý nghĩa. 
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Nhƣ vậy kết quả kiểm định chứng tỏ chất lƣợng học tập của lớp thực nghiệm 

cao hơn lớp đối chứng. 

*) Phân tích kết quả thi học kỳ lớp 3A và 3B 

 Nhằm khẳng định hiệu quả của các biện pháp đề xuất chúng tôi tiến hành 

phân tích kết quả thi học kì của lớp 3A và 3B. Kết quả thi kết thúc học kỳ II của lớp 

3A và lớp 3B thể hiện trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả thi học kỳ của lớp 3A và lớp 3B 

xi 

Tổng 

số HS 
Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Điểm TB 

fi (TN) 35 1 5 6 10 13 8,83 

fi (ĐC) 33 3 9 6 6 9 8,27 

Kết quả thi học kỳ của hai lớp theo tỷ lệ phần trăm đƣợc thể hiện trong biểu đồ 3.3. 

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ phần trăm kết quả thi học kỳ II của lớp 3A và lớp 3B 

 

 Từ kết quả trên ta thấy điểm thi học kỳ II của lớp 3A cao hơn lớp 3B. Tỷ lệ 

HS đạt điểm 6 (điểm trung bình) của lớp 3B là 9%, trong khi đó lớp 3A chỉ có 

2,9%. Tỷ lệ HS đạt điểm giỏi (điểm 9 - 10) của lớp 3A là 65,7% trong khi đó lớp 

3B là 45.5%. Điều này bƣớc đầu cho chúng ta kết luận về kết quả học tập của lớp 

thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. 

Để góp phần khẳng định chất lƣợng của đợt thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến 

hành xử lý số liệu thống kê. Kết quả xử lý số liệu thống kê thu đƣợc trong bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 3A và lớp 3B 

Điểm số 
Lớp 3A (Lớp thực nghiệm) Lớp 3B (Lớp đối chứng) 

Tần số xuất hiện Tổng  điểm Tần số xuất hiện Tổng điểm 

6 1 6 3 18 

7 5 35 9 63 

8 6 48 6 48 

9 10 90 6 54 

10 13 130 9 90 

Tổng số 35 309 33 273 

Trung bình mẫu 𝑥  = 8,83 𝑥  = 8,27 

Phƣơng sai mẫu S
2
 = 1,38 S

2
 = 1,89 

Độ lệch chuẩn S = 1,18 S = 1,38 

Sử dụng phép thử t - student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sƣ phạm cho kết quả  

𝑡 =  
𝑥 𝑇𝑁

𝑆𝑇𝑁
 =   

8,83

1,18
  2,74 

Tra bảng phân phối t - student với bậc tự do F = 35 và với mức ý nghĩa                  

 = 0,05 ta đƣợc 𝑡𝛼= 1,69. Khi đó ta thấy 2,74 > 1,69 hay t >  𝑡𝛼 . Nhƣ vậy thực 

nghiệm sƣ phạm có kết quả rõ rệt. 

Tiến hành kiểm định phƣơng sai của nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối 

chứng với giả thuyết H0: “Sự khác nhau giữa các phương sai của nhóm lớp thực 

nghiệm và nhóm lớp đối chứng là không có ý nghĩa”.  

Đại lƣợng kiểm định 𝐹 =  
𝑆𝑇𝑁

2

𝑆Đ𝐶
2  = 

1,38

1,89
  0,73 

Giá trị tới hạn 𝐹𝛼  tra trong bảng phân phối F ứng với mức  = 0,05 và với các 

bậc tự do fTN = 35, fĐC = 33 là 1,78 ta thấy 0,73 < 1,78 hay F < 𝐹𝛼 : Chấp nhận E0 tức 

là sự khác nhau giữa phƣơng sai ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng là 

không có ý nghĩa.  
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Để so sánh kết quả thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến hành kiểm định giả 

thiết H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau”. 

Với mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng phân phối t - student với bậc tự do là: 

   NTN + NĐC  2 = 35 + 33  2 = 66 ta đƣợc 𝑡𝛼   1,67 

Tính giá trị kiểm định  

1 1
.

TN DC

TN DC

x x
t

s
N N






 với s = 
2 2( 1) ( 1).

.
2

TN TN DC DC

TN DC

N S N S

N N

  

 
 

Ta có t = 1,77 > 1,67. Nhƣ vậy khẳng định giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều đó 

chứng tỏ sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu chọn là có ý nghĩa. 

Kết quả kiểm định chứng tỏ chất lƣợng học tập của lớp thực nghiệm cao hơn 

lớp đối chứng. 

Nhƣ vậy, kết quả phân tích điểm thi học kỳ II của các lớp cho thấy chất lƣợng 

học tập của lớp thực nghiệm đƣợc nâng lên. Điểm trung bình của các lớp thực 

nghiệm luôn cao hơn lớp đối chứng. Vì NNTH có ảnh hƣởng không nhỏ đến kết 

quả học tập của HS, do đó kết quả học tập của HS đƣợc nâng lên nghĩa là việc sử 

dụng NNTH của HS đạt hiệu quả. Kết quả phân tích ở trên cho phép kết luận các 

biện pháp sƣ phạm đề xuất có tính khả thi. 

3.7.1.2. Kết quả định tính  

Đánh giá định tính kết quả thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 dựa vào những căn 

cứ nhƣ Biên bản dự giờ (Phụ lục 4), Phiếu học tập thực hiện trong quá trình thực 

nghiệm, vở bài tập, qua dự giờ, quan sát trong giờ học, nhận xét, trao đổi và đánh 

giá của GV sau giờ dạy.  

HS có sự tiến bộ rõ rệt trong sử dụng NNTH. Chẳng hạn, HS viết kí hiệu và 

liên kết các kí hiệu không bị nhầm, HS đọc hình ảnh, hình vẽ trực quan chính xác 

hơn, sử dụng từ ngữ phong phú hơn. Có thể minh họa kết quả thực hiện phiếu học 

tập của HS lớp 1A:  
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Cùng một bức tranh, một nội dung toán học nhƣng có HS dùng từ “thêm”, có 

HS dùng từ “chạy đến” và trong bài toán này các từ thêm, chạy đến đều mang nghĩa 

cộng vào. Qua đó cho thấy HS bắt đầu biết cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt một 

nội dung toán học. 

Vấn đề chuyển dịch ngôn ngữ của HS trong học tập toán tốt hơn lớp đối 

chứng. HS chuyển dịch từ ngôn ngữ viết thông thƣờng sang kí hiệu toán học trong 

học tập mạch kiến thức Số học một cách chính xác, không mắc lỗi sai về ngôn ngữ. 

            

Trong quá trình thực nghiệm thấy rõ sự tiến bộ của HS khi giải bài toán có lời 

văn trong việc viết câu lời giải. Ban đầu cách diễn đạt câu lời giải của HS chƣa tốt, 

hình thành phép tính trong giải toán chƣa chính xác nhƣng qua quá trình tập luyện 

thì các câu lời giải trong bài làm của HS đa dạng, không bị dập khuôn và chất lƣợng 

bài làm đƣợc nâng lên. Chẳng hạn, HS lớp thực nghiệm khi giải bài toán “cành trên 

có 4 con chim, cành dƣới có 5 con chim. Hỏi cả hai cành có tất cả mấy con chim?” 

thì câu lời giải cho bài toán đƣợc HS diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, việc hình 

thành và thực hiện phép tính chính xác, xác định đúng đơn vị của bài toán. 
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Ngoài ra, các GV tham gia thực nghiệm đều nhận thấy HS sử dụng NNTH 

trong học tập các mạch nội dung thành thạo hơn, hạn chế đƣợc nhiều sai lầm trong 

học tập. Trong Giải bài toán có lời văn HS tóm tắt chính xác hơn, hiểu đƣợc ý nghĩa 

toán học của các từ trong ngữ cảnh của bài toán, không còn lúng túng khi viết câu 

lời giải hay hình thành phép tính. HS sử dụng từ, thuật ngữ và kí hiệu toán học 

chính xác hơn khi trao đổi, tranh luận hay khi trình bày bài giải. Kết quả học tập của 

HS có sự tiến bộ rõ rệt.  

Để khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất, chúng tôi đã tiến hành 

quan sát, ghi chép và theo dõi quá trình tiến bộ của một số HS trong thời gian thực 

nghiệm. Sau đây chúng tôi minh họa vài trƣờng hợp cụ thể: 

  Họ và tên  :  Vũ Thị Thu Hiền 

  Sinh năm :  2005 

  Học sinh lớp :  1A 

  Giới tính :  Nữ 

  Dân tộc :  Kinh 

  Nơi sinh :  Đồng Hỷ - Thái Nguyên. 

HS Vũ Thị Thu Hiền xếp loại học lực môn Toán học kì I là trung bình, điểm 

kiểm tra giữa kì I đạt điểm 6, cuối kì I đạt điểm 5. Qua khảo sát vở bài tập của HS 

Hiền chúng tôi nhận thấy: HS Hiền mắc nhiều lỗi sai về NNTH nhƣ viết ngƣợc các 

số 6, 3, 5; các bài tập về điền dấu quan hệ (>, <) thƣờng nhầm lẫn; khả năng đọc nội 

dung toán học qua hình ảnh trực quan để viết phép tính thƣờng không đúng. Qua 

quan sát trong giờ học trƣớc thực nghiệm và nhận xét của cô giáo chủ nhiệm thì HS 

Hiền hầu nhƣ không tham gia phát biểu xây dựng bài, lúng túng trong việc sử dụng 

ngôn ngữ để diễn đạt nội dung toán học. Chúng tôi đánh giá mức độ sử dụng NNTH 

của HS Hiền chƣa đạt mức độ 1. Do đó, trong thời gian thực nghiệm chúng tôi 
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thƣờng xuyên quan tâm, động viên, khuyến khích và tạo nhiều cơ hội cho em tập 

luyện sử dụng NNTH trong các giờ học. Trong các giờ thực nghiệm, chúng tôi 

thƣờng xuyên sử dụng linh hoạt các biện pháp đã đề xuất ở chƣơng 2 trong giảng 

dạy. HS Hiền có vốn NNTH chƣa chắc chắn, nên khi cung cấp cho HS kí hiệu, 

thuật ngữ mới thì GV đứng lớp quan tâm đến HS Hiền nhiều hơn, mời em trả lời 

những câu hỏi đơn giản về cách đọc, cách viết. Sau đó tạo cơ hội cho HS Hiền đƣợc 

sử dụng các kí hiệu, thuật ngữ mới trong các trƣờng hợp đơn giản và có liên kết với 

các kí hiệu đã biết. Với những kí hiệu, thuật ngữ toán học mà HS Hiền đã đƣợc học 

nhƣng còn hay nhầm lẫn thì GV tập luyện cho HS Hiền sử dụng  thuật ngữ, kí hiệu 

trong các tình huống đơn giản rồi nâng dần mức độ phức tạp.  Trong quá trình thực 

nghiệm, GV đã quan tâm hơn đến HS Hiền khi phát triển kĩ năng giao tiếp bằng 

NNTH. Ban đầu, HS Hiền còn rụt rè, lúng túng khi trả lời câu hỏi nhƣng nhờ sự 

động viên, khích lệ của GV, dần dần HS Hiền đã tự tin, mạnh dạn hơn trong giao 

tiếp, sử dụng NNTH chính xác hơn khi trả lời câu hỏi. Việc đọc nội dung toán học 

qua hình ảnh, sơ đồ của HS Hiền ngày một tốt hơn, sử dụng kí hiệu toán học để diễn 

đạt nội dung toán học chính xác hơn. Tuy nhiên, việc diễn đạt bằng ngôn ngữ viết 

của HS Hiền còn hạn chế.  

Nhận xét của GV đứng lớp sau khi kết thúc đợt thực nghiệm về HS Hiền: Việc 

sử dụng NNTH trong học tập của HS Hiền đã có sự tiến bộ. Kết quả học tập của HS 

Hiền có sự thay đổi rõ rệt thể hiện ở điểm kiểm tra thƣờng xuyên trong tháng và kết 

quả kiểm tra giữa kì (đạt điểm 7), cuối kì II đạt điểm 8, học lực xếp loại Khá. Mức 

độ sử dụng NNTH của HS Hiền đạt mức độ 2. 

   Họ và tên :  Nguyễn Đức Hoàng 

   Sinh năm :  2004. 

   Học sinh lớp :  2A 

   Dân tộc :  Kinh 

   Giới tính :   Nam 

   Nơi sinh :  Đồng Hỷ, Thái Nguyên 
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HS Nguyễn Đức Hoàng xếp loại học lực giỏi, điểm kiểm tra giữa kì và cuối 

học kì I đều đạt điểm 9. Qua khảo sát vở bài tập, quan sát trƣớc thực nghiệm và 

nhận xét của cô giáo chủ nhiệm chúng tôi nhận thấy HS Hoàng tiếp thu bài nhanh, 

có tham gia phát biểu xây dựng bài nhƣng chƣa tích cực. Vấn đề sử dụng NNTH 

của HS Hoàng trong học tập chƣa chính xác, còn lúng túng trong sử dụng NNTH để 

diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết. Mức độ sử dụng NNTH của HS trƣớc thực 

nghiệm bƣớc đầu đạt mức độ 2. Trong thời gian thực nghiệm, ngoài việc hình thành 

cho HS Hoàng nền tảng vững chắc và tập luyện sử dụng NNTH thì chúng tôi quan 

tâm nhiều hơn đến phát triển kĩ năng giao tiếp (nói và viết) bằng NNTH. Trong giờ 

dạy, GV luôn tạo cơ hội cho HS Hoàng đƣợc trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ nói 

hoặc viết khi giải quyết vấn đề toán học. Tạo điều kiện cho HS Hoàng đọc và sử 

dụng NNTH để diễn đạt nội dung toán học chuyển tải qua hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ 

hay diễn đạt lại những vấn đề đƣợc nghe theo cách hiểu của bản thân trƣớc nhóm 

nhỏ hoặc toàn lớp. Qua đợt thực nghiệm HS Hoàng sử dụng NNTH trong học tập đã 

có sự thay đổi nhất định. Kết quả kiểm tra giữa học kì và cuối học kì II của HS 

Hoàng đều đạt điểm 10.  

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhung nhận xét: HS Hoàng sử dụng NNTH 

chính xác, chặt chẽ trong trình bày bài giải và thể hiện cách giải quyết vấn đề trƣớc 

nhóm, trƣớc tập thể lớp. HS Hoàng tự tin hơn trong giao tiếp, sử dụng NNTH chính 

xác hơn, khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói và viết có tiến bộ. Mức độ sử dụng 

NNTH của HS Hoàng đạt mức độ 3 khi kết thúc thực nghiệm. 

3.7.2. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Kết thúc đợt thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 chúng tôi tiến hành cho HS lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng thực hiện phiếu học tập với nội dung kiến thức đã 

học trong  SGK nhƣng mang mục đích đánh giá mức độ sử dụng NNTH của HS sau 

thực nghiệm.  

3.7.2.1. Kết quả định tính 

HS lớp thực nghiệm diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ nói và viết rõ ràng, chính xác 

hơn HS lớp đối chứng. Chẳng hạn với yêu cầu nhìn hình vẽ nêu bài toán thì HS lớp đối 
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chứng đọc đƣợc nội dung toán học nhƣng khi diễn tả bằng ngôn ngữ viết chƣa rõ ràng, 

ảnh hƣởng nhiều của ngôn ngữ nói, câu hỏi còn thiếu dấu chấm hỏi, … trong khi đó 

HS lớp thực nghiệm quan sát và nêu đƣợc nội dung bài toán mạch lạc, rõ ràng. 

 

Khi giải bài tập HS lớp thực nghiệm diễn đạt câu lời giải ngắn gọn, đủ ý, 

hình thành chính xác phép tính, xác định đơn vị và ghi đáp số đúng. Hiện 

tƣợng thành lập sai phép tính hay ghi đáp số sai không tồn tại ở lớp thực nghiệm 

nhƣng có ở lớp đối chứng.  

 

Vấn đề đọc nội dung toán học thông qua hình ảnh, hình vẽ của HS lớp thực 

nghiệm tốt hơn lớp đối chứng. HS lớp thực nghiệm có thể diễn đạt vấn đề toán học 

theo nhiều cách khác nhau, trong khi lớp đối chứng chỉ diễn đạt đƣợc theo một cách 

và chƣa chính xác, đầy đủ. 
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Ngoài cách diễn đạt bài toán nhƣ trên thì HS lớp thực nghiệm còn có thể diễn 

đạt bài toán nhƣ sau:  

 

Bên cạnh đó với bài toán cho sẵn dữ kiện, yêu cầu HS đặt câu hỏi cho bài toán 

thì HS lớp thực nghiệm đƣa ra đƣợc nhiều câu hỏi hơn HS lớp đối chứng. Chẳng 

hạn với bài toán “Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m” thì HS lớp 

đối chứng chỉ đƣa ra đƣợc câu hỏi “hãy tính chu vi hình chữ nhật đó” hoặc “tính 

chu vi hình chữ nhật đó” nhƣng HS lớp thực nghiệm đƣa ra câu hỏi giống lớp đối 

chứng và có một số câu hỏi khác. 

 

 

 

Việc chuyển đổi từ ngôn ngữ viết thông thƣờng sang kí hiệu toán học của HS 

lớp thực nghiệm khá tốt. HS hình thành phép tính và thực hành đúng, không có HS 

mắc lỗi ở bài toán này. Trong khi đó ở lớp đối chứng HS thể hiện sự lúng túng khi 

chuyển đổi sang ngôn ngữ kí hiệu. Sau đây minh họa bài làm của em Hoàng Thị 

Thanh Tâm, lớp 2A (lớp thực nghiệm). 
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Phân tích kết quả về mặt định tính cho thấy vấn đề sử dụng NNTH của 

HS có hiệu quả hơn, khắc phục đƣợc những lỗi sai về ngôn ngữ, HS đã sử 

dụng chính xác NNTH trong học tập.  

3.7.2.2. Kết quả định lượng 

Kết thúc thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 HS thực hiện phiếu học tập. Chúng tôi 

kết hợp với các GV tham gia thực nghiệm trao đổi, thống nhất đáp án, biểu điểm chi 

tiết theo thang điểm 10. Kết quả xử lí số liệu thống kê nhƣ sau:   

Bảng 3.7. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 2A và lớp 2B 

Điểm số 
Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) Lớp 2B (Lớp đối chứng) 

Tần số xuất hiện Tổng  điểm Tần số xuất hiện Tổng điểm 

6 2 12 2 12 

7 6 42 9 63 

8 13 104 15 120 

9 10 90 9 81 

10 5 50 0 0 

Tổng số 36 298 35 276 

Trung bình mẫu 𝑥  = 8,28 𝑥  = 7,67 

Phƣơng sai mẫu S
2
 = 1,15 S

2
 = 0,76 

Độ lệch chuẩn S = 1,07 S = 0,87 

Để so sánh kết quả thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến hành kiểm định giả 

thiết H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu là không có ý nghĩa với 

phương sai như nhau”. 

Với mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng phân phối t - student với bậc tự do là       

NTN + NĐC  2 = 36 + 35  2 = 69 ta đƣợc 𝑡𝛼   1,67 

Tính giá trị kiểm định  

2,64
1 1

.

TN DC

TN DC

x x
t

s
N N


 



 với s = 
2 2( 1) ( 1).

.
2
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Ta có 2,64 > 1,67. Do đó t > 𝑡𝛼  nên giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều đó chứng tỏ sự 

khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai mẫu chọn là có ý nghĩa. Nhƣ vậy thực 

nghiệm là có hiệu quả. 

 Bảng 3.8. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 3B và 3D 

Điểm số 
Lớp 3B (Lớp thực nghiệm) Lớp 3D (Lớp đối chứng) 

Tần số xuất hiện Tổng  điểm Tần số xuất hiện Tổng điểm 

6 3 18 3 18 

7 8 56 13 91 

8 12 96 14 112 

9 9 81 3 27 

10 4 40 0 0 

Tổng số 36 291 33 248 

Trung bình mẫu 𝑥  = 8,08 𝑥  = 7,52 

Phƣơng sai mẫu S
2
 = 1,24 S

2
 = 0,61 

Độ lệch chuẩn S = 1,11 S = 0,78 

Tiến hành kiểm định giả thiết H0: “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở 

hai mẫu là không có ý nghĩa với phương sai như nhau”. 

Với mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng phân phối t - student với bậc tự do là  NTN 

+ NĐC  2 = 36 + 33  2 = 67 ta đƣợc 𝑡𝛼   1,67 

Tính giá trị kiểm định  

2,53
1 1

.

TN DC

TN DC

x x
t

s
N N
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Ta có 2,53 > 1,67. Do đó t > 𝑡𝛼  nên giả thiết H0 bị bác bỏ. Do đó thực nghiệm 

là có hiệu quả. 

Qua phân tích kết quả thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 về mặt định lƣợng có thể 

nhận xét rằng HS sử dụng NNTH chính xác hơn, hiểu bản chất vấn đề, giao tiếp 

bằng NNTH tốt hơn. Do đó các biện pháp đề xuất bƣớc đầu có hiệu quả, góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán ở các lớp đầu cấp tiểu học. 
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3.8. Kết luận chung về thực nghiệm sƣ phạm 

Kết quả thực nghiệm sƣ phạm bƣớc đầu cho thấy HS sử dụng ngôn ngữ nói 

chung và NNTH nói riêng một cách hiệu quả, mức độ sử dụng NNTH của HS đƣợc 

nâng lên. Kết quả học tập của HS tốt hơn và HS sử dụng NNTH chính xác hơn 

trong học tập môn Toán. 

Nhƣ vậy quá trình thực nghiệm sƣ phạm cùng với những kết quả thu đƣợc sau 

thực nghiệm đã cho thấy mục đích thực nghiệm đã hoàn thành, tính khả thi và hiệu 

quả của các biện pháp đề xuất đã đƣợc khẳng định, giả thuyết khoa học đƣợc chấp 

nhận. Thực hiện các biện pháp đó trong quá trình dạy học sẽ giúp HS các lớp đầu 

cấp tiểu học sử dụng hiệu quả NNTH, đồng thời góp phần nâng cao chất lƣợng học 

tập môn Toán của HS.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Bƣớc đầu kiểm nghiệm giả thuyết khoa học và tính khả thi của các biện pháp 

đề xuất chúng tôi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm tại trƣờng Tiểu học Chiến Thắng 

- Đồng Hỷ - Thái Nguyên. Các giáo án thực nghiệm đƣợc xây dựng và thực hiện 

theo đúng phân phối chƣơng trình, có trao đổi, bổ sung trong quá trình thực 

nghiệm sƣ phạm.  

Kết quả thực nghiệm sƣ phạm cho thấy mức độ sử dụng hiệu quả NNTH của 

HS có thay đổi tích cực. HS đã có một nền tảng vững chắc về NNTH để tiếp thu 

kiến thức toán học tốt hơn. HS sử dụng NNTH đúng và chính xác trong diễn đạt 

(nói và và viết) để giải quyết vấn đề Toán. Nhiều HS có sự tiến bộ trong học tập, sử 

dụng chính xác NNTH trong giải toán hay trong trao đổi, trình bày ý tƣởng toán 

học. Trong các giờ học, HS hào hứng, sôi nổi tham gia xây dựng bài. HS thích đƣợc 

trao đổi, giao tiếp trong các giờ học toán. 

Nhƣ vậy có thể khẳng định rằng các biện pháp mà luận án đề xuất là khả thi 

và có thể triển khai trong dạy học môn Toán ở Tiểu học để giúp HS sử dụng hiệu 

quả NNTH.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận án đã hoàn thành, giả thuyết khoa học của luận án là chấp nhận đƣợc.  

Luận án đã đạt đƣợc những kết quả chính sau đây: 

- Luận án đã tổng quan đƣợc một số vấn đề nghiên cứu trên thế giới và ở 

Việt Nam.  

- Luận án góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản về NNTH bao gồm 

quan niệm, chức năng, lịch sử phát triển NNTH liên quan đến Toán học phổ thông 

và các bình diện nghiên cứu của NNTH.  

- Luận án phân tích NNTH trong SGK Toán các lớp đầu cấp tiểu học về khía 

cạnh từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa. 

- Luận án tìm hiểu thực trạng sử dụng NNTH trong dạy học môn Toán ở 

trƣờng Tiểu học hiện nay. 

- Luận án đề xuất ra các mức độ sử dụng hiệu quả NNTH và xây dựng đƣợc 

3 nhóm biện pháp gồm 7 biện pháp giúp HS các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu 

quả NNTH. Các nhóm biện pháp đề xuất bao gồm: Tổ chức cho HS hình thành 

vốn tri thức NNTH; Tập luyện cho HS sử dụng NNTH; Phát triển kĩ năng giao 

tiếp bằng NNTH. 

- Kết quả thực nghiệm sƣ phạm của luận án bƣớc đầu khẳng định đƣợc tính 

khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 

- Luận án có thể là một tài liệu tham khảo cho GV, cán bộ quản lý các trƣờng 

Tiểu học, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học của các trƣờng Sƣ phạm, khoa Sƣ phạm.  

- Luận án có thể là một kênh thông tin cho các chuyên gia xây dựng chƣơng 

trình của giai đoạn tiếp theo trong việc đề ra mục tiêu phát triển kĩ năng giao tiếp 

bằng NNTH, đƣa vào chƣơng trình các thuật ngữ, kí hiệu trong NNTH sao cho phù 

hợp với nhận thức, sự phát triển ngôn ngữ của HS tiểu học. 

2. Khuyến nghị  

- Để giúp HS sử dụng hiệu quả NNTH thì trƣớc hết cần bồi dƣỡng nhận thức 

lý luận về NNTH cho GV. Tổ chức những buổi thảo luận, trao đổi với nội dung tìm 

hiểu NNTH trong SGK Toán Tiểu học và việc vận dụng trong giảng dạy. Thƣờng 
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xuyên tổ chức các buổi chuyên đề theo cụm trƣờng, cụm khối để trao đổi những 

thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục về mặt ngôn ngữ nói chung và NNTH 

nói riêng trong dạy học môn Toán. 

- Trong chƣơng trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học cần xây dựng 

những chuyên đề về NNTH nhằm giúp sinh viên hiểu và sử dụng chính xác NNTH 

trong học tập, giảng dạy sau này. Tổ chức các buổi sê-mi-na về NNTH trong 

chƣơng trình, SGK Toán cấp tiểu học để sinh viên có nhiều hơn nữa các cơ hội tiếp 

cận với môn Toán ở Tiểu học. 

- Trong dạy học, GV cần tạo ra cho HS nhiều cơ hội đƣợc tập luyện, phát triển 

NNTH vì NNTH có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng học tập của HS. 

- Chƣơng trình Tiểu học sắp xây dựng cần đƣa vào mục tiêu “phát triển kĩ 

năng giao tiếp bằng NNTH” cho HS. Trong quá trình xây dựng chƣơng trình cần 

quan tâm đến vấn đề NNTH sao cho phù hợp với nhận thức, TD và sự phát triển 

ngôn ngữ của HS tiểu học. 

- Cần thực hiện nhiều hơn nữa các đề tài, luận án liên quan đến NNTH nhằm 

sử dụng hiệu quả NNTH cho HS không chỉ cấp Tiểu học mà ở cả cấp Trung học cơ 

sở, Trung học phổ thông. 
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PHỤ LỤC 

  



 

PHỤ LỤC 1 
BẢNG THỐNG KÊ TỪ VỰNG CỦA NNTH 

TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 1, TOÁN 2, TOÁN 3 

 

Nội dung Thuật ngữ Kí hiệu Câu lệnh 

Mạch nội dung Số học 

Hình 

thành khái 

niệm số tự 

nhiên 

Không, một, hai, ba, bốn, năm, 

sáu, bảy, tám, chín, mƣời, chục, 

đơn vị, mƣời một, mƣời hai, 

mƣời ba, mƣời bốn, mƣời lăm, 

mƣời sáu, mƣời bảy, mƣời tám, 

mƣời chín, hai mƣơi, số liền 

trƣớc, số liền sau, số tròn chục, 

chữ số, số có một chữ số, số có 

hai chữ số. 

Đếm, đếm thêm, trăm, nghìn, 

số tròn trăm, số có ba chữ số, 

một trăm linh một, một trăm 

linh hai, một trăm linh ba, một 

trăm mƣời, một trăm hai mƣơi, 

một trăm ba mƣơi, một trăm 

mƣời một, một trăm mƣời hai, 

một trăm mƣời lăm, một trăm 

ba mƣơi lăm, hai trăm bốn 

mƣơi ba, hai trăm ba mƣơi lăm. 

Số có bốn chữ số, hàng, số có 

năm chữ số, chục nghìn 

0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20 

 

 

 

 

 

101, 102, 

103, 110, 

120, 130, 

111, 112, 

115, 135, 

243, 235 

Số ?  

Viết số 

Viết (theo mẫu) 

Điền số thích hợp vào ô 

trống 

Khoanh vào số lớn nhất 

Khoanh vào số bé nhất 

 

 

 

 

Viết các số 

Viết số thích hợp vào 

chỗ chấm 

Đặt tính rồi tính tổng, 

biết các số hạng 

Đếm thêm 2 rồi viết số 

thích hợp vào ô trống 

Đếm thêm 4 rồi viết số 

thích hợp vào ô trống 

Đếm thêm 5 rồi viết số 

thích hợp vào ô trống 

 



 

Nội dung Thuật ngữ Kí hiệu Câu lệnh 

Các phép 

toán về số 

tự nhiên 

Phép cộng, phép trừ, bảng cộng, 

bảng trừ, phép tính, cộng, trừ. 

Tổng, hiệu, số hạng, kết quả, phép 

cộng có tổng bằng 10, tìm một số 

hạng trong một tổng, số bị trừ, số 

trừ, hiệu, tổng của nhiều số, phép 

nhân, phép chia, số hạng bằng 

nhau, nhân, chia, lần, bảng nhân, 

bảng chia, tích, thừa số, số bị chia, 

số chia, thƣơng, tìm một thừa số 

của phép nhân, số 1 trong phép 

nhân và phép chia, số 0 trong 

phép nhân và phép chia 

Nhân số có hai chữ số với số có 

một chữ số, chia số có hai chữ số 

cho số có một chữ số, phép chia 

hết, phép chia có dƣ, số chia, số 

dƣ, gấp một số lên nhiều lần, 

thêm, gấp, bớt, giảm, giảm  đi 

một số lần, biểu thức, giá trị biểu 

thức 

 Tính 

Tính nhẩm 

Đặt tính rồi tính 

Viết phép tính thích hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm giá trị của mỗi biểu 

thức sau (theo mẫu) 

Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Tính giá trị biểu thức 

 

 

So sánh 

các số tự 

nhiên 

Lớn hơn, bé hơn, bằng nhau, so 

sánh các số có hai chữ số, số bé 

nhất, số lớn nhất, so sánh số bé 

bằng một phần mấy số lớn, so 

sánh số lớn gấp mấy lần số bé 

>, <, = Viết dấu > vào ô trống 

 

Phân số 
Một phần hai, một phần ba 

Một phần tƣ, một phần năm 

1

2
, 

1

3
  



 

Nội dung Thuật ngữ Kí hiệu Câu lệnh 

Một phần sáu, một phần bảy 

Một phần tám, một phần chín 

1

4
, 

1

5
 

 
1

6
, 

1

7
 

1

8
, 

1

9
 

Số La Mã 

 I, II, III, 

IV, V, 

VI, VII, 

VIII, IX, 

X, XI, 

XII, XX, 

XXI 

 

Mạch nội dung Đại lƣợng và đo đại lƣợng 

Đơn vị đo 

độ dài 

 

xăng-ti-mét, đề-xi-mét, mét, ki-

lô-mét, mi-li-mét. 

Đề-ca-mét, héc-tô-mét 

Bảng đơn vị đo độ dài 

cm, dm, 

m, km, 

mm, 

dam, hm 

Viết cm hoặc m vào chỗ 

chấm thích hợp 

Nhìn hình vẽ trả lời các 

câu hỏi sau 

Dung tích lít L  

Khối 

lƣợng 

Ki-lô-gam 

gam 

kg, g  

Diện tích xăng-ti-mét vuông cm
2
  

Mạch nội dung Yếu tố hình học 

Nội dung Thuật ngữ Hình vẽ Câu lệnh 

Hình thành 

khái niệm 

ban đầu  

về hình 

Hình vuông, hình tròn, hình 

tam giác, điểm, đoạn thẳng, dài 

hơn, ngắn hơn, độ dài, đo độ 

dài, điểm ở trong, điểm ở ngoài 

một hình. 

Hình chữ nhật, hình tứ giác, ba 

  



 

Nội dung Thuật ngữ Kí hiệu Câu lệnh 

điểm thẳng hàng, đƣờng thẳng, 

đƣờng gấp khúc, độ dài đƣờng 

gấp khúc. 

Góc, góc vuông, góc không 

vuông, điểm ở giữa, trung điểm 

của đoạn thẳng, cạnh dài, cạnh 

ngắn, chiều dài, chiều rộng, tâm 

hình tròn, bán kính hình tròn, 

đƣờng kính hình tròn 

Đại lƣợng 

hình học 

Chu vi hình tam giác 

 Chu vi hình tứ giác 

Chu vi hình chữ nhật 

Chu vi hình vuông 

Diện tích của một hình 

Diện tích hình chữ nhật 

Diện tích hình vuông 

 Tính chu vi hình tam 

giác (hình tứ giác) có độ 

dài các cạnh là 

Tính chu vi hình chữ 

nhật có 

 

 

Giải toán 

có lời văn 

Bài toán, tóm tắt, bài giải, lời 

giải, phép tính, đáp số, , giải 

bài toán. 

Thêm, bớt, tất cả, còn lại. 

Bài toán về nhiều hơn 

Bài toán về ít hơn 

Bài toán giải bằng hai phép tính 

 Giải bài toán theo tóm 

tắt sau 

Nhìn tranh  vẽ, viết tiếp 

vào chỗ chấm để có bài 

toán, rồi giải bài toán đó 

Nhìn tranh vẽ, nêu tóm 

tắt bài toán, rồi giải bài 

toán đó 

 

  



 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Dành cho Giáo viên Tiểu học và cán bộ quản lý) 

Để tìm hiểu thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán ở 

trường Tiểu học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau 

bằng cách khoanh tròn (hoặc đánh dấu) vào các chữ cái đứng trước ý lựa chọn. 

Những thông tin thu được từ phiếu này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, 

không vì một mục đích nào khác. 

1. Anh /chị cho biết ý kiến đánh giá theo các khía cạnh sau về NNTH sử dụng trong 

SGK Toán Tiểu học có phù hợp với học sinh không 

Khía cạnh đánh giá 

Ý kiến 

Rất phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Bình 

thƣờng 

Không 

phù hợp 

Thuật ngữ toán học sử dụng trong SGK      

Các kí hiệu toán học trong SGK     

Hình ảnh trực quan, sơ đồ, hình vẽ     

Câu lệnh sử dụng trong SGK     

Cú pháp của NNTH trình bày trong SGK     

2. Theo anh (chị) có cần thiết phải phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh Tiểu 

học hay không? 

A. Rất cần thiết    C. Bình thƣờng 

B. Cần thiết     D. Không cần thiết 

3.Trong giảng dạy, anh (chị) có thƣờng xuyên rèn luyện, phát triển ngôn ngữ toán 

học cho học sinh hay không? 

A. Rất thƣờng xuyên   B. Thƣờng xuyên 

C. Không thƣờng xuyên   D. Chƣa bao giờ 

4. Trong dạy học anh (chị) thƣờng áp dụng biện pháp nào sau đây để rèn luyện, phát 

triển ngôn ngữ toán học cho học sinh. 

A. Tạo môi trƣờng hoạt động ngôn ngữ đa dạng, sử dụng các câu hỏi và bài 

tập với dụng ý hình thành, rèn luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh. 

B. Tạo cho học sinh cơ hội trình bày sự hiểu biết của mình trong giải quyết 

vấn đề toán học. 

C. Cách khác (xin ghi rõ):  .................................................................................  



 

5. Anh (chị) thƣờng gặp những khó khăn gì về ngôn ngữ toán học: 

A. Không hiểu hết ý nghĩa của các từ vựng của NNTH  

B. Không hiểu đƣợc cú pháp của ngôn ngữ toán học. 

C. Khó khăn khác: ..................................................................................... 

6. Trong quá trình dạy học sinh Tiểu học mạch kiến thức  “Giải toán có lời văn” anh 

(chị) thƣờng gặp những khó khăn gì? 

A. Trong việc hƣớng dẫn học sinh viết câu lời giải. 

B. Trong việc hƣớng dẫn học sinh thực hiện phép tính. 

C. Trong việc hƣớng dẫn học sinh tìm cách giải bài toán. 

D. Ý kiến khác: ................................................................................  

7.  Khi viết câu lời giải, học sinh  mắc phải các lỗi  nào nhiều nhất trong các lỗi sau: 

A. Viết lại câu hỏi của bài toán làm câu lời giải. 

B. Viết câu lời giải một cách lủng củng, không chính xác. 

C. Viết câu lời giải không đủ ý, không đúng. 

D. Các lỗi khác: ............................................................................................ 

8. Hãy đánh giá mức độ sử dụng NNTH của học sinh lớp anh/chị đang dạy theo các 

khía cạnh sau:  

Khía cạnh đánh giá 
Ý kiến 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

Đọc, viết chính xác các kí hiệu toán học     

Viết và giải quyết vấn đề toán học đơn 

giản đúng, chính xác 

    

Vấn đề “nói toán” (nói cho ngƣời khác 

hiểu và hiểu ngƣời khác nói) 

    

Chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang 

ngôn ngữ toán học và ngƣợc lại 

    

Anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: 

Đang dạy lớp:......................Trƣờng..................................................... 

Quận, (Huyện)...........................................Tỉnh,Thành phố................... 

       Xin chân thành cảm ơn! 



 

PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Tiết 98. PHÉP NHÂN 

(Trang 92 - SGK Toán 2) 

I. MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần đạt đƣợc:  

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho HS kiến thức về phép nhân. 

- Hình thành cho HS thuật ngữ phép nhân và ký hiệu của phép nhân. Giúp HS 

hiểu đƣợc nghĩa trong toán học của thuật ngữ này. 

- Nhận biết mối liên hệ giữa phép cộng và phép nhân. 

2.  Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng thực hiện phép tính nhân. 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng NNTH trong thực hành tính toán với phép cộng 

và phép nhân. 

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng NNTH trong học tập toán. 

3.Thái độ 

Tích cực tham gia các hoạt động học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

- Các tấm bìa hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình quả xoài, quả táo. 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ ghi bài tập 1. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Ổn định tổ chức  Kiểm tra sĩ số lớp. 

2. Kiểm tra bài cũ 

HS tính tổng của nhiều số hạng bằng nhau. 

2 + 2 + 2 + 2 =     14 + 14 + 14 + 1 4 =  

5 + 5 + 5 + 5 =     12 + 12 + 12 =  



 

3. Bài mới 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

HĐ 1. Tổ chức cho HS hình thành phép 

tính nhân 

HĐTP 1. GV tổ chức cho HS sử dụng 

NNTH  tiếp nhận khái niệm phép nhân 

- Mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn? 

- Có mấy tấm bìa? 

- Có 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm 

tròn, có tất cả mấy chấm tròn? 

- Làm thế nào có đƣợc kết quả 10 

chấm tròn? 

- Phép toán trên có mấy số hạng? 

- Nhận xét các số hạng trong phép tính. 

GV dẫn dắt giúp HS chuyển từ phép 

cộng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép 

nhân 2  5 = 10. 

GV giúp HS nhận ra 2 đƣợc lấy 5 lần và 

đƣợc viết 2  5 = 10 

HĐTP 2. Tổ chức cho HS dùng NNTH 

thực hành, vận dụng phép nhân 

- GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi để 

đƣa ra các phép toán cộng rồi từ đó hình 

thành phép tính nhân. Chẳng hạn 1HS nói 

và viết 4 + 4 + 4 = 12, 1 HS nói và viết 4 

 3 = 12 rồi đổi nhiệm vụ cho nhau. 

- GV cho HS liên hệ với thực tiễn bằng 

cách đƣa ra các tình huống có thật và 

hình thành phép nhân. 

 

 

 

 

 

Có 2 chấm tròn 

Có 5 tấm bìa 

10 chấm tròn 

 

Thực hiện phép tính cộng  

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 

5 số hạng 

Các số hạng bằng nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi con gà có 2 chân.  

2 con gà có 2 + 2 = 4 chân. 

2  2 = 4 

 



 

HĐ 2. Thực hành luyện tập 

Bài 1. GV tổ chức cho HS quan sát bức 

tranh và viết theo mẫu. 

Bài 2. GV tổ chức cho HS chuyển từ 

phép cộng sang phép nhân. 

Bài 3.  

a) GV tổ chức cho HS quan sát bức 

tranh và đặt câu hỏi giúp HS đọc hiểu 

đƣợc nội dung bức tranh và hình thành 

phép tính cộng. Từ đó HS hình thành 

phép tính nhân 5  2 = 10. 

b) GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 

để đọc hiểu nội dung toán học và viết 

đƣợc phép nhân 4  3 = 12. 

HĐ 3. Củng cố 

- Củng cố cách viết phép nhân. 

HĐ 4. Dặn dò 

 

 

 

5  3 = 15 

3  4 = 12 

 

9  3 = 27 

10  5 = 50 

Có 2 hàng, mỗi hàng có 5 bạn. Tất cả 

có 5 + 5 = 10 bạn. 5 đƣợc lấy 2 lần và 

viết 2  5 = 10 

 

Dụng ý sƣ phạm của giáo án 

Trƣớc khi học “Phép nhân” HS đƣợc học “Tổng của nhiều số” do đó HS hoàn 

toàn có thể tính đƣợc tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Do đó HĐ 1 nhằm tổ 

chức hình thành cho HS ngữ nghĩa và cách viết phép nhân trên cơ sở kiến thức đã 

biết. Qua đó tập luyện cho HS sử dụng NNTH trong khi hình thành khái niệm 

phép nhân. 

HĐ 2 giúp HS sử dụng NNTH và rèn kĩ năng giao tiếp bằng NNTH. HS đƣợc 

nghe bạn đọc phép tính cộng, hiểu và viết đƣợc phép tính nhân. Đồng thời rèn 

luyện cho HS khả năng chuyển dịch NNTH từ hình trực quan sang ngôn ngữ nói 

và ngôn ngữ viết.  

Thông qua các hoạt động thiết kế trong bài, HS hiểu và nắm vững ngữ nghĩa, cú 

pháp của phép nhân. Hiểu và có liên hệ đƣợc với thực tiễn cuộc sống.  



 

Tiết 108. ĐƢỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƢỜNG GẤP KHÚC 

(Trang 103 - SGK Toán 2) 

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:  

1. Kiến thức 

- Hình thành biểu tƣợng về đƣờng gấp khúc. 

- Biết cách tính độ dài đƣờng gấp khúc. 

2.  Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng vẽ đƣờng gấp khúc gồm hai, ba đoạn thẳng. 

- Rèn luyện kĩ năng tính độ dài đƣờng gấp khúc. 

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng NNTH trong học tập toán. 

3.Thái độ 

Tích cực tham gia các hoạt động học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

- Sách giáo khoa, sách bài tập. 

- Thƣớc kẻ, bút chì, dây thép. 

- Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Ổn định tổ chức   

Kiểm tra sĩ số lớp. 

2. Kiểm tra bài cũ 

Bài tập:  Đọc số đo độ dài của đoạn thẳng AB, BC. Tính độ dài đoạn 

thẳng AC. 

  

 

 

 

 

 

   B   A   C 

3cm 2cm 



 

3. Bài mới 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

HĐ 1. Tổ chức cho HS hình thành biểu 

tƣợng về đƣờng gấp khúc và cách tính 

HĐTP 1. GV tổ chức cho HS sử dụng 

NNTH  tiếp nhận biểu tượng đường 

gấp khúc 

GV gắn bảng phụ có vẽ 4 điểm A, B, C, 

D lên bảng và đặt câu hỏi: 

- Trên bảng có mấy điểm? Đọc tên các 

điểm đó. 

- Bốn điểm A, B, C, D có thẳng hàng 

không?  

GV yêu cầu HS lên bảng nối điểm A với 

điểm B, điểm B với điểm C, điểm C với 

điểm D. 

GV giới thiệu cho HS: đƣờng gấp khúc 

ABCD. 

Yêu cầu HS chỉ vào đƣờng gấp khúc và 

nêu “đƣờng gấp khúc ABCD”. 

GV đặt câu hỏi: 

- Đƣờng gấp khúc ABCD gồm mấy 

đoạn thẳng?  

- Đọc tên các đoạn thẳng tạo thành 

đƣờng gấp khúc. 

Yêu cầu HS tìm trong bảng chữ cái in 

hoa các chữ có dạng đƣờng gấp khúc 

HĐTP 2. Tổ chức cho HS sử dụng 

NNTH tiếp nhận cách tính độ dài 

đường gấp khúc 

 

 

 

 

 

 

 

Trên bảng có 4 điểm. Điểm A, điểm B, 

điểm C, điểm D. 

Bốn điểm này không thẳng hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đƣờng gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn 

thẳng. 

Đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, đoạn 

thẳng CD. 

Chữ N, M, V, L, Z. 

 

 

 

 



 

Yêu cầu HS nhìn hình vẽ đọc độ dài 

các đoạn thẳng tạo thành đƣờng gấp 

khúc ABCD. 

Yêu cầu HS tính tổng độ dài các đoạn 

thẳng AB, BC, CD. 

GV giới thiệu: Độ dài đƣờng gấp khúc 

ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng 

AB, BC, CD. 

Đƣờng gấp khúc ABCD có độ dài bằng 

bao nhiêu? 

Muốn tính độ dài đƣờng gấp khúc ta làm 

thế nào 

HĐ 2. Tổ chức cho HS tập luyện sử 

dụng NNTH trong thực hành luyện tập 

Bài 1.  

a) GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân 

để nối các điểm tạo thành đƣờng gấp 

khúc gồm hai đoạn thẳng. 

b) GV tổ chức hoạt động nhóm. Sau khi 

hoạt động nhóm xong, GV cho HS hoạt 

động toàn lớp. 

GV yêu cầu nhóm 1 trình bày kết quả 

thảo luận của nhóm.  

GV gọi 1 HS ở nhóm khác trình bày lại 

các thao tác của nhóm 1 để đƣợc đƣờng 

gấp khúc ABCD. Nếu HS không trình 

bày lại đƣợc thì GV yêu cầu HS nhìn 

vào đƣờng gấp khúc của nhóm 1 và đặt 

câu hỏi gợi mở giúp HS hiểu vấn đề 

đƣợc nghe. 

Độ dài đoạn thẳng AB là 2cm, độ dài 

của đoạn thẳng BC là 4cm, độ dài của 

đoạn thẳng CD là 3cm. 

Tổng độ dài các đoạn thẳng là: 

2cm + 4cm + 3cm = 9 cm. 

 

 

 

Đƣờng gấp khúc ABCD có độ dài 

bằng 9cm. 

Tính tổng độ dài các cạnh tạo thành 

đƣờng gấp khúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1 trình bày thao tác nối các 

điểm để đƣợc đƣờng gấp khúc: 

+ Nối điểm A với điểm B. 

+ Nối điểm B với điểm C. 

+ Nối điểm C với điểm D. 

A  

 D 

B  

 

C  



 

GV đặt câu hỏi: Nhận xét kết quả thảo 

luận của nhóm 1? Nhóm nào có kết 

quả khác? 

Khi đó, chẳng hạn nhóm 3 nhận xét kết 

quả của nhóm 1 là đúng. Nhóm 3 đƣa ra 

kết quả thảo luận. 

GV yêu cầu HS trong lớp nhắc lại cách 

thực hiện của nhóm 3 (lặp lại bƣớc 2) 

GV yêu cầu nhận xét kết quả của nhóm 

3 và trình bày kết quả của nhóm  

 

 

 

 

 

 

Trong trƣờng hợp các nhóm không còn 

kết quả khác thì GV có thể cho HS thêm 

thời gian để thảo luận tìm các kết quả 

khác hoặc GV gợi ý cho HS. 

 

GV tổ chức cho HS nhận xét các kết 

quả. Từ đó giúp HS thấy đƣợc qua 4 

điểm có thể nối đƣợc nhiều đƣợc gấp 

khúc gồm 3 đoạn thẳng.  

 

 

 

 

 

 

Khi đó đƣợc đƣờng gấp khúc 

ABCD gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, 

CD. 

 

 

 

 

 

Thao tác nối các điểm để đƣợc đƣờng 

gấp khúc ACBD: nối điểm A với điểm 

C, nối điểm C với điểm B, nối điểm B 

với điểm D. Khi đó đƣờng gấp khúc 

ACBD gồm 3 đoạn thẳng AC, CB, BD. 

Các kết quả tìm đƣợc có thể là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

 D 

B  

 
C  

A  

 D 

B  

 
C  

A  

 D 

B  

 
C  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 

C  

A  

 D 

B  

 
C  



 

Bài 2. GV hƣớng dẫn HS bài mẫu. Sau 

đó cho HS thảo luận cặp đôi và hoàn 

thành bài tập. 

Bài 3. Yêu cầu HS đọc đề bài. 

GV treo bảng phụ có vẽ hình nhƣ trong 

SGK và hỏi HS: 

- Đoạn dây đồng đƣợc uốn thành hình gì? 

- Hình tam giác này có đƣợc coi là một 

đƣờng gấp khúc không? 

- So sánh độ dài của đoạn dây và độ dài 

của đƣờng gấp khúc. 

- Để tính độ dài đƣờng gấp khúc này ta 

thực hiện phép tính gì? 

Yêu cầu HS nêu phép tính. 

Ngoài phép tính cộng, để tính độ dài 

đoạn dây ta còn có thể thực hiện phép 

tính gì? 

GV yêu cầu HS giải bài toán bằng hai cách. 

 

 

 

HĐ 3. Củng cố 

Yêu cầu HS chỉ các đƣờng gấp khúc có 

trong lớp học. 

HĐ 4. Dặn dò 

Bài giải 

Độ dài đƣờng gấp khúc ABC là: 

5 + 4 = 9 (cm) 

                             Đáp số: 9cm. 

 

 

Hình tam giác 

 

Có 

 

Độ dài đoạn dây bằng độ dài đƣờng 

gấp khúc 

Thực hiện phép tính cộng 

 

4 + 4 + 4 = 12 (cm) 

 

Phép nhân 

 

Cách 1: Độ dài đoạn dây là: 

4 + 4 + 4 = 12 (cm) 

                              Đáp số: 12cm. 

Cách 2: Đoạn dây dài là: 

4  3 = 12 (cm) 

                            Đáp số: 12cm. 

 



 

  

Dụng ý sƣ phạm của giáo án 

Các hoạt động đƣợc thiết kế nhằm giúp HS sử dụng NNTH để tiếp nhận khái niệm 

toán học mới và tập luyện sử dụng NNTH trong khi thực hành luyện tập. 

Thông qua các hoạt động, HS đƣợc sử dụng NNTH trong giao tiếp, rèn luyện cho 

HS kĩ năng nghe – nói, đọc – viết bằng NNTH.  

Việc sử dụng NNTH một cách hiệu quả sẽ giúp HS lĩnh hội kiến thức đƣợc tốt 

hơn, HS nắm chắc biểu tƣợng về đƣờng gấp khúc và có kĩ năng tính độ dài đƣờng 

gấp khúc. HS vận dụng đƣợc kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 



 

Tiết 141. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 

(Toán 3 - trang 152) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Hình thành cho HS quy tắc, công thức tính diện tích hình chữ nhật. 

- Hình thành cho HS thuật ngữ diện tích hình chữ nhật. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng tính diện tích các hình hình học. 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng NNTH trong học tập mạch kiến thức Yếu tố hình học. 

- Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng NNTH. 

3. Thái độ 

- Hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

- Chuẩn bị giáo án, phiếu học tập, bảng phụ, thƣớc kẻ. 

- HS chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Ổn định tổ chức   

Kiểm tra sĩ số 

2. Kiểm tra bài cũ  

Bài 1. Tính chu vi hình chữ nhật sau:  

 

 

 

 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

 

 

 

 

 

Hình 𝓐 gồm ….. ô vuông 1cm
2
.       Hình 𝓑 gồm ….. ô vuông 1cm

2
. 

Diện tích hình 𝓐 bằng ….. cm
2
.        Diện tích hình 𝓑 bằng ….. cm

2
.  

A B 

C D 

2 cm 

5 cm 

� 

1 cm
 

� 

1 cm
 



 

3. Bài mới 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

HĐ 1. Hình thành quy tắc tính diện 

tích hình chữ nhật. 

- GV chia nhóm, phát phiếu học tập số 1 

và số 2 yêu cầu các nhóm hoàn thiện. 

- GV nhận xét kết quả thảo luận và đặt 

câu hỏi 

+ Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 

bao nhiêu? 

+ Nêu mối liên hệ giữa diện tích hình 

chữ nhật ABCD với chiều dài và chiều 

rộng của hình chữ nhật. 

+ Diện tích hình chữ nhật có thể đƣợc 

biểu thị theo công thức nhƣ thế nào?  

+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta 

làm thế nào?  

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để 

giải bài toán sau: 

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 

bằng 2dm, chiều rộng bằng 7 cm. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó. 

GV gọi một số cặp đôi trình bày kết quả. 

Nếu HS làm sai thì GV đặt câu hỏi gợi 

mở cho HS. 

 

- Khi tính diện tích hình chữ nhật thì ta 

phải lƣu ý điều gì về đơn vị đo chiều dài 

và chiều rộng hình chữ nhật?  

- GV phát biểu lại quy tắc tính diện tích hình 

chữ nhật và yêu cầu HS nhắc lại quy tắc. 

Nhắc HS lƣu ý về chiều dài và chiều 

rộng phải cùng đơn vị đo. 

 

 

 

 

 

 

 

12 cm
2
 

 

12 = 4  3 

 

 

Diện tích = chiều dài  chiều rộng 

 

Lấy chiều dài nhân với chiều rộng. 

 

 

 

 

 

Đổi 2dm = 20cm 

Diện tích hình chữ nhật là:  

              20  7 = 140 (cm
2
) 

                         Đáp số: 140cm
2
. 

Chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật 

phải cùng đơn vị đo. 

 

 

 

 

 



 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

HĐ 2. Luyện tập 

Bài 1.  

- HS đọc yêu cầu của bài và trả lời câu hỏi. 

+ Bài toán cho biết gì? 

 

+ Bài toán hỏi gì? 

 

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính chu 

vi và diện tích hình chữ nhật. 

- Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi theo 

nguyên tắc 1 HS hỏi, 1 HS trả lời sau đó 

đổi lại.  

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn 

thiện bài tập 1. 

- Gọi HS lên bảng hoàn thiện bảng phụ 

bài 1. 

- GV yêu cầu HS nhận xét và giải thích 

cách làm của bạn. 

Bài 2. 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

-GV đặt câu hỏi: 

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì? 

- GV yêu cầu HS gạch chân các thông in 

cần thiết và quan trọng. 

- Yêu cầu HS tóm tắt bài toán vào vở. 

Một HS lên bảng trình bày tóm tắt.  

GV yêu cầu HS nhìn tóm tắt và đọc 

bài toán. 

 

- GV yêu cầu HS giải bài tập vào vở. 

Một HS lên bảng chữa bài. 

 

 

 

 

Cho biết chiều dài và chiều rộng của 

hình chữ nhật. 

Tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật. 

 

 

 

 

C.dài 5 cm 10cm 32cm 

C.rộng 3cm 4cm 8cm 

Diện 

tích 

HCN 

5  3 

= 15 

(cm
2
) 

10  4 

= 40 

(cm
2
) 

32  8 

= 256 

(cm
2
) 

Chu vi 

HCN 

(5 + 3) 

 2 = 16 

(cm) 

(10 + 4)  

2 = 28 

(cm) 

(32 + 8) 

 2 = 80 

(cm) 

 

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 

5cm, chiều dài 14cm. 

Tính diện tích miếng bìa. 

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều 

rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện 

tích miếng bìa đó. 

Tóm tắt: 

Chiều dài      :     14cm 

Chiều rộng    :       5cm 

Diện tích       : … ? cm
2 

 

 



 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

(GV chuẩn bị một hệ thống câu hỏi phụ 

để gợi ý nếu HS không làm đƣợc: 

Miếng bìa hình gì? Chiều dài bằng bao 

nhiêu? Chiều rộng bằng bao nhiêu? Bài 

toán yêu cầu gì? Tính diện tích miếng 

bìa ta làm thế nào?) 

Bài 3.  

- Yêu cầu HS đọc đề bài. 

- GV yêu cầu HS giải ý b. 

- Nhận xét về số đo chiều dài và chiều 

rộng của hình chữ nhật. 

- Trƣớc khi tính diện tích hình chữ nhật 

ta phải làm gì? 

- Đổi đơn vị đo. 

- GV yêu cầu HS giải bài tập vào vở. 

Một HS lên bảng trình bày bài giải. 

- GV gọi HS nhận xét và giải thích bài 

làm của bạn. 

HĐ 3. Củng cố 

- GV yêu cầu HS nêu lại quy tắc tính 

diện tích hình chữ nhật. 

 

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, 1 HS 

lấy ví dụ, 1HS tính diện tích và đổi lại.  

HĐ 4. Dặn dò 

 

 

 

 

 

 

Không cùng đơn vị đo. 

 

 

Đổi đơn vị đo 

2dm = 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta 

lấy chiều dài nhân với chiều rộng 

(cùng đơn vị đo) 

 

  



 

D 

3cm 

4cm 

1cm
2 

A 

C 

B 

Phiếu học tập số 1 

  Cho hình chữ nhật ABCD.  

 

 

 

 

 

 

a) Xác định chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. 

Chiều dài hình chữ nhật: ……………… 

Chiều rộng hình chữ nhật: …………….. 

b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. 

………………………………………………………………………… 

c) Nhận xét mối quan hệ giữa diện tích hình chữ nhật với độ dài hai cạnh. 

…………………………………………………………………………... 

Phiếu học tập số 2 

Cho hình chữ nhật ABCD 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a) Hình chữ nhật ABCD có bao nhiêu ô vuông 1cm
2
? 

…………………………………………………………………………………. 

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu xăng- ti-met vuông?  

…………………………………………………………………………………. 

 

 

1cm
2 

D 

A 

C 

B 



 

Dụng ý sƣ phạm của giáo án “Diện tích hình chữ nhật” 

     Các giờ học trƣớc HS đã đƣợc học cách tính diện tích của một hình hình học 

bằng cách đếm số ô vuông 1cm
2
, biết các so sánh diện tích các hình hình học và đơn 

vị đo diện tích. Do đó khi hình thành cho HS kiến thức diện tích hình chữ nhật thì 

GV hoàn toàn có thể cho HS tự kiến tạo cho mình quy tắc tính diện tích hình chữ 

nhật. HS đã hiểu và biết cách sử dụng thuật ngữ “diện tích”, “hình chữ nhật” trong 

học tập nên GV hình thành thuật ngữ “diện tích hình chữ nhật” trên cơ sở các thuật 

ngữ liên quan. Nhóm biện pháp 2 đƣợc áp dụng nhằm tập luyện cho HS sử dụng 

NNTH trong học tập mạch nội dung Yếu tố hình học, cụ thể, khi HS hiểu thuật ngữ 

“Diện tích hình chữ nhật” thì HS phải nhớ lại cách dùng thuật ngữ “diện tích”, 

“hình chữ nhật”, nhớ lại những đặc điểm về mặt cú pháp, ngữ nghĩa khi sử dụng các 

thuật ngữ này. Giáo án đƣợc thiết kế với dụng ý phát triển giao tiếp bằng NNTH 

cho HS thông qua các hoạt động thảo luận, trao đổi và giải thích ý tƣởng, cách làm 

bài của bạn, của mình.  

 

  



 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

PHỤ LỤC 5 

PHIẾU HỌC TẬP  

Họ và tên: …………………………………………….     PHIẾU HỌC TẬP  

Lớp: ……… Trƣờng Tiểu học …………………….. 

Bài 1. Nhìn tranh vẽ và hoàn thành bài toán sau:  

 

 

 

 

 

Lúc đầu tổ em có ….   ………, sau đó có …………  …..  …….. nữa. Hỏi 

tổ em có ……….. ……… mấy bạn?  

Bài 2. Giải bài toán sau: 

Cành trên có 4 con chim, cành dƣới có 5 con chim. Hỏi cả hai cành có tất 

cả mấy con chim? 

Bài giải 

 

  



 

Họ và tên: ……………………………………………. PHIẾU HỌC TẬP   

Lớp: 2  Trƣờng Tiểu học …………………….. 

Bài 1. Nêu bài toán theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Bài 2. Cho số 51 và làm theo các bƣớc sau: 

a) Thêm vào 3 chục 

b) Số thu đƣợc thêm vào 9 đơn vị 

Viết phép tính và tìm các số thu đƣợc ở mỗi bƣớc . 

  

46 cây 

? cây 

5 cây 
Đội 1: 

Đội 2: 



 

Họ và tên: …………………………………………….     PHIẾU HỌC TẬP  

Lớp: 3……… Trƣờng Tiểu học …………………….. 

Bài 1. Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó: 

 

 

 

 

Bài 2.  Đặt các câu hỏi cho bài toán sau: 

Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m 

 

 

26 học sinh 

5 học sinh 
Lớp 3A: 

Lớp 3B: 

26 học sinh 

5 học sinh ? học sinh 



 

PHỤ LỤC 6 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỦA CÁC LỚP THỰC NGHIỆM 

VÀ BẢN NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM 

 

Học sinh lớp 2A đang thảo luận nhóm 4 khi học bài “Phép nhân” 

 

Học sinh lớp 2A phát biểu xây dựng bài 



 

 

Học sinh lớp 1A thực hiện phiếu học tập 

 

 

Học sinh lớp 3B hoàn thành phiếu học tập kết thúc đợt thực nghiệm sư phạm 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 


