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 MỞ ĐẦU 

  

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

 Một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục phổ thông (GDPT) là giúp con 

người phát triển toàn diện nhân cách, trong đó, nhân cách được hiểu là tổ hợp những đặc 

điểm, những thuộc tính tâm lý của cá nhân, biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con 

người [13]. Mặt khác, trong thực tiễn (TT) giáo dục nhân cách còn được hiểu một cách 

đơn giản là những phẩm chất và năng lực (NL) cần thiết của mỗi người, bao gồm cả NL 

tư duy (NL suy nghĩ của con người) và NL hành động (khả năng thực hiện) [18, tr.3-4].  

 Theo UNESCO, bốn trụ cột giáo dục bao gồm “học để biết, học để làm, học để 

chung sống và học để tự khẳng định mình” [83]. Trên cơ sở đó mục tiêu giáo dục, chương 

trình giáo dục ở các nước trên thế giới cũng được nhìn nhận lại để vừa theo sát một xu 

thế vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của từng quốc gia, đó là: Chương trình giáo dục 

với cách tiếp cận theo nội dung, nghĩa là quan tâm chủ yếu đến việc học sinh (HS) sẽ 

lĩnh hội được những kiến thức gì, sang cách tiếp cận phát triển NL, tức là quan tâm nhiều 

đến việc HS có thể làm được gì sau khi lĩnh hội được các kiến thức. Điều này thể hiện 

cụ thể trong chương trình GDPT của nhiều quốc gia phát triển như Australia [47], New 

Zealand [82], Canada, Cộng hòa liên bang Đức,... Nói cách khác, mục tiêu phát triển 

NL cho người học trở thành một trong những xu thế tất yếu của việc xây dựng chương 

trình GDPT ở nhiều nước, trong đó, NL hành động (competencies) được quan tâm hàng 

đầu. Thời đại ngày nay đòi hỏi con người không chỉ biết lĩnh hội các kiến thức mà còn 

cần được phát triển các kĩ năng sử dụng các kiến thức đã có ở các mức độ khác nhau khi 

phải giải quyết các tình huống trong TT. 

 Xét từ khía cạnh xuất hiện hoặc “đặt” vấn đề cho người học, có thể thấy giải 

quyết vấn đề (GQVĐ) được quan niệm theo 2 hướng gắn liền với nhau, đó là: 

(i) GQVĐ trong nội bộ lĩnh vực học tập, điều này thể hiện ở việc HS phải huy động các 

kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được lĩnh hội kèm theo kinh nghiệm cá nhân để tiếp tục 

giải quyết các vấn đề mới trong quá trình học tập;  

(ii) Giải quyết các vấn đề từ các tình huống TT, thể hiện ở việc HS phải huy động những 

kiến thức, kĩ năng, thái độ và kinh nghiệm của cá nhân để giải thích, giải quyết các tình 

huống xảy ra trong TT, trong cuộc sống hằng ngày. 
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 Trong thực tế, với cách tiếp cận phát triển giáo dục theo hướng NL (competencies) 

thì hiện nay GQVĐ theo hướng thứ hai đang được chú ý ở nhiều nước, nghĩa là quan tâm 

đến việc liệu HS có thể giải quyết các vấn đề trong TT đến mức độ nào. Đây là một trong 

những lí do quan trọng mà việc xây dựng và triển khai chương trình GDPT của các nước 

đều xem đó như một định hướng thực hiện, đặc biệt là việc sử dụng các tình huống TT 

trong dạy học (DH) và đánh giá để hình thành và phát triển các NL của người học. Phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) theo hướng thứ hai còn liên quan tới việc 

thực hiện một số mục đích mà luận án này quan tâm; không chỉ phát triển NL mà qua đó 

củng cố nhận thức về nguồn gốc TT của tri thức, vai trò ứng dụng và khả năng ứng dụng 

của môn học vào TT, đặc biệt là đối với môn Toán. 

 Ở Việt Nam, chương trình GDPT hiện hành [5] được xây dựng theo hướng tiếp 

cận nội dung (quan tâm chủ yếu tới việc lĩnh hội tri thức; xem đó là mục đích cuối cùng 

của hoạt động học tập; trong khi đó vấn đề phát triển NL hành động chưa được quan 

tâm một cách đúng mực). Liên quan đến vấn đề này, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 

tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo đã nêu rõ “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang 

bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL và phẩm chất người học” [12]. Nghị quyết 

88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa (SGK) phổ thông cũng đã xác định mục tiêu đổi mới, đó là “Đổi mới 

chương trình, SGK GDPT nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và 

hiệu quả GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần 

chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn 

diện cả về phẩm chất và NL, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng 

của mỗi HS” [33]. Quán triệt các tư tưởng và yêu cầu đó, trong dự thảo Chương trình 

GDPT tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định “chương trình GDPT nhằm 

giúp HS phát triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen; 

phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý 

thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và các NL 

cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri 

thức và sáng tạo” [7]. Dự thảo cũng đã xác định các NL chung cần được hình thành và 

phát triển cho HS, trong đó có NLGQVĐ và sáng tạo.  
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 NLGQVĐ là đối tượng nghiên cứu được chú ý từ rất lâu trong lý luận DH ở các 

nước và kể cả nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực phương pháp dạy học (PPDH) (DH nêu 

và GQVĐ, DH phát hiện và GQVĐ, sáng tạo khi GQVĐ...). Giống như các NL khác, 

NLGQVĐ được hình thành và phát triển qua việc hoạt động học tập mỗi môn học. Toán 

học (TH) với tư cách là môn học lại càng thể hiện ưu thế trong việc hình thành và phát 

triển NL đó (xét cho cùng thì học toán chính là học cách giải toán - hiểu theo nghĩa rộng 

đối với bài toán).  

 Đối với HS phổ thông, một trong những mục tiêu của việc học toán là hình thành 

thái độ tích cực cùng khả năng sử dụng hiệu quả các kiến thức, kĩ năng đã học để vừa 

giải quyết các bài toán “TH thuần túy” hay “lý thuyết” cũng như vừa giải thích các hiện 

tượng, giải quyết các vấn đề trong TT cuộc sống thường ngày với công cụ TH [6] mà 

trong luận án này gọi là các bài toán chứa tình huống thực tiễn (BTCTHTT). 

 Như vậy, NLGQVĐ của HS phổ thông được hình thành và phát triển khi học 

toán có thể được xem là NL giải quyết các vấn đề (bài toán) “lý thuyết” và các vấn đề 

TT (đương nhiên là vừa sức với trình độ của HS). Vì vậy khi thực hiện yêu cầu hình 

thành và phát triển NLGQVĐ thì phải đồng thời hướng tới cả hai “thành phần” nói trên. 

Luận án này hướng tới thành phần thứ hai (giải quyết các vấn đề TT với công cụ TH), 

liên quan chặt chẽ tới phát triển NL ứng dụng TH vào TT của HS phổ thông (luận án 

này xem NLGQVĐTT xét về bản chất thuộc vào phạm trù NL ứng dụng TH vào TT). 

Dạy học toán phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT) có thể được 

thực hiện bằng nhiều giải pháp liên quan các thành tố của quá trình dạy học, từ việc điều 

chỉnh, cụ thể hóa mục tiêu, chuẩn cần đạt, chọn lọc, bổ sung nội dung, đặc biệt là tìm 

kiếm các cách thức DH thích hợp và cuối cùng là tìm kiếm những cách đánh giá đủ độ 

tin cậy. Tuy nhiên, chủ đề của luận án này chủ yếu thuộc vào lĩnh vực nội dung mà cụ 

thể là hướng vào việc xây dựng các bài tập toán chứa tình huống TT và sử dụng chúng 

trong DH toán ở nhà trường phổ thông. Các bài tập loại này trước hết có vai trò nhiều ý 

nghĩa trong việc góp phần tăng cường mạch ứng dụng TH trong giáo dục TH phổ thông; 

chúng giúp cho HS thấy rõ nguồn gốc TT của TH, khả năng ứng dụng vô cùng phong 

phú của TH trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên điều quan trọng là giúp 

HS có những cơ hội hết sức thuận lợi để tập dượt, rèn luyện phát triển NL ứng dụng TH 

vào việc giải quyết các vấn đề TT, một NL học tập cốt lõi cần có và cần được phát triển 

ở mỗi HS. 
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 Thực tế hiện nay cho thấy việc khai thác các BTCTHTT, nhằm mục đích như đã 

nêu ở trên chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống ở nước ta. 

 Chính vì những lí do trên, tác giả luận án chọn đề tài nghiên cứu là “Dạy học 

toán ở trường THPT theo hướng phát triển NLGQVĐTT thông qua việc khai thác và 

sử dụng các tình huống TT”. 

2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.1. Ở nước ngoài 

2.1.1. Về lý luận 

- Về mối quan hệ giữa TH với thế giới thực có liên quan đến ứng dụng TH vào TT: 

Xu hướng đòi hỏi giáo dục TH phải kết hợp nhiều hơn nữa với TT, với thế 

giới thực (Realistic Mathematics Education - thuộc Viện Freudenthal của Trường 

Đại học Utrecht Hà Lan, viết tắt là RME) xuất hiện từ những thập kỷ 70 của thế kỷ 

trước, gắn bó với một trong các tên tuổi lớn là Freudenthal (Hà Lan) và một số nhóm 

nghiên cứu của dự án Wiskobas. Những nhóm này nghiên cứu các xu hướng khác 

nhau của giáo dục TH trên thế giới, với 3 giai đoạn sau đây: giai đoạn “khám phá” (1971 

- 1973), giai đoạn “tích hợp” (1973 - 1975) và giai đoạn “phát triển” (1975 - 1977) 

[79] với định hướng TH gắn với thế giới thực (như là một triết lý). Xu hướng RME 

tiếp tục được phát triển bởi các nhà giáo dục TH thuộc Viện Freudenthal của Trường 

Đại học Utrecht (Hà Lan) và kết quả được thể hiện qua chương trình và SGK toán 

của Hà Lan, khoảng 3/4 các trường học của Hà Lan sử dụng SGK môn Toán với 

những nỗ lực gắn liền với TT. Năm 1996, trong luận án tiến sĩ của mình, Van den 

Heuvel đã phân tích và đánh giá hiệu quả của triết lý RME, để từ đó tiếp tục phát 

triển xu hướng này. Triết lý của RME cũng được thể hiện trong nội dung nhiều SGK 

bậc trung học của Hoa Kì. Bộ sách “TH trong ngữ cảnh” chính là một trong những 

chuỗi SGK của Hoa Kì thể hiện rất rõ mối liên hệ TH với TT. Triết lý của RME cũng 

được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu và đưa vào chương trình dạy toán ở bậc đại học 

như Rasmussen & King (2000) [75, tr.31, 161-172], Kwon (2002) [64, tr.5-15], Ju & 

Kwon (2004) [63, tr.19-30].  

Tư tưởng của RME dựa trên 5 nguyên tắc, kết nối bởi các cấp độ khác nhau 

của tư duy được Van Hiele đề cập đến trong học tập toán: Nguyên tắc sử dụng ngữ 

cảnh; Nguyên tắc sử dụng mô hình; Nguyên tắc sản phẩm của HS; Nguyên tắc tương 

tác; Nguyên tắc mạch kiến thức toán được lồng ghép với nhau. Dưới đây là một số 
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nguyên tắc mà nội dung có liên quan đến BTCTHTT. 

 i) Nguyên tắc sử dụng ngữ cảnh: Ngữ cảnh là một tình huống mà vấn đề được 

cài đặt vào đó [83]. Phương pháp xây dựng bài toán truyền thống thường được tiếp cận 

bằng cách xây dựng những bài toán “TH thuần túy” và giải bài toán bằng công cụ TH. 

Trong khi đó, theo cách tiếp cận của RME thì ngữ cảnh được đưa vào ngay bài toán 

(Gravemeijer & Doorman, 1999). Sử dụng ngữ cảnh trong SGK thường tạo khó khăn 

cho HS GQVĐ nếu các em gặp phải một ngữ cảnh thực tế. Điều này là do HS thường 

phải phiên dịch vấn đề sang bài toán không có ngữ cảnh hay bài toán “TH thuần túy” để 

giải chúng. “Ngữ cảnh”, theo Gravemeijer và Doorman (1999), là tình huống ở đó HS 

được trải nghiệm, nó không chỉ là những nội dung TT mà còn có cả những bài toán “TH 

thuần túy” [58, tr.39, 111-129], trong khi đó Freudenthal lại đề cập đến cách sử dụng 

ngữ cảnh để đưa ứng dụng của TH vào TT.  

ii) Nguyên tắc sử dụng mô hình: Streefland đã phát triển ý tưởng từ nguyên tắc 

ngữ cảnh để kiến tạo khái niệm “mô hình của” và “mô hình cho” năm 1985 [78]. Theo 

đó, ông cho rằng một mô hình được xây dựng và phát triển từ một tình huống TT có liên 

quan đến những vấn đề cụ thể gọi là “mô hình của”, sau đó mô hình được phát triển và 

khái quát hóa sẽ liên quan đến vấn đề “mô hình cho” trong những tình huống khác. 

Thông qua đó, HS được hình thành tri thức TH mới. 

- Về cách tiếp cận đối với TH và giáo dục TH: 

Treffers [80] đã đề cập đến bốn cách tiếp cận khác nhau trong giáo dục TH đó là: 

cơ học, cấu trúc, thực nghiệm và TT. Cách tiếp cận “thực nghiệm” chủ yếu được chú 

trọng trong phát triển chương trình môn Toán, chẳng hạn của Vương Quốc Anh 

(Streefland (1991) [78], Freudenthal (1991) [55]). Theo cách tiếp cận này, HS được 

cung cấp những “nguyên, vật liệu” xung quanh cuộc sống của mình, từ đó tạo điều kiện 

cho các em có cơ hội sử dụng kinh nghiệm của bản thân để GQVĐ.   

- Về cách tiếp cận TT trong mối quan hệ giữa TH và TT: 

Trường phái RME ở Hà Lan coi “thực tiễn” không chỉ có nghĩa là liên hệ giữa 

TH ở nhà trường với TT mà bao gồm cả việc tạo cơ hội, khả năng cho HS được xây 

dựng các bài toán từ thực tế. Van den Heuvel-Panhuizen (2003) [84, tr.54, 9-35] cho 

rằng từ “thực tiễn” (realistic) bắt nguồn từ cụm từ tiếng Hà Lan “zich realiseren” có 

nghĩa là “hình dung/tưởng tượng”. Tác giả giải thích rằng “thực tiễn” ở đây liên quan 

đến việc HS được tiếp cận những vấn đề, tình huống mà có thể hình dung/tưởng tượng, 
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có nghĩa là tiếp cận những vấn đề TT phù hợp với HS. Quá trình vận dụng các kiến thức 

TH vào TT đời sống cũng góp phần cho HS thấy rõ thêm mối quan hệ biện chứng giữa 

TH và TT, đó là TH bắt nguồn từ TT và trở về phục vụ TT. Kiến thức TH được sử dụng 

theo nhiều cách ở nhiều môn học khác nhau như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Kĩ 

thuật, trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Theo Blum và Niss 

(1991) [51, tr.37-68], bên cạnh việc cung cấp cho HS những kiến thức và kĩ năng liên 

quan đến TH như khái niệm, định lý, công thức, quy tắc, thì việc dạy toán cần giúp HS 

phát triển khả năng kết nối các kiến thức, kĩ năng đó để giải quyết những tình huống 

thực tế.  

- Về mối quan hệ giữa “TH hàn lâm” và TH gắn liền với bối cảnh: 

Trên thế giới, một số tác giả cũng đã nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa 

“TH hàn lâm” (academic mathematics) và TH gắn liền với bối cảnh TT (everyday 

mathematics). Tác giả Abraham Arcavi (2002) [46] đã làm sáng tỏ mối quan hệ đó qua 

việc đưa ra 3 khái niệm: tính thường xuyên (everydayness), TH hóa (mathematization) 

và tính quen thuộc của ngữ cảnh (context familiarity). Tác giả đã đưa ra định nghĩa, 

đồng thời minh họa qua các ví dụ cụ thể bằng những kinh nghiệm nghiên cứu của mình, 

từ đó phân tích mối quan hệ giữa “TH đời sống” và “TH học thuật”. Tác giả Marta Civil 

(2002) [66] cũng đưa ra các gợi ý cho sự kết nối giữa TH gắn với bối cảnh TT, “TH 

thuần túy” và TH trong nhà trường để kết nối 3 thành phần trên thông qua việc tổ chức 

các hoạt động TH cụ thể cho các em HS lớp 5. Tác giả Norbert Herrmann (2012) [69], 

từ một cách tiếp cận khác lại đưa ra các bài toán TT gắn liền với các kiến thức, kĩ năng 

TH nhằm giúp độc giả có thể thấy được vẻ đẹp của TH gắn với bối cảnh TT. Đối với 

mỗi tình huống đưa ra, Ông đều phân tích về tình huống, bối cảnh, các kết quả thu được 

qua phân tích tình huống, qua đó làm toát lên vẻ đẹp của TH gắn với bối cảnh cuộc sống. 

Bên cạnh đó, một số tác giả như David W. Carraher and Analucia D. Schlieman (2002) 

[52] còn đưa ra các lý giải cho việc tìm sự liên quan giữa TH gắn với bối cảnh TT với 

giáo dục TH trong nhà trường. 

2.1.2. Về xây dựng và sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn 

Việc thiết kế các BTCTHTT và sử dụng chúng trong DH ở các nước trên thế giới 

cũng rất được quan tâm. Chỉ cần xem xét và thống kê các bài toán này trong SGK toán ở 

các nước, trước hết là các nước phát triển sẽ thấy ngay xu thế đó [76], [77], [61]. Trong 

Chương trình GDPT của Australia (2008) [47] và New Zealand (2007) [82], khi đưa 
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ra các ví dụ minh họa cho các mức độ đạt chuẩn đều có các BTCTHTT gắn liền với các 

nội dung quy định trong Chương trình môn Toán.  

- Pháp lệnh về mục tiêu giáo dục Hoa Kì năm 2000 [10, tr.30-31] đã xác định 8 

mục tiêu của giáo dục, trong đó có mục tiêu là “Tất cả HS học hết các lớp 4, 8 và 12 

phải có NL ứng dụng thực tế, độc lập suy nghĩ và có thể học lên tiếp đối với các môn 

học Tiếng Anh, TH, Khoa học, Ngoại ngữ, ..., có khả năng tiếp nhận các công việc trong 

đời sống kinh tế hiện đại”, cùng với một mục tiêu khác là: “Mỗi công dân đã trưởng 

thành đều phải có văn hoá, có tri thức và kĩ năng cần thiết trong cuộc cạnh tranh kinh 

tế thế giới”. Ở Singapore, để khẳng định và nâng cao vai trò của giáo viên (GV), năm 

2004 Thủ tướng Singapore đã đề ra phương châm giáo dục là “dạy ít, học nhiều”. Với 

phương châm đó, mỗi GV đều được yêu cầu phát huy hết khả năng của mình để thiết kế 

các bài giảng một cách hiệu quả và điều rất đáng chú ý là GV đã đề xuất rất nhiều sáng 

kiến mà hầu hết trong đó đều được phát triển theo cách lấy “thế giới thực” làm trung 

tâm [67]. Ngoài ra một hiện tượng rất đáng được chú ý là đề kiểm tra của một số chương 

trình  đánh giá nổi tiếng trên thế giới đều sử dụng các BTCTHTT, chẳng hạn NAEP, 

NAPLAN, PISA,... 

- Chương trình đánh giá quốc gia về tiến bộ trong giáo dục (NAEP) là chương 

trình đánh giá liên tục (trên mẫu đại diện cho toàn quốc) nhằm thu thập và xử lý các 

thông tin về: các HS ở Hoa Kì biết gì và có thể làm được gì qua học tập các môn học cụ 

thể. NAEP được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1969, cho nhiều môn học, trong đó có 

TH [48]. 

Chương trình đánh giá này dựa trên quan điểm là ngoài kiến thức, kĩ năng, thái 

độ thì HS Hoa Kì cần biết vận dụng chúng để giải quyết các vấn đề trong TT, do đó 

trong các đề khảo sát của NAEP thường có nhiều tình huống TT đưa ra để HS giải quyết 

(hằng năm, NAEP cung cấp cho những người quan tâm 1/4 số lượng các câu hỏi đã sử 

dụng, nhằm mục đích khuyến khích GV tiếp tục dùng chúng trong suốt quá trình giảng 

dạy của mình). 

- NAPLAN là chương trình đánh giá quốc gia của Australia, được tiến hành vào 

tháng 5 hằng năm cho tất cả các HS lớp 3, 5, 7, 9 trong toàn quốc. Tất cả các HS trong 

cùng một khối lớp được đánh giá trên một đề kiểm tra đối với trình độ đọc, viết, ngôn 

ngữ và trình độ TH. Các đề kiểm tra này được thiết kế bởi sự phối hợp giữa Hội đồng 

đánh giá, báo cáo và phát triển chương trình Australia (ACARA), các bang, các tổ chức 
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giáo dục phi chính phủ và Chính phủ Australia [47], [49]. Chương trình đánh giá này 

cũng rất quan tâm, khuyến khích việc HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm 

có được để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. GV cũng có thể tham khảo 

các câu hỏi từ NAPLAN trong quá trình DH của mình. 

- PISA (Programme for International Student Assessment) là Chương trình đánh 

giá HS quốc tế do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và chỉ đạo. 

PISA được triển khai lần đầu vào năm 1997 và định kì 3 năm một lần nhằm đánh giá 

NL vận dụng những kiến thức, kĩ năng ở 4 lĩnh vực chính là Đọc hiểu, Toán, Khoa học 

và GQVĐ để giải quyết các vấn đề cuộc sống của HS lứa tuổi 15. Mỗi kì sẽ lựa chọn 

một lĩnh vực chính để đánh giá sâu hơn [9].  

Dựa trên các nhóm NL, PISA xác định các lĩnh vực đánh giá, trong đó có TH. 

Có thể thấy nét nổi bật nhất của PISA, đó là tất cả hệ thống đề kiểm tra của PISA đều là 

các tình huống có thực trong TT và để giải quyết các tình huống này, đòi hỏi HS phải 

có một sự cần thiết kĩ lưỡng qua việc huy động kiến thức, kĩ năng, thái độ cùng với kinh 

nghiệm (kết quả trải nghiệm TT của cá nhân) để giải quyết [73]. Ví dụ sau đây thể hiện 

một BTCTHTT đã được sử dụng trong kì đánh giá của PISA. 

Bài 1: TRANG TRẠI [72] 

Dưới đây là ảnh chụp và mô hình TH của một trang trại với mái nhà có hình 

dạng của một kim tự tháp trong đó các kích thước được ghi trên hình vẽ. 

 

 

Sàn tầng gác mái ABCD là một hình vuông, còn hình khối EFGHKLMN là hình 

hộp chữ nhật, trong đó E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AT, BT, CT và DT. Các 

cạnh bên của kim tự tháp đều có chiều dài là 12m.   

Câu hỏi đặt ra là tính diện tích sàn tầng gác mái ABCD? 
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Mục đích của câu hỏi: HS biết kết nối mô hình thực tế với mô hình TH; biết lựa 

chọn thông tin thích hợp về độ dài tương ứng và từ đó giải bài toán.  

Các bài toán kiểm tra của PISA là các tình huống có thực và đòi hỏi HS phải vận 

dụng khá nhiều kiến thức và kĩ năng liên quan để giải quyết.  

Nhận xét chung: Xu hướng gắn lý thuyết với TT nói chung và vận dụng TH vào 

TT nói riêng ngày càng được nhiều người quan tâm, nghiên cứu. SGK của nhiều nước, 

nhiều chương trình đánh giá nổi tiếng sử dụng các BTCTHTT. Một điều đáng chú ý 

nữa là trong số các bài tập đó thì có bài tập lấy dữ liệu từ thực tế nhưng cũng có nhiều 

bài tập sử dụng tình huống giả định, nhiều bài kết nối TH với các môn học khác.  

2.2. Ở Việt Nam 

2.2.1. Về năng lực giải quyết vấn đề 

Từ nhiều năm nay ở nước ta có khá nhiều công trình nghiên cứu về NL và 

NLGQVĐ, ở đây sẽ cố gắng cập nhật các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này. 

Tiếp cận từ góc độ tâm lý học, tác giả Nguyễn Công Khanh [17], cho rằng: Năng 

lực là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ và vận hành (kết 

nối) chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả 

vấn đề đặt ra của cuộc sống. Năng lực là một cấu trúc động (trừu tượng), có tính mở, 

đa thành tố, đa tầng bậc, hàm chứa trong nó không chỉ là kiến thức, kĩ năng,... mà cả 

niềm tin, giá trị, trách nhiệm xã hội... thể hiện ở tính sẵn sàng hành động trong những 

điều kiện thực tế, hoàn cảnh thay đổi. 

Nhiều tác giả đã quan tâm nghiên cứu về NL và NLGQVĐ cũng như NLGQVĐ 

trong môn Toán. Nguyễn Thị Lan Phương [30] đề xuất cấu trúc của NL bao gồm các 

thành tố (i) Nhận biết và Tìm hiểu vấn đề; (ii) Thiết lập không gian vấn đề; (iii) Lập kế 

hoạch và trình bày giải pháp; (iv) Đánh giá và phản ánh giải pháp. Dự thảo Chương trình 

GDPT tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo [7] cũng đã xác định cấu trúc của NLGQVĐ 

bao gồm các thành tố: (i) Phát hiện và làm rõ vấn đề; (ii) Đề xuất, lựa chọn giải pháp; 

(iii) Thực hiện và đánh giá giải pháp GQVĐ; (iv) Nhận ra ý tưởng mới; (v) Hình thành 

và triển khai ý tưởng mới; (vi) Tư duy độc lập. 

Về đánh giá NLGQVĐ của HS trong DH toán, Phan Anh Tài [36] đã đạt được 

các kết quả sau: (i) Xác định được mục đích và muc̣ tiêu cơ bản đánh giá NLGQVĐ của 

HS trong daỵ học toán THPT; (ii) Xác định các thành tố của NLGQVĐ theo hướng tiếp 

câṇ quá trình GQVĐ; (iii) Đưa ra phương án mới đánh giá NLGQVĐ của HS trong daỵ 
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hoc̣ toán THPT trên cơ sở đánh giá các NL thành tố đa ̃xác điṇh; (iv) Đề xuất giải pháp 

tiến hành đánh giá NLGQVĐ của HS trong daỵ hoc̣ toán THPT theo phương án đánh 

giá đa ̃đề xuất nhằm nâng cao chất lươṇg daỵ hoc̣ toán THPT. Tuy khá đa dạng, phong 

phú, song qua các kết luận được rút ra có thể thấy các tác giả ở Việt Nam có quan điểm 

khá thống nhất về GQVĐ và NLGQVĐ. 

2.2.2. Về bài toán chứa tình huống thực tiễn 

- Từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước tác giả Trần Kiều, Phòng Toán, Viện Khoa học 

Giáo dục đã nghiên cứu khá hệ thống về mạch ứng dụng TH trong chương trình TH phổ 

thông chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT trong cải cách giáo dục lần thứ 3. 

Nội dung chủ yếu bao gồm: 

- Sự tồn tại có ý nghĩa quan trọng của mạch ứng dụng TH trong chương trình TH 

phổ thông.  

- Mối quan hệ giữa mạch ứng dụng TH với các mạch kiến thức, kĩ năng khác 

trong chương trình TH phổ thông.  

- Làm thế nào để làm nổi rõ mạch ứng dụng TH qua DH toán, trong đó có nhấn 

mạnh giải pháp xây dựng hệ thống các BTCTHTT vì ý nghĩa, tầm quan trọng của nó 

trong việc làm sáng tỏ giá trị ứng dụng của TH trong cuộc sống rèn luyện kỹ năng ứng 

dụng TH... Tuy nhiên, chưa quan tâm tới việc góp phần phát triển NLGQVĐTT (trong 

DH toán) cho HS chủ yếu bắt đầu từ thập kỷ 90, thế kỷ trước. 

Các tác giả Phạm Phu [29], Lê Hải Châu [11] đã có một số nghiên cứu liên quan 

đến TH và TT dưới dạng biên soạn tài liệu phục vụ cho việc vận dụng TH vào TT. Đây 

là những nghiên cứu đầu tiên trong nước về các BTCTHTT và việc vận dụng TH vào 

TT, tuy nhiên những nghiên cứu này có phần hạn chế về tính cập nhật. 

Vào những năm cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã xuất hiện hướng nghiên 

cứu về bài tập toán (vai trò, ý nghĩa, cách thức thiết kế, sử dụng,..), như các tác giả Lê 

Thị Xuân Liên, Trần Đình Châu, Trần Luận,...  

Lê Thị Xuân Liên [23] đã đưa ra một số định hướng, một số yêu cầu có tính 

nguyên tắc, quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi để từ đó xây dựng được một hệ thống 

các biện pháp sư phạm nhằm thiết lập hệ thống câu hỏi trong DH toán theo định hướng 

đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng DH toán ở trung học cơ sở. Tác giả này cũng đã 

đề xuất hệ thống câu hỏi trong các tình huống DH điển hình.  
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Một số tác giả lại quan tâm nghiên cứu về tăng cường vận dụng TH vào TT qua 

các chủ đề cụ thể, như Nguyễn Ngọc Anh trong công trình “Ứng dụng phép tính vi phân 

(phần đạo hàm) để giải các bài tập cực trị có nội dung liên môn và thực tế trong DH 

toán lớp 12 THPT ”, trong đó, đề cập đến các định hướng chỉ đạo, xây dựng hệ thống 

bài tập cực trị có nội dung liên môn và thực tế kèm theo những hướng dẫn về PPDH hệ 

thống bài tập [4]. Công trình của Bùi Huy Ngọc (đề tài “Tăng cường khai thác nội dung 

thực tế trong DH số học và đại số nhằm nâng cao NL vận dụng TH vào TT cho HS 

Trung học cơ sở”), đã xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp khai thác nội 

dung thực tế trong DH Số học và Đại số ở trường Trung học cơ sở nhằm phát triển và 

nâng cao NL vận dụng TH vào TT cho HS [28]. Các kết quả nổi bật có thể kể đến trong 

công trình này là (i) Làm rõ thêm về khái niệm BTCTHTT; (ii) Một số tình huống điển 

hình trọng vận dụng TH vào TT; (iii) Một số thành tố của cấu trúc NL vận dụng TH vào 

TT của HS trung học cơ sở. Vấn đề tăng cường ứng dụng TH vào TT trong DH toán ở 

bậc cao đẳng, đại học cũng được chú ý trong thời gian qua, tác giả Phan Thị Tình (đề 

tài “Tăng cường vận dụng TH vào TT trong DH môn Xác suất thống kê và môn Quy 

hoạch tuyến tính cho sinh viên toán đại học sư phạm”) đã đưa ra một số kết quả nghiên 

cứu như các biện pháp giúp tăng cường vận dụng TH vào TT thông qua lĩnh vực Xác 

suất thống kê [38]. Trong đó, có biện pháp: Tăng cường các tình huống xây dựng và 

củng cố kiến thức qua việc thâm nhập TT; Sử dụng hợp lý hệ thống BTCTHTT trong 

môn học; Luyện tập cho sinh viên một số hoạt động thành phần trong các bước vận dụng 

TH vào TT; Cho sinh viên tiếp cận với các hình thức đề và các dạng câu hỏi trong đề 

kiểm tra đánh giá NL TH phổ thông của HS theo PISA. Tác giả Phan Văn Lý (đề tài 

“Dạy học toán ở trường cao đẳng sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng TH vào 

TT”) đã xây dựng các ví dụ - TH TT trong DH toán cơ bản giúp sinh viên trải nghiệm 

vận dụng TH vào TT. Các biện pháp được xây dựng có những gắn bó, liên hệ bổ sung 

cho nhau ở những mức độ khác nhau và cùng hướng tới mục tiêu kép [16].  

Trong quá trình chuẩn bị xây dựng và triển khai chương trình, SGK GDPT sau 

năm 2015 theo định hướng phát triển NL cũng đã có một số công trình nghiên cứu bước 

đầu phục vụ cho công việc này, trước hết là về NL [8], hệ thống NL cần phát triển cho 

HS phổ thông Việt Nam, DH phát triển NL nói chung, DH theo định hướng phát triển 

NLGQVĐ nói riêng và nhấn mạnh đến NL giải quyết các vấn đề TT. Bùi Văn Nghị, 

Nguyễn Tiến Trung [27] đã tập trung vào chủ đề này trong DH TH, nhấn đến các 
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BTCTHTT nhằm phát triển NL TH cho HS. Ngoài ra, một hướng nghiên cứu có liên quan 

đã được Nguyễn Danh Nam thực hiện [26, tr.44-52] là hình thành và phát triển NL mô 

hình hóa TH của HS, tác giả đã giới thiệu phương pháp và quy trình mô hình hóa được sử 

dụng trong tổ chức các hoạt động TH ở trường phổ thông. Thông qua các hoạt động này, 

GV cho HS thấy được mối quan hệ giữa TH và TT, giúp các em rèn luyện các thao tác tư 

duy TH và kĩ năng nhìn nhận các hiện tượng TT từ góc nhìn TH [25, tr.512-516]. Gần với 

chủ đề này có công trình của Phan Anh [3] với các luận điểm liên quan tới việc xây dựng 

mô hình TH các tình huống TT trong quá trình học đại số và giải tích. 

Nhận xét chung: Mặc dù vậy, cho đến nay ở nước ta chưa có công trình nào 

nghiên cứu một cách toàn diện, cụ thể và tập trung vào BTCTHTT. Nếu tập trung nghiên 

cứu vào các hướng sưu tầm, khai thác và sử dụng BTCTHTT trong DH TH ở trường 

THPT nước ta sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn giá trị ứng dụng to lớn của TH đối với TT 

cũng như đóng góp vào việc phát triển NLGQVĐTT cho HS phổ thông nói chung và 

HS THPT nói riêng. 

 Qua phần tổng quan có thể thấy xu thế gắn TH nhà trường với ứng dụng đang 

chiếm ưu thế trong đổi mới DH, các công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc đưa ra 

các luận điểm quan trọng liên quan trực tiếp tới yêu cầu làm thế nào để dạy TH với mục 

đích là dạy ứng dụng. Các BTCTHTT cũng đã trở thành đối tượng nghiên cứu, song 

nghiên cứu một cách hệ thống, cập nhật với bối cảnh hiện nay với những yêu cầu mới 

thì vẫn cần có các công trình đáp ứng đòi hỏi đó. 

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

 Trên cơ sở nghiên cứu NLGQVĐTT và DH toán nhằm phát triển NLGQVĐ 

mà đề xuất cách thức khai thác các BTCTHTT và xây dựng một số biện pháp sư 

phạm phát triển NLGQVĐTT cho HS qua việc sử dụng các bài toán đó trong DH 

toán ở trường THPT. 

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 Luận án nghiên cứu một số vấn đề sau: 

- Sự tồn tại, ý nghĩa và biểu hiện cụ thể của mạch ứng dụng TH trong Chương 

trình môn Toán GDPT và mối liên quan tới mục đích ứng dụng, dạy phát triển 

NLGQVĐTT của TH nhà trường. 

- Các quan niệm về NL, NLGQVĐ, NLGQVĐTT. 
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- Vai trò, ý nghĩa của BTCTHTT trong DH góp phần phát triển NLGQVĐTT 

cho HS. 

- Thực trạng của việc khai thác các BTCTHTT và việc sử dụng BTCTHTT trong 

DH môn Toán ở trường THPT Việt Nam theo định hướng phát triển NLGQVĐTT. 

- Cách thức khai thác và sử dụng BTCTHTT trong DH môn Toán THPT để phát 

triển NLGQVĐTT cho HS. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu trong và 

ngoài nước về các nội dung có liên quan đến đề tài luận án. 

5.2. Phương pháp điều tra: Điều tra bằng phiếu và phỏng vấn GV, HS về thực 

trạng việc khai thác và sử dụng các BTCTHTT ở một số trường THPT. 

5.3. Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến các chuyên gia về các luận điểm, luận 

cứ, luận chứng của luận án. 

5.4. Phương pháp thống kê: Xử lý các số liệu điều tra thực trạng, các dữ liệu thu 

được trong thực nghiệm. 

5.5. Phương pháp thực nghiệm: Kiểm nghiệm các biện pháp sư phạm mà luận án 

đề xuất ở một số trường THPT, từ đó có kết luận về giả thuyết khoa học. 

6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

 Nếu xây dựng được cách thức khai thác để làm phong phú hơn các BTCTHTT, 

từ đó đề xuất được những biện pháp sư phạm thích hợp để sử dụng BTCTHTT trong 

DH toán ở trường THPT thì sẽ góp phần phát triển được NLGQVĐTT cho HS. 

7. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển NLGQVĐTT. 

- Làm rõ thêm ý nghĩa, vai trò quan trọng của hệ thống BTCTHTT đối với việc 

thực hiện mục tiêu DH môn Toán trong trường THPT trên cơ sở làm sáng tỏ vai trò ứng 

dụng đầy ý nghĩa của TH trong TT. 

- Làm rõ thực trạng khai thác và sử dụng các BTCTHTT (từ nhận thức đến thực 

hiện của GV, HS), xác định nguyên nhân và rút ra kết luận. 

- Đề xuất được cách thức khai thác và sử dụng những BTCTHTT để GV và HS 

có thể tham khảo trong quá trình dạy và học toán ở trường THPT.  

- Xây dựng được một số biện pháp DH toán sử dụng BTCTHTT nhằm góp phần 

phát triển NLGQVĐTT cho HS THPT. 
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8. LUẬN ĐIỂM ĐƯA RA BẢO VỆ 

- Các quan điểm về cách thức khai thác và sử dụng BTCTHTT trong DH toán ở 

trường THPT. 

- Các định hướng và biện pháp DH toán sử dụng BTCTHTT nhằm phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. 

- Ý nghĩa, vai trò, tác dụng của các BTCTHTT đối với sự hình thành và phát triển 

NLGQVĐTT của HS trong DH toán. 

9. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận 

án gồm ba chương: 

 Chương 1. Cơ sở lý luận và TT. 

 Chương 2. Khai thác và sử dụng các tình huống TT trong DH môn Toán THPT 

nhằm phát triển NLGQVĐTT cho HS. 

 Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC KHAI THÁC VÀ 

SỬ DỤNG BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC 

TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN 

1.1. VỀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG GẮN GIÁO DỤC TOÁN HỌC VỚI THỰC TIỄN   

1.1.1. Xu thế giáo dục toán học gắn với thực tiễn  

 Mối quan hệ biện chứng giữa TH và TT được xác định đó là TH bắt nguồn từ TT 

và trở về phục vụ TT. Thực tiễn là cơ sở để nảy sinh, phát triển các lý thuyết TH; TT 

đặt ra những bài toán và TH được xem là công cụ hữu hiệu để giải quyết rất nhiều các 

bài toán này. Mối quan hệ biện chứng giữa TH và TT đó cũng thể hiện trong quy luật 

nhận thức đã được V.I.Lênin nêu lên: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và 

từ tư duy trừu tượng đến TT, đó là con đường biện chứng để nhận thức chân lý” [22, 

tr.189]. Gắn giáo dục TH với TT luôn là một xu thế trên thế giới, tùy theo từng giai 

đoạn, trong các bối cảnh khác nhau mà xu thế đó có những điều chỉnh cho phù hợp; một 

số biểu hiện cụ thể của xu thế này đã được trình bày ở phần tổng quan. Điều đáng chú ý 

là làm thế nào để thể hiện xu thế đó trong TT DH toán ở trường phổ thông. Định hướng 

bao trùm là phải làm cho HS nhận thức được nguồn gốc TT của TH và khả năng ứng 

dụng vô cùng đa dạng của TH và cuộc sống. Có nhiều giải pháp đa dạng để quán triệt 

định hướng đó mà HS tiếp xúc, nghiên cứu – giải quyết các BTCTHTT có thể được xem 

là một trong những biện pháp có hiệu quả. 

1.1.2. Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong dạy học toán ở trường phổ thông đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta 

 Xu thế gắn giáo dục TH với TT đã được các nhà giáo dục Việt Nam quan tâm và 

thực hiện từ các thập kỷ trước, thể hiện ở chỗ đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng TH 

trong DH toán, thể hiện ở những lần xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục 

môn Toán ở trường phổ thông ở nước ta.  

 Một trong những vấn đề được chú ý khi xây dựng nội dung chương trình GDPT 

môn Toán phổ thông như đã nói ở trên, đó là làm thế nào để HS thấy được nguồn gốc 

TT của TH với ứng dụng đa dạng, phong phú của nó vào mọi lĩnh vực của đời sống. 

Chương trình GDPT môn Toán hiện hành ở nước ta đã nêu rõ một trong những quan 

điểm chỉ đạo DH môn Toán là phải tăng cường thực hành và vận dụng, thực hiện DH 

toán gắn với TT. Theo quy định trong Chương trình GDPT môn Toán cấp THPT ngoài 
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yêu cầu rèn luyện cho HS những kĩ năng cơ bản liên quan đến việc sử dụng các kiến 

thức đã học trong chương trình, còn có yêu cầu về việc rèn luyện và phát triển các kĩ 

năng suy luận, chứng minh, giải toán và đặc biệt là “vận dụng kiến thức TH trong học 

tập và đời sống” [6]. Như vậy, có thể nhận thấy yêu cầu ứng dụng TH vào TT đối với 

HS THPT đã được quy định một cách chính thức trong Chương trình GDPT môn Toán 

và được xem như một trong những mục tiêu của môn Toán THPT. Ngoài ra, Chương 

trình GDPT môn Toán cấp THPT cũng đưa ra các yêu cầu về PPDH TH, trong đó có 

nhấn mạnh đến các yêu cầu sau đây: 

 (i) PPDH TH cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình 

thành và phát triển NL tự học, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, 

sáng tạo của tư duy. 

 (ii) Chú trọng rèn luyện tư duy logic, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo của HS 

thông qua các hoạt động phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lý thuyết vào 

giải quyết một số bài toán thực tế và một số vấn đề của môn học khác. Tăng cường vận 

dụng PPDH phát hiện và GQVĐ. 

 (iii) Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành TH để đảm bảo 

yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức TH vào TT, nâng cao hứng thú 

cho người học. 

 Như vậy, có thể thấy Chương trình GDPT môn Toán THPT hiện hành đã có các 

yêu cầu cụ thể về việc liên kết các kiến thức “TH thuần túy” với ứng dụng trong học tập 

và cuộc sống, trong đó nhấn mạnh đến ứng dụng các kiến thức TH để giải quyết các vấn 

đề trong TT.  

 Một trong các xu thế đổi mới giáo dục hiện nay là DH hướng tới phát triển NL 

cho người học, trong đó, đối với môn Toán thì NLGQVĐ đang được quan tâm đặc biệt. 

Quán triệt xu thế đó, kết hợp với yêu cầu phát triển NL ứng dụng TH vào TT thì trong 

quá trình DH Toán, vấn đề về mối quan hệ giữa TH và TT lại càng phải được quan tâm 

hàng đầu. 

 Có ba vấn đề cần được xem xét trong quá trình DH môn Toán gắn với TT trong 

bối cảnh hiện nay ở nước ta mà cần tiếp tục quan tâm giải quyết, đó là:  

Thứ nhất, chú ý làm rõ “TH có nguồn gốc từ TT”. Để giúp HS thấy được điều này 

thì cần làm rõ những hiện tượng, những vấn đề xuất hiện trong TT mà cách giải quyết đòi 

hỏi các phát minh TH. Lịch sử TH nếu được nghiên cứu, chọn lọc và sử dụng phù hợp 
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trong quá trình dạy toán có thể phục vụ tốt cho việc thực hiện. Ví dụ, nguồn gốc phát sinh 

đạo hàm là từ khó khăn trong việc GQVĐ xác định vận tốc tức thời tại thời điểm t nào đó. 

Tuy không phải kiến thức nào cũng có thể xác định được một cách rõ ràng và cụ thể ngay 

yêu cầu trên, nhưng cần tận dụng các cơ hội để thực hiện. 

Thứ hai, “Cần làm rõ TH được phản ánh từ TT”. Để thực hiện điều này thì cần 

làm rõ sự tồn tại của kiến thức toán trong các vấn đề TT. Một trong những biện pháp 

thực hiện là chẳng hạn khi học một khái niệm TH cần yêu cầu HS liên hệ, xác định 

những hiện tượng trong TT có liên quan đến khái niệm đó, là minh họa cho khái niệm. 

Chẳng hạn, đặt câu hỏi là những ví dụ nào trong TT hoặc các môn học khác phản ánh 

khái niệm hàm số: “khái niệm hàm số được phản ánh, được khái quát từ những hiện 

tượng nào trong TT hoặc qua các ví dụ của môn học khác”. 

Thứ ba, “làm rõ vai trò công cụ của TH để GQVĐ TT”. HS sẽ nhận ra được điều 

này ngay từ quá trình học toán nếu GV thực sự quan tâm vì có nhiều cơ hội, thuận lợi. 

Có thể thấy một trong những biện pháp để thực hiện yêu cầu trên là xây dựng và sử dụng 

hiệu quả một hệ thống các BTCTHTT mà thông qua việc giải quyết các bài tập đó, HS 

sẽ thấy được ứng dụng của TH trong TT cuộc sống. 

 Việc giải quyết 3 vấn đề trên cũng là cách để giúp HS có thể tự trả lời được câu 

hỏi “học kiến thức này để làm gì?”, đồng thời cũng trực tiếp góp phần phát triển NL ứng 

dụng TH vào TT cho HS. 

 Để tăng cường gắn giáo dục TH với TT, chúng tôi cho rằng các luận điểm của 

Freudenthal và một số cộng sự về 3 vấn đề trên là rất đáng chú ý và có sức thuyết phục, 

đặc biệt là các ý kiến về TH hóa, mô hình hóa TH, ... các thuật ngữ có liên quan chặt 

chẽ với nội dung của luận án này. 

 Chúng tôi đồng thuận với quan điểm Freudenthal khi cho rằng cần đưa những 

vấn đề của TT cuộc sống vào trong chương trình dạy và học của nhà trường phổ thông 

(Freudenthal (1991) [55]). Tuy nhiên, cần chú ý đến đặc thù, sự khác nhau của TH với 

các khoa học khác. Theo Freudenthal, có hai cách tiếp cận trong giảng dạy TH: 

- Cách tiếp cận thứ nhất coi TH như là sản phẩm khoa học thuần túy (những tiên 

đề, mệnh đề, định lý, hệ quả, phương trình, bất phương trình,…). 

- Cách tiếp cận thứ hai coi TH như sản phẩm - thành quả hoạt động của con 

người. Freudenthal chú trọng đến cách tiếp cận thứ hai. Sản phẩm của hoạt động TH 

được hiểu không chỉ là những tiên đề, định lý, hệ quả mà cách chứng minh, lập luận 
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TH,… được lưu trong bộ não của con người, trong đó TH hóa (mathematization) là một 

đặc trưng cơ bản của hoạt động TH. Từ đó, Freudenthal phản đối việc DH toán bằng 

cách chỉ đưa ra những sản phẩm khoa học của TH “có sẵn” (Freudenthal (1973) [56]), 

(Freudenthal (1983) [57]), (Gravemejier & Terwel (2000) [59, tr.777-796] mà HS cần 

phải được học toán như việc thực hiện một hoạt động khám phá lại tri thức. Đây là 

những tri thức có thể không mới với các nhà TH nhưng là mới đối với chính bản thân 

HS. Freudenthal sử dụng cụm từ “phát minh lại tri thức có sự hướng dẫn” thay vì dùng 

những cụm từ như GQVĐ, học tập khám phá,… Theo cách tiếp cận này, HS sẽ được 

khám phá lại tri thức theo đúng “quá trình phát minh của nhân loại” mà các em được tạo 

cơ hội để khám phá lại tri thức có sự hướng dẫn như xây dựng giả thuyết, kiểm chứng, 

đối chiếu bài toán TH với TT cuộc sống. Từ đó, ông cho rằng HS cần phải học cách tìm, 

khám phá tri thức theo đúng con đường mà tri thức TH được tạo ra (xuất phát từ TT, trở 

lại phục vụ TT).  

 Theo Freudenthal thì TH hóa liên quan đến việc tổng quát hóa, công thức hóa 

bao gồm các hoạt động như mô hình hóa, biểu tượng hóa, lược đồ hóa và xác định, tổng 

quát hóa để hiểu vấn đề; còn TH hóa lại được De Lange coi là “một hoạt động có tổ 

chức và cấu trúc, ở đó kiến thức và kĩ năng được sử dụng để khám phá các mối quan hệ, 

cấu trúc, quy luật chưa biết”. Khái niệm TH hóa theo chiều ngang và chiều dọc được sử 

dụng để giải thích sự khác nhau việc giữa biến một “vấn đề sang bài toán” và “quá trình 

giải quyết trong nội bộ TH” (Treffers (1987) [79]). Cũng theo Freudenthal (1991) [55] 

thì TH hóa theo chiều ngang là chuyển từ vấn đề TT đến bài toán “TH thuần túy”, còn 

TH hóa theo chiều dọc là giải bài toán trong nội bộ TH. Như vậy, TH hóa là hoạt động 

chuyển đổi từ thế giới thực vào thế giới TH. De Lange (1987) [54] liệt kê các hoạt động 

trong quá trình TH hóa theo chiều ngang như: xác định kiến thức TH cụ thể trong ngữ 

cảnh chung; lược đồ hóa; lập công thức và phác thảo hình ảnh về vấn đề theo nhiều cách 

khác nhau; khám phá các mối quan hệ; khám phá các quy luật; nhận ra các khía cạnh 

tương tự trong ngữ cảnh khác nhau; chuyển vấn đề TT thành bài toán; chuyển vấn đề 

TT thành mô hình TH đã biết. Một số hoạt động chứa những thành phần của TH hóa 

theo chiều dọc như: biểu diễn mối quan hệ theo công thức; cung cấp các quy luật; gọt 

giũa và điều chỉnh mô hình; sử dụng các mô hình khác nhau; kết nối và tích hợp các mô 

hình; công thức hóa khái niệm TH mới; tổng quát hóa/khái quát hóa. Như vậy, theo quan 

điểm này, quá trình TH hóa xảy ra không chỉ khi giải quyết một vấn đề thực tế mà ngay 
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cả khi giải quyết một vấn đề trong nội bộ TH nhằm khám phá các cấu trúc TH. Lúc này 

các tình huống thực tế chỉ đóng vai trò là môi trường tạo động cơ hoặc minh họa cho sự 

xuất hiện các kiến thức TH. Đây cũng có thể xem là một vai trò có ý nghĩa của 

BTCTHTT. 

 Freudenthal cũng quan niệm rằng “TH có quan hệ mật thiết với thực tế” và “TH 

là kết quả hoạt động của con người”. Vì vậy, học toán không phải là tiếp nhận kiến 

thức có sẵn mà học toán là quá trình thiết lập và GQVĐ từ thực tế hay trong nội tại 

TH để xây dựng kiến thức toán và ông gọi quá trình đó là TH hóa.  

 Chúng tôi xem đây là một quan niệm rất đáng quan tâm trong DH toán ở Việt 

Nam cả về ý nghĩa, mục đích, bản chất của việc học toán; mọi quan hệ giữa lý thuyết và 

ứng dụng TH. Quan điểm này cần được quán triệt trong toàn bộ quá trình DH toán và 

từ đó cũng tạo ra cách làm đúng đắn để tăng cường mạch ứng dụng TH trong trường 

phổ thông Việt Nam. Căn cứ vào mục đích của luận án này thì TH hóa nói chung và TH 

hóa theo chiều ngang được dẫn trên đây được xem là một trong các luận điểm chủ đạo. 

1.1.3. Phương hướng tăng cường gắn môn Toán với thực tiễn trong dạy học toán ở 

trường trung học phổ thông   

 Đối với giáo dục TH phổ thông khi vận dụng mối quan hệ biện chứng về con 

đường nhận thức (V.I.Lê Nin) thì giáo dục TH cần làm sáng tỏ nguồn gốc TT của tri 

thức TH, phạm vi ứng dụng của TH và đặc biệt là cho HS tự mình vận dụng các kiến 

thức, kĩ năng TH cần có vào việc giải quyết các tình huống thực, đặc biệt là giải quyết 

các BTCTHTT. 

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về gắn TH với TT, với 3 vấn đề chú ý đã nêu ở 

mục 1.1.2 (TH có nguồn gốc từ TT; phản ánh TT và là công cụ hữu hiệu để GQVĐ TT) 

thì mặt khác có thể dựa trên 5 nguyên tắc kết hợp TH với thế giới thực đề xuất bởi RME 

đã nêu ở phần tổng quan trong luận án này, chúng tôi cho rằng, trong DH toán cần phải:  

 i) Đặt tri thức bài học trong hoàn cảnh TT chứa đựng nó, dẫn đến việc đặt bài 

toán trong tình huống TT, thông qua đó nảy sinh nhu cầu cần giải quyết để xây dựng bài 

toán. 

 ii) Xuất phát từ nhu cầu giải quyết một tình huống cụ thể trong TT dẫn đến việc 

xây dựng một mô hình để GQVĐ đó. Từ đó mô hình này được tiếp tục khái quát hóa để 

giải quyết cho những tình huống tương tự. Có thể nói đây là quá trình mô hình hóa TH 

và giải quyết bằng PP TH chung.    
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 iii) Để kiến thức TH xem như là sản phẩm "khám phá lại" của HS thì cần đặt bài 

toán trong mối liên hệ với chính TT nảy sinh kiến thức và PP TH. Khi đó, việc giải quyết 

những bài toán này sẽ làm cho các em tham gia vào quá trình kiến tạo tri thức TH cho 

chính mình.   

 iv) Bằng việc khai thác tình huống TT để xây dựng bài toán cho HS giải quyết 

thì sẽ tăng cường được hoạt động tương tác giữa các HS với nhau, tương tác giữa HS 

với TT trong quá trình giải bài toán.  

 v) Trong nội bộ TH, các mạch kiến thức lồng ghép với nhau, trong đó kiến thức 

này lại có thể tạo ra TT học tập môn Toán hay tạo ra cơ sở hoặc tình huống để kiến thức 

khác hình thành và phát triển. Mặt khác, kiến thức TH gắn liền với nhu cầu giải quyết 

các vấn đề nảy sinh từ các môn học khác (được khai thác từ mối quan hệ chặt chẽ giữa 

TH với Vật lí, Hóa học, Sinh học, ...) và TT đời sống. Theo định hướng phát triển 

Chương trình sau 2015 thì Chương trình môn Toán phải hướng tới mục tiêu cuối cùng 

là giúp cho HS đạt được một mức độ được quy định về các NL chung và NL đặc thù của 

TH, trong đó có NLGQVĐ, NL mô hình hóa (với vấn đề đặt ra từ các tình huống TT). 

 Điều đó phù hợp với quan niệm của tác giả luận án là xem tình huống TT trong 

DH toán không chỉ thể hiện, chứa đựng các mối liên hệ với các môn học khác và thực 

tế đời sống mà còn gắn với nhu cầu phát triển của chính TH. Điều này được hiện thực 

hóa qua nhiều biện pháp, tuy nhiên luận án này chỉ tập trung nghiên cứu BTCTHTT với 

tư cách là công cụ và là biện pháp DH phát triển NLGQVĐTT. 

 Các phương hướng đã nêu trên cùng nhằm tới một mục đích cụ thể nữa của giáo 

dục TH là phát triển NLGQVĐTT cho HS.  

 Theo các phương hướng trên thì ngoài việc quan tâm khai thác và sử dụng các 

BTCTHTT còn cần chú ý tới việc thực hiện một số yêu cầu sau cả về mặt xác định nội 

dung và chọn lựa, sử dụng phương pháp: 

a) Đối với việc xây dựng chương trình, về nguyên tắc chỉ có thể vận dụng vào 

TT một cách có kết quả nếu nắm vững “khía cạnh lý thuyết” của các kiến thức. Vì vậy, 

phải lựa chọn cẩn thận, theo một hệ tiêu chí phù hợp, một hệ thống kiến thức cơ bản cho 

số học, đại số, giải tích, hình học và làm cho HS nắm vững hệ thống đó, đây chính là 

nền tảng cho mọi ứng dụng và việc lĩnh hội kiến thức về toán ứng dụng.   

 b) Ngoài ra, cần lựa chọn một số lĩnh vực toán có ứng dụng rộng rãi trong cuộc 

sống, trong khoa học và kĩ thuật với các mức độ khác nhau, điển hình là thống kê và xác 
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suất. Các kiến thức thống kê và xác suất đã trở thành một trong các mạch nội dung chủ 

yếu trong Chương trình môn Toán của hầu hết các nước trên thế giới (chương trình TH 

hiện hành ở nước ta đã thể hiện xu thế này). Ngoài thống kê và xác suất có thể dần đưa 

vào chương trình một số tri thức về lý thuyết đồ thị, về bài toán quy hoạch tuyến tính ở 

những chủ đề thích hợp và phù hợp với trình độ HS Việt Nam. Chương trình môn Toán 

cũng cần có một hướng dẫn hợp lý về nội dung và thời lượng thực hành TH, ngoại khóa 

TH gắn bó chặt chẽ với việc giải thích, giải quyết các vấn đề TT bằng công cụ TH.  

 c) Đối với việc biên soạn SGK và tài liệu tham khảo: Nhược điểm lớn nhất của 

SGK là quá thiên về việc trình bày các vấn đề lý thuyết trong tất cả các khâu của quá 

trình DH từ phần đặt vấn đề dạy kiến thức mới, cho đến các ví dụ minh họa và đặc biệt 

là hệ thống bài tập (sẽ được trình bày chi tiết ở phần khảo sát thực trạng). Điều này trái 

ngược với việc biên soạn SGK toán của nhiều nước. Đó là sự chú ý thực sự đến các tình 

huống TT rất đa dạng và phong phú qua hệ thống các ví dụ minh họa và bài tập. Những 

điều này nhất thiết phải được khắc phục. 

 Tóm lại, việc làm rõ hơn “mạch ứng dụng các kiến thức TH” trong nhà trường 

phổ thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp HS thấy rõ mối quan hệ giữa TH 

và TT, nó cũng tạo cho HS hứng thú, thấy rõ hơn mục đích học toán, chủ động và 

sáng tạo trong quá trình học tập môn Toán ở trường phổ thông. Bên cạnh đó, nó cũng 

giúp cho việc hình thành và phát triển các NL cho HS, đặc biệt là NL ứng dụng các 

kiến thức và kĩ năng TH vào giải quyết các vấn đề TT. 

1.2. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TOÁN 

1.2.1. Khái niệm năng lực 

 Hình thành và phát triển NL có vai trò to lớn cho sự phát triển của mỗi con người. 

Nhiều công trình nghiên cứu đã đưa ra các quan niệm khá phong phú, đa dạng về NL 

tùy theo góc độ tiếp cận.  

 Theo trường phái tâm lý học Xô viết, B.M. Chieplôv coi NL là những đặc điểm 

tâm lí cá nhân có liên quan với kết quả tốt đẹp của việc hoàn thành một hoạt động nào 

đó. Theo đó, có hai yếu tố cơ bản liên quan đến khái niệm NL: Thứ nhất, NL là những 

đặc điểm tâm lý mang tính cá nhân. Nói chung mỗi cá thể khác nhau có NL khác nhau 

trong cùng một loại hoạt động. Thứ hai, khi nói đến NL, không chỉ nói tới các đặc 

điểm tâm lý chung mà NL phải gắn liền với một hoạt động nào đó và được hoàn 

thành với kết quả đạt được ở một mức độ nào đó (tính hướng đích). Cũng với quan 
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điểm trên, X.L. Rubinstein chú trọng đến tính có ích của hoạt động, ông coi NL là điều 

kiện cho một loại hoạt động có ích của con người: “Năng lực là toàn bộ những thuộc tính 

tâm lí làm cho con người thích hợp với một loại hoạt động có ích lợi xã hội nhất định” 

(Dẫn theo [43]). 

 Nhìn nhận vấn đề NL dưới góc độ gắn với các kỹ năng, xét từ phương diện tìm 

cách phát triển những NL cho HS trong TH, Xavier Rogiers ([45]) đã mô hình hoá khái 

niệm NL thành các kỹ năng hành động trên những nội dung cụ thể trong một loại tình 

huống hoạt động: “Năng lực là sự tích hợp các kỹ năng tác động một cách tự nhiên lên 

các nội dung trong một loại tình huống cho trước để giải quyết những vấn đề do tình 

huống này đặt ra”.  

 Theo Guofang Wan, Dianne M.Gut (2011) [60], NL là sự tích hợp và kết nối nhu 

cầu bên ngoài (yêu cầu của bối cảnh, tình huống) với đặc điểm cá nhân (kiến thức, kĩ 

năng, đạo đức và các giá trị) để thực hiện thành công nhiệm vụ TT. Tuy có mối liên 

quan khăng khít giữa NL và kĩ năng song T. Lobanova, Yu. Shunin (2008) [65] đã phân 

tích sự không đồng nghĩa của “năng lực” và “kĩ năng”. Kĩ năng là khả năng thực hiện 

các hành động nhận thức và/hoặc hành động thực hành một cách thành thạo, chính xác 

và thích ứng với điều kiện luôn thay đổi; trong khi NL là hệ thống phức tạp, bao gồm 

các kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hành và các thành phần phi nhận thức khác (như 

thái độ, xúc cảm, động cơ, giá trị, đạo đức). DESECO (2002) [53] (Definition and 

Selection of Competencies: theoretical and conceptual foundations) do OECD tổ chức 

dưới dạng một dự án nghiên cứu về những NL cần thiết cho các cá nhân để đối phó với 

những thách thức quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đã xác định: 

NL như một hệ thống các cấu trúc tinh thần bên trong và khả năng huy động các kiến 

thức, kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hành và thái độ, cảm xúc, giá trị, đạo đức, động 

lực của một người để thực hiện thành công các hoạt động trong một bối cảnh cụ thể. 

DESECO nhấn mạnh, mặc dù kiến thức và kĩ năng nhận thức là những yếu tố quan 

trọng, nhưng cần chú ý đến các thành phần khác như động lực, giá trị cá nhân và đạo 

đức xã hội khi tiếp cận NL. 

 Riêng ở Việt Nam khi nhấn mạnh đến tính mục đích và tính nhân cách của NL, 

Phạm Minh Hạc [13] đưa ra định nghĩa: “Năng lực chính là một tổ hợp đặc điểm tâm lí 

của một con người (còn gọi là tổ hợp thuộc tính tâm lí của một nhân cách), tổ hợp đặc 

điểm này vận hành theo một mục đích nhất định tạo ra kết quả của một hoạt động nào 
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đấy”. Còn theo Nguyễn Công Khanh [17]: Năng lực là khả năng làm chủ những hệ thống 

kiến thức, kĩ năng, thái độ và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lý vào thực hiện 

thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra của cuộc sống. Năng lực là 

một cấu trúc động (trừu tượng), có tính mở, đa thành tố, đa tầng bậc, hàm chứa trong nó 

không chỉ là kiến thức, kĩ năng,... mà cả niềm tin, giá trị, trách nhiệm xã hội... thể hiện 

ở tính sẵn sàng hành động trong những điều kiện thực tế, hoàn cảnh thay đổi. 

 Từ những NL thuộc phạm trù tâm lý điểm trong các công trình nghiên cứu về NL 

kể trên, có thể thấy một số điểm chung: cần xem xét NL trong mối quan hệ chặt chẽ giữa 

kiến thức, kĩ năng và NL, đồng thời khi nói tới NL cần phải đề cập tới thái độ, động cơ, 

... của chủ thể. NL được hình thành và phát triển thông qua hoạt động... , kết quả của 

việc hoàn thành một hoạt động nào đó phụ thuộc vào kỹ năng thực hiện những hành 

động thành phần của nó. Giữa NL và kỹ năng có mối quan hệ khăng khít, gắn bó với 

nhau. NL thường bao gồm một tổ hợp các kỹ năng thành phần có quan hệ chặt chẽ với 

nhau, giúp cho con người hoạt động có kết quả. 

 Trong khuôn khổ luận án này, chúng tôi tán thành và sử dụng quan niệm về NL 

của OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), theo đó, NL được xem là khả năng 

cá nhân đáp ứng các yêu cầu phức hợp và thực hiện thành công nhiệm vụ trong một bối 

cảnh cụ thể [70], [71]. 

 Từ quan niệm đó có thể thấy một số yếu tố bẩm sinh của mỗi người sẽ có 

những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển những loại NL nào đó của họ. Tuy 

nhiên, bản thân NL lại không chỉ được xác định bởi các yếu tố di truyền mà được 

hình thành và phát triển chủ yếu trong quá trình giáo dục và trải nghiệm của mỗi 

người trong xã hôị. Do phụ thuộc vào cả các yếu tố bẩm sinh và xã hội, đặc biệt là 

các chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục... nên NL của mỗi người đều có 

những sự khác biệt nhất định.  

 Về phân loại NL của HS phổ thông, OECD đã xác định khung NL (được sử dụng 

trong Chương trình PISA) với việc xác định khái niệm NL cốt lõi. Việc xác định khái 

niệm này xuất phát từ sự quan tâm tới những điều mà một HS sau giai đoạn giáo dục bắt 

buộc cần biết, cần trân trọng và có khả năng thực hiện được thông qua sự vận dụng các 

kiến thức, kĩ năng đã học được từ trường phổ thông. Đó là những điều thiết yếu chuẩn 

bị cho cuộc sống ở một xã hội hiện đại. Trong khuôn khổ những nghiên cứu của mình, 

OECD đã xác định và chọn lựa các NL cốt lõi cần thiết giúp cả trẻ em và người lớn sống 
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một cuộc sống có trách nhiệm và thành công trong một xã hội dân chủ hiện đại, đa dạng, 

phân hóa, có xu thế toàn cầu hóa, có nền khoa học công nghệ thay đổi nhanh chóng và 

liên tục. Những NL này cũng giúp họ đối mặt được với những thách thức của hiện tại, 

tương lai và xác định được mục tiêu tổng thể cho học tập và làm việc suốt đời.  

- Khung NL HS phổ thông của OECD gồm 3 nhóm NL [70]: 

 + Sử dụng công cụ một cách thông minh (tạo ra sự tích cực và sáng tạo thông 

qua sử dụng những công cụ vật chất và xã hội nhất định): 

• Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng và các văn bản một cách tích cực. 

• Có khả năng kiểm soát kiến thức và thông tin. 

• Có khả năng sử dụng công nghệ mới một cách phù hợp. 

 + Hành động tự chủ, sáng tạo (hình thành bản sắc cá nhân và tính tự chủ): 

• Có khả năng bảo vệ và khẳng định quyền, lợi ích, trách nhiệm, nhu cầu cá nhân 

và những giới hạn cho phép. 

• Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân và các dự án.  

• Có khả năng hành động hiệu quả trong điều kiện, hoàn cảnh thay đổi. 

 + Tương tác hoà đồng với nhiều nhóm xã hội (khả năng thiết lập quan hệ qua lại 

với người khác trong cùng một nhóm hoặc với các nhóm khác): 

• Có khả năng thiết lập quan hệ với người khác. 

• Có khả năng hợp tác. 

• Có khả năng điều chỉnh và hoá giải các mâu thuẫn. 

 - Một cách xác định NL khác được Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [7] đã xác định, đó là:  

+ Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp 

phần hình thành, phát triển:  

•  NL tự chủ và tự học. 

•  NL giao tiếp và hợp tác. 

•  NLGQVĐ và sáng tạo. 

+ Những NL TH với các thành tố cốt lõi là:  

•  NL tư duy và lập luận TH. 

•  NL mô hình hóa TH. 

•  NLGQVĐ TH. 

•  NL giao tiếp TH. 
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•  NL sử dụng các công cụ và phương tiện học toán. 

- Nhìn nhận theo quan điểm của OECD, các NL nêu trên cũng có thể chia thành 

3 nhóm: 

+ Nhóm NL công cụ, gồm:  

• NL sử dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT);  

• NL giao tiếp;  

• NL tính toán. 

+ Nhóm NL làm chủ và phát triển bản thân, gồm:  

• NL tự học;  

• NLGQVĐ và sáng tạo;  

• NL thẩm mỹ;  

• NL thể chất. 

+ Nhóm NL về quan hệ xã hội, gồm:  

• NL giao tiếp;  

• NL hợp tác. 

 Tuy nhiên, tùy theo đặc thù của các lĩnh vực giáo dục, của các môn học thì còn 

có hệ thống các NL riêng biệt cần cho việc học môn học và phát triển qua quá trình học 

tập bộ môn, trong đó có môn Toán. 

1.2.2. Các năng lực cần hình thành và phát triển qua dạy học môn Toán ở trường 

phổ thông 

 Việc hình thành và phát triển các NL cho HS được thực hiện thông qua nhiều 

lĩnh vực, hoạt động khác nhau ở nhà trường, với hoạt động chủ yếu là dạy, học; trong 

đó giáo dục TH đóng một vai trò rất có ý nghĩa. Đây là một quá trình tương tác chặt chẽ 

giữa HS với GV qua việc dạy và học toán được thực hiện một cách hợp lí. Từ các quan 

niệm, phương pháp cho đến kĩ thuật DH cụ thể của GV đều nhằm đạt được mục tiêu 

cuối cùng là phát triển NL cho HS. Ngoài ra, thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ 

động, sáng tạo, HS cũng tự mình góp phần vào việc phát triển các NL cho bản thân. Quá 

trình đó được thực hiện trong cả một giai đoạn học tập lâu dài từ việc tiếp cận và thu 

nhận các kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng và theo thời gian trên nền tảng đó 

các NL của HS được quy định sẽ đạt được ở mức độ phù hợp trong mục tiêu DH. Đặc 

biệt, vì TH luôn chiếm thời lượng lớn trong chương trình giáo dục TH ở hầu hết các 

nước trên thế giới với một nội dung được chọn lọc vì vai trò và lợi ích của TH đối với 
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TT sẽ có cơ sở tạo nhiều cơ hội đóng góp cho việc phát triển các NL chung, cốt lõi đối 

với mỗi con người. Tuy nhiên, DH toán ngoài yêu cầu góp phần phát triển các NL chung 

như đã nêu, còn có nhiệm vụ phát triển các NL đặc trưng cho bộ môn hiểu theo nghĩa 

đó là những NL cần có để học toán và lại được phát triển qua học toán như đã nêu ở 

mục trên. Có nhiều cách liệt kê NL được hình thành và phát triển qua học tập toán do 

xuất phát từ những góc độ khác nhau.  

 Theo Trần Kiều [20] thì những NL cần thiết phát triển thông qua môn Toán 

bao gồm: 

- NL tư duy: Trong đó có những thao tác tư duy chung như phân tích và tổng 

hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, ...; đặc biệt lưu ý đến những yếu tố tư duy 

TH đặc thù như NL tư duy logic trong suy diễn, lập luận, đồng thời coi trọng tư duy phê 

phán, sáng tạo cũng như các yếu tố dự đoán, tìm tòi, trực giác TH, tưởng tượng không 

gian. 

- NLGQVĐ: Đây là một trong những NL mà môn Toán có nhiều thuận lợi để 

phát triển cho người học qua việc tiếp nhận khái niệm, chứng minh các mệnh đề TH và 

đặc biệt là qua giải toán. 

- NL mô hình hóa TH: Từ các tình huống TT giả định hoặc tình huống thực trong 

cuộc sống để chuyển thành mô hình TH và từ đó sử dụng các phương pháp TH để làm 

việc với mô hình nhằm tìm ra lời giải. Đây là NL cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa 

trong các trường phổ thông ở nước ta. 

- NL giao tiếp (qua nói hoặc viết): Liên quan tới việc sử dụng có hiệu quả ngôn 

ngữ TH (chữ, kí hiệu, biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,...) kết hợp với ngôn ngữ thông 

thường. NL này được thể hiện qua việc hiểu các văn bản TH, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, 

lập luận khi chứng minh sự đúng đắn của các mệnh đề, khi giải toán,.. 

- NL sử dụng các công cụ, phương tiện học toán: Bao gồm các phương tiện 

thông thường, đặc biệt là phương tiện gắn chặt với việc sử dụng công nghệ thông tin. 

- NL tự học với phương pháp phù hợp, đồng thời hợp tác được với người khác 

một cách hiệu quả trong quá trình học tập toán.  

Về loại NL này, có thể có sự khác nhau khi xác định ở các nước trên thế giới, 

song tìm hiểu chương trình một số nước hoặc quan niệm của một số tổ chức (NAEP, 

NAPLAN, OECD,.. ) thì tác giả luận án cho rằng các NLGQVĐ và mô hình hóa TH là 

những NL có sự đồng thuận cao của các nước. 
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1.2.3. Năng lực giải quyết vấn đề 

1.2.3.1. Vấn đề 

 Theo Nguyễn Bá Kim (2011) [21, tr.185]: “Một bài toán được gọi là vấn đề nếu 

chủ thể chưa có trong tay một thuật giải có thể áp dụng để giải bài toán đó”. Tác giả Lê 

Ngọc Sơn [35, tr.26] lí giải: “Vấn đề là một bài toán, một câu hỏi hay một đòi hỏi yêu cầu 

hành động giải quyết, đòi hỏi một cá nhân hay một nhóm đưa ra cách giải, câu trả lời, các 

hành động phải tiến hành, mà chưa biết con đường nào dẫn tới kết quả”.  

 Một vấn đề (xét trong lĩnh vực học tập) biểu thị bởi một mệnh đề và câu hỏi hay 

một hệ thống các mệnh đề, câu hỏi (hoặc yêu cầu hành động) thoả mãn điều kiện: Cho 

đến thời điểm hiện tại HS chưa đủ kiến thức hoặc chưa có cách giải quyết để trả lời câu 

hỏi (nói cách khác là chưa được học một quy tắc có tính chất thuật toán nào để giải đáp 

câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu đặt ra). 

Hiểu theo nghĩa trên thì vấn đề không hoàn toàn đồng nghĩa với bài toán, có 

những bài toán không phải là vấn đề nếu chỉ yêu cầu HS đơn thuần trực tiếp áp dụng 

một thuật giải, một công thức, hoặc HS có thể nhìn ra ngay cách giải mà không cần suy 

nghĩ (các bài toán giải phương trình chỉ đòi hỏi sử dụng các bước giải hoặc áp dụng 

công thức đã học để tính diện tích, thể tích khi đã biết đầy đủ số đo của các yếu tố có 

liên quan). 

Điều đáng chú ý là vấn đề mang tính tương đối, có thể đối với người này thì là 

vấn đề mà với người khác thì không. Bài toán chứng minh hình học “Cho hình chóp 

.S ABC  có , .SA AC SA AB    Chứng minh rằng SA  (ABC)” sẽ không phải là một vấn 

đề nếu HS đã học dấu hiệu nhận biết một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là nó 

vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng đó. Nhưng nó sẽ là một vấn đề 

nếu HS chưa được học dấu hiệu đó hoặc học mà không hiểu định lí đó.   

1.2.3.2. Năng lực giải quyết vấn đề 

 GQVĐ hiểu theo nghĩa thông thường là tìm kiếm những giải pháp thích ứng để 

giải quyết các khó khăn, trở ngại. Với một vấn đề cụ thể có thể có một số giải pháp giải 

quyết, trong đó có thể có giải pháp tối ưu. Branford J. D. (1984) [50, tr.105], khi bàn về 

người GQVĐ lí tưởng (The Ideal Problem Solver), đã nêu ra 5 thành phần của quá trình 

GQVĐ là:  

1) Nhận diện vấn đề; 

2) Tìm hiểu cặn kẽ những khó khăn; 
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3) Đưa ra một giải pháp; 

4) Thực hiện giải pháp; 

5) Đánh giá hiệu quả việc thực hiện. 

Có nhiều tác giả đã nêu lên các bước của quá trình này và về cơ bản là giống nhau 

(về các bước và mục đích, ý nghĩa của chúng). Nếu nhìn nhận các thành phần trên từ 

bình diện NL thì cũng có thể xem đây chính là các NL thành phần của NLGQVĐ. Vì 

vậy tác giả luận án nhất trí với quá trình đã nêu, từ đó NLGQVĐ được mô tả theo các 

dấu hiệu trên và NLGQVĐ của HS trong học toán sẽ được bộc lộ qua các hoạt động 

trong quá trình GQVĐ. 

 Trong thập kỷ qua, nhiều nhà TH cũng đã kêu gọi đánh giá thực, dựa trên quan 

niệm kiến thức, kĩ năng phải được đặt vào ngữ cảnh ở thế giới thực. Và từ đó xuất hiện 

xu thế là gắn GQVĐ với tình huống TT. Một xu thế khác trong DH ở thế kỷ 21 là chú 

trọng rèn luyện cho HS kĩ năng tư duy bậc cao, trong đó có tư duy ứng dụng để đáp ứng 

những thách thức của tương lai. Dạy học đối với cách GQVĐ có thể phát triển khả năng 

ứng dụng, phát triển tư duy bậc cao, chuẩn bị cho HS đối mặt và vượt qua những thách 

thức mới trong tương lai một cách hiệu quả.  

 Có thể từ mấy thập kỷ nay, NLGQVĐ đã chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong 

hoạt động giảng dạy ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có hầu hết các nước thuộc 

khối ASEAN. Vì ý nghĩa, tầm quan trọng của nó mà Hội đồng Quốc gia GV toán [52] 

của Hoa Kì đã nhấn mạnh “GQVĐ phải là trọng tâm của TH nhà trường”. Gần đây hơn, 

GQVĐ một lần nữa được nhấn mạnh trong tuyên bố về “Tầm nhìn cho TH nhà trường” 

của Hội đồng GV toán Quốc gia Hoa Kì [62], theo đó HS sẽ trở nên linh hoạt và tháo 

vát trong GQVĐ, GQVĐ vừa được coi là một mục tiêu của giáo dục TH, vừa được coi 

như một công cụ cho việc học môn Toán. Thêm vào đó, NLGQVĐ tuy được hình thành 

và phát triển thông qua nhiều môn học, nhiều lĩnh vực và nhiều hoạt động giáo dục khác 

nhau, tuy nhiên có thể thấy môn Toán có vai trò quan trọng và nhiều ưu thế để phát triển 

NL này cho học HS phổ thông. Đại diện tiêu biểu cho quan điểm này là G. Polya - nhà 

TH và có thể nói là nhà giáo dục TH nổi tiếng từ thế kỷ trước đã quan tâm tới GQVĐ 

và một số kết quả nghiên cứu của ông đã được sử dụng cho đến tận ngày nay trong các 

bộ công trình đồ sộ của ông, chẳng hạn bộ Sáng tạo TH [32]. Sơ đồ của G. Polya tuy 

được nêu ra từ rất lâu song tính thời sự của nó vẫn còn. Xét cho cùng thì cho đến nay 
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vẫn chưa có công trình nào đưa ra được các gợi ý đầu đủ hơn ở mức độ tổng quát Sơ đồ 

giải toán của G. Polya (và cũng có thể coi là GQVĐ, mặc dù G. Polya không dùng thuật 

ngữ GQVĐ). Hoạt động GQVĐ trong DH toán ngày nay vẫn có thể dựa vào Sơ đồ giải 

toán của G. Polya để tổ chức DH GQVĐ. Sơ đồ của G. Polya gồm các bước:  

Bước 1: Tìm hiểu bài toán  

- Đâu là ẩn? đâu là dữ kiện? đâu là điều kiện? có thể thỏa mãn điều kiện bài toán? 

điều kiện có đủ để xác định ẩn? Hay là thừa, hay còn thiếu? Hay có mâu thuẫn?  

- Vẽ hình.  

- Sử dụng các kí hiệu thích hợp, có thể biểu diễn các điều kiện, dữ kiện thành 

công thức được không? Phân biệt rõ các phần của điều kiện. 

Bước 2: Tìm tòi lời giải bài toán 

- Bạn đã gặp bài toán nào tương tự thế này chưa? Hay ở một dạng hơi khác?          

- Bạn có biết một định lý, một bài toán liên quan đến bài toán này không?  

- Hãy xét kỹ cái chưa biết và thử nhớ xem có bài toán nào có cùng cái chưa biết 

không?  

- Đây là bài toán mà bạn đã có lần giải nó rồi, bạn có thể áp dụng được gì ở nó? 

Phương pháp? Kết quả? Hay phải đưa thêm yếu tố phụ vào mới áp dụng được?   

- Hãy xét kỹ các khái niệm có trong bài toán và nếu cần hãy quay về các định 

nghĩa.  

- Nếu bạn chưa giải được bài toán này, hãy thử giải một bài toán phụ dễ hơn có 

liên quan, một trường hợp riêng, tương tự, tổng quát hơn?  

- Hãy giữ lại một phần giả thiết khi đó ẩn được xác định đến chừng mực nào? Từ 

các điều đó bạn có thể rút ra được điều gì có ích cho việc giải bài toán? Với giả thiết nào 

thì bạn có thể giải được bài toán này?  

- Bạn đã tận dụng hết giả thiết của bài toán chưa?   

Bước 3: Giải bài toán 

Thực hiện lời giải mà bạn đã đề ra. Bạn có nghĩ rằng các bước là đúng? Bạn có 

thể chứng minh nó đúng. 

Bước 4: Khai thác bài toán 

- Bạn có nghĩ ra một hướng khác để giải bài toán? Lời giải có ngắn hơn, đặc 

sắc hơn.  

- Bạn đã áp dụng cách giải đó cho bài toán nào chưa?    
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- Bạn có thể áp dụng bài toán này để giải các bài toán khác đã biết? 

 Trong thời gian qua, một trong những chương trình đánh giá chất lượng TH nhà 

trường ở cấp độ quốc tế là PISA đã hết sức quan tâm tới NLGQVĐ của HS. Năm 2003, 

PISA đã đưa ra khung đánh giá cho NLGQVĐ, chủ yếu qua môn Toán và môn Khoa 

học [74]. Năm 2012, lại bổ sung phần “GQVĐ mang tính tương tác” (interactive 

problem solving, IPS) được thực hiện trên máy tính chung cho mọi lĩnh vực kiến thức 

mà không liên quan đến một môn học nhất định.  

 Ở nước ta, GQVĐ trong môn Toán cũng được tiếp cận lần đầu tiên là từ mô hình 

giải toán của G. Polya ở thế kỷ trước. Theo thời gian, từ việc coi GQVĐ là một phương 

pháp hay một kiểu DH, đã chuyển dần sang coi nó vừa là mục tiêu, là nội dung học tập, 

vừa là phương pháp tư duy và nay được xem là NL của người học. Có thể nói cho dù ở 

dạng thức nào - nội dung DH, PPDH, phương pháp học tập, kĩ năng tư duy hay NL - 

GQVĐ đã và đang trở thành tâm điểm của giáo dục TH phổ thông Việt Nam và đang 

hướng vào việc phát triển NLGQVĐ như một mục tiêu trong các mục tiêu chủ yếu. 

Ngoài những nghiên cứu về DH phát triển NLGQVĐ thì có một hướng nghiên cứu mới 

có liên quan tới GQVĐ là đánh giá NL. Do đó từ góc độ đánh giá cũng có những quan 

niệm mới về NLGQVĐ. Chẳng hạn như quan niệm được nêu trong công trình của 

Nguyễn Thị Lan Phương [30]: NLGQVĐ là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các quá 

trình nhận thức, động cơ và xúc cảm để giải quyết tình huống vấn đề mà ở đó giải pháp 

thông thường không giải quyết ngay được.  

Cũng theo [30], NLGQVĐ bao gồm 4 thành tố. Mỗi thành tố bao gồm một số 

hành vi cá nhân khi làm việc độc lập hoặc khi làm việc nhóm trong quá trình GQVĐ. 

Bốn thành tố đó là: 

+ Nhận biết và tìm hiểu vấn đề: Nhận biết tình huống có vấn đề; xác định, giải 

thích thông tin; chia xẻ sự am hiểu vấn đề với người khác. 

+ Thiết lập không gian vấn đề: Thu thập, sắp xếp và đánh giá độ tin cậy của thông 

tin; kết nối thông tin với kiến thức đã học (lĩnh vực/ môn học/ chủ đề); xác định cách 

thức, quy trình, chiến lược giải quyết; thống nhất cách hành động để thiết lập không gian 

vấn đề. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện giải pháp: Thiết lập tiến trình thực hiện cho giải 

pháp đã lựa chọn (thu thập dư liệu, thảo luận, xin ý kiến, giải quyết các mục tiêu, xem 

xét lại giải pháp,... và thời điểm giải quyết từng mục tiêu); phân bổ và xác định cách sử 
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dụng nguồn lực (tài nguyên, nhân lực, kinh phí, phương tiện,...); thực hiện và trình bày 

giải pháp cho vấn đề; Tổ chức và duy trì hoạt động nhóm khi thực hiện giải pháp (điều 

chỉnh, giám sát để phù hợp với không gian vấn đề khi có sự thay đổi). 

+ Đánh giá và phản ánh giải pháp: Đánh giá giải pháp đã thực hiện; phản ánh 

giá trị của giải pháp; xác nhận kiến thức và khái quát hóa cho vấn đề tương tự; đánh giá 

vai trò của cá nhân với hoạt động nhóm. 

Từ đó, tác giả này cũng đưa ra các mức độ phát triển NLGQVĐ nhằm phác họa 

con đường phát triển nhận thức hay con đường phát triển NL mà HS cần đạt. Thông qua 

đó tạo điều kiện cho GV định hướng giảng dạy để HS đạt được các mức độ. 

1.2.4. Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

 Xuất phát từ quan niệm về tình huống TT, vấn đề, NLGQVĐ trong môn Toán phổ 

thông, chúng tôi quan niệm: Trong môn Toán, vấn đề TT đối với HS phổ thông là một 

bài toán nảy sinh từ tình huống TT, đặt ra một “tình huống vấn đề” cần trả lời, giải quyết, 

đòi hỏi HS phải huy động các kiến thức và kỹ năng để giải quyết.   

Theo Bùi Huy Ngọc [28, tr.25-26], quá trình vận dụng TH vào TT nói chung phải 

thực hiện theo 4 bước thể hiện ở sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 1.1. Quá trình vận dụng TH vào TT 

 Trong đó: (i) Xây dựng bài toán thực tế: Từ tình huống thực tế, xây dựng bài toán 

thực tế có thể giải bằng công cụ TH; (ii) TH hóa tình huống thực tế: Chuyển đổi từ vấn 

đề thực tế sang vấn đề TH, xác định các thông tin TH cần thiết, nhận ra các khái niệm 

TH, đưa ra các cấu trúc, biểu diễn, đặc trưng TH liên quan để đưa bài toán thực tế đã 

xây dựng về một mô hình TH cụ thể; (iii) Giải toán: lựa chọn, sử dụng phương pháp và 

công cụ TH phù hợp để giải quyết một vấn đề đã được thiết lập dưới dạng mô hình TH. 

Sản phẩm cuối cùng ở bước này là một kết quả TH; (iv) Chuyển từ kết quả trong mô 

hình TH sang lời giải của bài toán thực tế: xem xét kết quả TH trong ngữ cảnh của tình 

Tình huống TT Bài toán TT 

Mô hình TH 

Kết quả giải  

bài toán TH 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(i) 
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huống thực tế ban đầu, điều chỉnh các kết quả cho phù hợp và làm cho kết quả đó có ý 

nghĩa. 

 Cũng có thể tiếp cận vấn đề trên theo quan điểm của PISA, khái niệm TH hóa 

(mathematization) được mô tả là quá trình cơ bản mà HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng 

TH tích lũy được từ trường học cùng với kinh nghiệm sống để giải quyết các vấn đề TT. 

Quá trình TH hóa này bao gồm 5 bước, thể hiện ở sơ đồ sau [72]: 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Quá trình TH hóa theo PISA 

Bước 1: Bắt đầu từ một vấn đề thực tế được đặt ra trong thế giới thực; 

Bước 2: Nhận ra các kiến thức toán phù hợp với vấn đề, tổ chức lại vấn đề theo các khái 

niệm TH; 

Bước 3: Không ngừng chọn lọc các yếu tố thực tế để chuyển vấn đề thành một bài toán 

thể hiện cho tình huống; 

Bước 4: Giải quyết bài toán; 

Bước 5: Làm cho lời giải của bài toán có ý nghĩa đối với tình huống thực tế, xác định 

những hạn chế của lời giải. 

 Như vậy, quá trình TH hóa được trình bày trong nghiên cứu của PISA thực chất 

là toàn bộ quá trình mô hình hóa TH. 

 Tóm lại, quá trình GQVĐ TT về cơ bản là một quá trình mô hình hóa TH theo 

PISA, được thể hiện theo sơ đồ sau: 

Lời giải thực tế Lời giải TH 

Vấn đề thực tế Vấn đề TH 

Thế giới thực Thế giới toán học 

5 

4 5 

1, 2, 3 
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Sơ đồ 1.3. Quá trình GQVĐ TT 

 Ở Sơ đồ 1.3: (1) Bắt đầu từ một vấn đề được đặt ra trong thế giới thực; (2) Nhận 

ra các kiến thức toán phù hợp với vấn đề, tổ chức lại vấn đề theo các khái niệm TH; 

chọn lọc các yếu tố thực tế để chuyển vấn đề thành một bài toán thể hiện cho tình huống; 

(3) Chuyển đổi từ vấn đề thực tế sang vấn đề TH, xác định các thông tin TH cần thiết, 

nhận ra các khái niệm TH, đưa ra các cấu trúc, biểu diễn, đặc trưng TH liên quan để đưa 

bài toán thực tế đã xây dựng về một mô hình TH cụ thể; (4) Lựa chọn, sử dụng phương 

pháp và công cụ TH phù hợp để giải quyết một vấn đề đã được thiết lập dưới dạng mô 

hình TH. Sản phẩm cuối cùng ở bước này là một kết quả TH; (5) Xem xét kết quả TH 

trong ngữ cảnh của tình huống thực tế ban đầu, điều chỉnh các kết quả cho phù hợp và 

làm cho kết quả đó có ý nghĩa đối với tình huống thực tế, xác định những hạn chế của 

lời giải. 

 Căn cứ vào các luận điểm trên có thể mô tả quá trình tiến hành hoạt động GQVĐ 

TT như sau: Tình huống TT  Câu hỏi, vấn đề TT  BTCTHTT  Giải bài toán  

Trả lời câu hỏi TT ban đầu.  

 Như vậy, trong phạm vi DH toán ở trường phổ thông, có thể thấy:  

 Giải quyết các vấn đề TT trong học tập toán yêu cầu HS phải tiến hành các bước 

(như là một quy trình), tuy nhiên còn cần có sự vận dụng linh hoạt: Tình huống TT (chứa 

đựng trong một bài tập hoặc một nhiệm vụ được giao)  Tìm mô hình TH của tình 

huống  Sử dụng các phương pháp TH để tìm tòi lời giải trên mô hình  Xem xét và 

chấp nhận kết quả. 

 Với cách tiếp cận này, chúng tôi quan niệm:  

 NLGQVĐTT được hiểu là NL giải quyết các vấn đề TT đặt ra đối với HS THPT 

và xét từ bình diện này thì có thể xem là thuộc về NL ứng dụng TH vào TT (trong phạm 

Lời giải thực tế Lời giải TH 

Tình huống TT BTCTHTT 

Thế giới thực Thế giới toán học 

(5) 

 (3),(4) (5) 

(1),(2) 
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vi và điều kiện của HS phổ thông). Vì vậy, NLGQVĐTT là NL trả lời những câu hỏi, 

GQVĐ đặt ra từ những tình huống TT trong học tập môn Toán, trong học tập những 

môn học khác ở trường phổ thông và trong TT cuộc sống.       

 Căn cứ vào sơ đồ giải các BTCTHTT thì NLGQVĐTT của HS sẽ bao gồm những 

thành phần sau đây: 

(1) NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT;  

(2) NL chuyển đổi thông tin từ tình huống TT về mô hình TH (dưới dạng 

BTCTHTT);  

(3) NL tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH (đường lối giải bài tập từ góc 

độ TH);  

(4) NL thực hiện chiến lược để tìm ra kết quả;  

(5) NL chuyển từ kết quả giải quyết mô hình TH sang lời giải của BTCTHTT; 

(6) NL đưa ra các bài toán khác (nếu có thể). 

1.2.5. Định hướng dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

 Tham khảo một số tài liệu liên quan tới DH phát triển NLGQVĐ (Dự thảo 

Chương trình GDPT tổng thể sau 2015; Giáo trình PPDH môn Toán của Nguyễn Bá 

Kim, Luận án Tiến sỹ của Nguyễn Anh Tuấn [43], Luận án Tiến sỹ của Từ Đức Thảo 

[37], Bài báo khoa học của Nguyễn Thị Lan Phương [30], ... có thể nêu lên một số định 

hướng cho việc DH toán nhằm phát triển NLGQVĐTT: 

- Quá trình DH toán cần thực hiện sao cho để HS nắm vững được kiến thức TH, 

hướng tới vừa sử dụng thành thạo các kiến thức cơ bản của TH và quy trình chung để 

giải các BTCTHTT. Việc hiểu sâu sắc và sử dụng thành thạo các kiến thức cơ bản vào 

việc học tập và ứng dụng là điều kiện cần thiết cho việc vận dụng kiến thức toán vào 

TT đạt được mục tiêu. 

- Phải tạo cơ hội để HS được rèn luyện các kĩ năng chung, các kĩ năng gắn bó 

chặt chẽ với NLGQVĐTT, đặc biệt là kĩ năng chuyển đổi từ tình huống TT thành mô 

hình TH của tình huống đó.  

- Chú trọng rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản, phân tích, tổng hợp, tương tự 

hóa, gắn với các hoạt động huy động, tổ chức, phân tích, liên kết (theo G. Polya) khi tìm 

kiếm giải pháp GQVĐ (trên mô hình TH đã có). 

- Tạo điều kiện để HS tiếp xúc, giải quyết các BTCTHTT trong học tập, trong 

thực hành, tự mình tìm kiếm, sưu tầm, hình thành các BTCTHTT. 



35 

 

- Xây dựng một hệ thống các BTCTHTT (chứa trong mọi chương mục thuộc nội 

dung môn Toán ở từng lớp). 

 Như đã được nêu trong dự thảo Chương trình GDPT mới [7], NLGQVĐ là một 

trong những NL chung cốt lõi được xác định cần hình thành và phát triển cho HS. Việc 

đánh giá mức độ đạt được các yêu cầu về NL chung của HS từng cấp học được thực 

hiện thông qua nhận xét các biểu hiện chủ yếu của các thành tố trong từng NL.  

 Do đó, với quan niệm về NLGQVĐTT như trên, đồng thời tham khảo các tài liệu, 

tác giả luận án xác định một số hoạt động cụ thể trong quá trình DH nhằm hình thành và 

phát triển NLGQVĐTT cho HS. Các hoạt động này được mô tả trong Bảng 1.1 dưới đây. 

Bảng 1.1. Các hoạt động phát triển NLGQVĐTT 

TT Các NL thành phần 
Hoạt động học tập khi GQVĐ TT (chứa đựng 

trong các bài toán)  

1 

NL hiểu được vấn đề, thu 

nhận được thông tin từ 

tình huống TT 

1a - Tìm hiểu, xác định vấn đề cần giải quyết 

1b - Xác định các thông tin TH (liệt kê những số 

liệu, dữ kiện TH liên quan đến bài toán) 

2 

NL chuyển đổi thông tin 

từ tình huống TT về mô 

hình TH 

2a - Kết nối được các kiến thức, thông tin liên 

quan 

2b - Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH 

3 
NL tìm kiếm chiến lược 

giải quyết mô hình TH 

3 - Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học 

để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

4 
NL thực hiện chiến lược 

để tìm ra kết quả 

4a - Lựa chọn, sử dụng phương pháp và công cụ 

TH phù hợp để GQVĐ đã được thiết lập dưới 

dạng mô hình TH 

4b - Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic 

5 

NL chuyển từ kết quả giải 

quyết mô hình TH sang lời 

giải của BTCTHTT 

5a - Xem xét, lựa chọn kết quả đã tìm được qua 

giải quyết mô hình TH phù hợp với đặc điểm của 

tình huống trong bài toán 

5b - Trả lời yêu cầu của bài toán 

6 
NL đưa ra các bài toán khác 

(nếu có thể) 

6 - Sử dụng các thao tác khái quát hóa hoặc tương 

tự để đưa ra bài toán mới 
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Các hoạt động này được cụ thể hóa như sau: 

1a - Tìm hiểu, xác định vấn đề cần giải quyết:  

HS cần tìm hiểu ngữ cảnh của bài toán để hiểu về tình huống TT có trong bài 

toán, xác định rõ yêu cầu cần giải quyết của bài toán là gì? 

1b - Xác định các thông tin TH (liệt kê những số liệu, dữ kiện TH liên quan đến 

bài toán):  

Trong việc giải quyết một vấn đề TT chứa đựng trong một bài toán sẽ có nhiều 

thông tin khác nhau, có những thông tin để mô tả rõ hơn về ngữ cảnh, có những thông 

tin cần thiết cho việc tính toán. Vì vậy, HS cần phải biết trích xuất các thông tin cần thiết 

để xác định những thông tin TH (liệt kê những số liệu, dữ kiện TH liên quan đến bài 

toán) nhằm giúp cho việc chuyển sang mô hình TH được thuận lợi. 

2a - Kết nối được các kiến thức, thông tin liên quan:  

HS cần phải kết nối được các thông tin liên quan để xác định mối quan hệ toán 

học, tạo điều kiện cho việc chuyển sang mô hình TH. 

2b - Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH: 

HS cần diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH để chuyển sang mô hình TH là những 

bài toán “TH thuần túy” quen thuộc với HS.  

3-Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm chiến lược giải quyết 

mô hình TH: 

Sau khi có mô hình TH, HS cần có các định hướng, các chiến lược để giải quyết 

mô hình TH đó. 

4a - Lựa chọn, sử dụng phương pháp và công cụ TH phù hợp để GQVĐ đã được 

thiết lập dưới dạng mô hình TH: 

Sau khi tìm các chiến lược để giải mô hình TH, HS cần lựa chọn chiến lược phù 

hợp để giải quyết được mô hình TH đó. 

4b - Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic: 

HS cần trình bày lời giải mô hình TH để có được kết quả cho việc trả lời yêu cầu 

của bài toán. 

5a - Xem xét, lựa chọn kết quả đã tìm được qua giải quyết mô hình TH phù hợp 

với đặc điểm của tình huống trong bài toán: 

Các kết quả của mô hình TH cần được đối chiếu với điều kiện để phù hợp với 

tình huống TT.  
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5b - Trả lời yêu cầu của bài toán: 

Kết quả của mô hình TH cần được phát biểu theo yêu cầu của bài toán. 

6-Sử dụng các thao tác khái quát hóa hoặc tương tự để đưa ra bài toán mới: 

 HS có thể khái quát hóa hoặc đề xuất bài toán tương tự để mở rộng vốn kinh 

nghiệm của bản thân. 

1.3. TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC 

TIỄN TRONG MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

1.3.1. Tình huống thực tiễn  

 a) Thực tế và thực tiễn 

 Theo từ điển Tiếng Việt, thực tế là “tổng thể nói chung những gì đang tồn tại, đang 

diễn ra trong tự nhiên và trong xã hội, có quan hệ đến đời sống con người”; còn TT là 

“những hoạt động của con người, trước hết là lao động sản xuất, nhằm tạo ra những điều 

kiện cần thiết cho sự tồn tại của xã hội” (Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn 

ngữ, Hà Nội, Hoàng Phê (2003)).  

 Như vậy, giữa khái niệm “thực tiễn” và khái niệm “thực tế” có sự phân biệt, trong 

đó TT là một dạng tồn tại của thực tế nhưng không chỉ tồn tại khách quan mà trong đó có 

hàm chứa hoạt động cải tạo, biến đổi thực tế với một mục đích nào đó của con người.  

 b) Tình huống thực tiễn 

 Cũng theo từ điển Tiếng Việt, tình huống là “sự diễn biến của tình hình, có mặt 

cần phải đối phó”. Như vậy, theo nghĩa này tình huống tự nó đã chứa đựng một yêu 

cầu cần được giải quyết (“có mặt cần phải đối phó”). Theo tác giả Nguyễn Bá Kim: 

“Một tình huống được hiểu là một hệ thống phức tạp gồm chủ thể và khách thể, trong đó, 

chủ thể có thể là người, còn khách thể lại là một hệ thống nào đó. Trong đó: Hệ thống 

được hiểu là một tập hợp các phần tử cùng với những quan hệ giữa những phần tử của tập 

hợp đó [21, tr.185]. Tham khảo các định nghĩa và quan điểm trên, trong phạm vi luận án 

này, khi nói đến “tình huống TT”, chúng tôi hiểu: Tình huống TT là loại tình huống mà 

trong khách thể của nó chứa đựng các yếu tố mang nội dung thực tế, trong đó có các hoạt 

động tác động của con người nhằm biến đổi thực tế. Tình huống TT là loại tình huống mà 

để giải quyết nó cần hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con 

người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

 Mặt khác, đồng tình với quan điểm của (Muller & Burkhardt (2007) [68, tr.267-

274] là cần đặt giáo dục TH trong mối quan hệ biện chứng “TH bắt nguồn từ TT và 
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trở về phục vụ TT”, trong phạm vi DH toán ở trường phổ thông, chúng tôi quan niệm 

tình huống TT theo nghĩa mở; bao gồm cả TT học tập môn Toán, TT học tập các môn 

học khác cùng với TT đa dạng trong cuộc sống. Ở đó, kiến thức TH được sử dụng theo 

nhiều cách ở nhiều môn học khác nhau như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Kĩ thuật, 

... trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày của mỗi HS. 

 Đồng thời, trong phạm vi nghiên cứu, luận án này sẽ tập trung quan tâm đến 

những tình huống TT mà bằng kiến thức toán phổ thông, HS có thể nhận thức được, giải 

quyết được với vốn kiến thức và kĩ năng của mình và sự nỗ lực cần thiết có thể được. 

1.3.2. Bài toán chứa tình huống thực tiễn 

a) Bài toán 

 Theo G. Polya: “Bài toán là nhu cầu hay yêu cầu đặt ra sự cần thiết phải tìm 

kiếm một cách có ý thức phương tiện thích hợp để đạt tới một mục đích tuy trông thấy 

rõ ràng nhưng không thể đạt được ngay” [31, tr.119]. Theo các tác giả L.N. Landa và 

A.N. Leontiev thì “bài toán là mục đích đã cho trong những điều kiện nhất định, đòi hỏi 

chủ thể (người giải toán) cần phải hành động, tìm kiếm cái chưa biết trên cơ sở mối liên 

quan với cái đã biết” (dẫn theo [41, tr.7]. Như vậy, một bài toán phải có các giả thiết 

(những điều kiện nhất định) đã biết và các câu hỏi kết luận (cái chưa biết, cần tìm kiếm). 

Theo Trần Vui [45] “bài toán là một tình huống đòi hỏi tư duy và sự tổng hợp các kiến 

thức đã được học trước đó để giải”. Ngoài ra, bài toán phải được sự chấp nhận của HS. 

Nếu HS từ chối chấp nhận các thách thức thì thời điểm đó, nó không phải là bài toán 

cho em HS đó. Tác giả này cũng đã đưa ra các tiêu chí cho một bài toán, đó là: 

- Chấp nhận: Cá nhân chấp nhận bài toán. Có mối liên hệ mang tính cá nhân với 

bài toán, mối liên hệ này có thể có được bởi nhiều lí do: Động cơ bên trong, động cơ bên 

ngoài hay đơn giản chỉ là sự mong muốn thoả mãn sở thích giải toán. 

- Cản trở: Những nỗ lực bước đầu của cá nhân để giải bài toán là thất bại. Những 

đáp ứng và dạng toán quen thuộc để giải bài toán là không có hiệu lực. 

- Khám phá: Mối quan hệ cá nhân như đã xác định thúc ép cá nhân khám phá 

những phương án tấn công mới. 

 Theo Nguyễn Bá Kim (2011) [21, tr.185] thì có thể quan niệm bài toán là một 

tình huống mà mục tiêu của chủ thể là tìm yếu tố chưa biết nào đó dựa vào một số những 

yếu tố cho trước ở trong khách thể (trong đó tình huống được tác giả hiểu như đã nêu ở 

mục 1.3.1 của luận án này).   
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Tác giả luận án cũng đồng tình với quan niệm này. 

b) Bài tập toán chứa tình huống thực tiễn 

 Trong phạm vi DH toán, mỗi bài toán được đưa vào để HS giải quyết và thường 

gọi là một bài tập đối với các em. Như vậy có thể xem xét về mặt DH thì bài toán đối 

với HS được cho dưới dạng một bài tập toán. Có nhiều cách phân loại bài tập toán, theo 

những tiêu chí khác nhau.     

 Căn cứ vào mục đích nghiên cứu của luận án này, các bài tập toán được phân làm 

2 loại: bài toán “TH thuần túy” và BTCTHTT.  

 Bài toán “TH thuần túy” là bài toán chỉ GQVĐ đặt ra trong nội bộ TH, với 

các yêu cầu, chẳng hạn: giải, tính giá trị hàm số, tìm giá trị lớn nhất và chỉ liên quan tới 

các tri thức TH. Một trong những giá trị quan trọng của các bài toán “TH thuần túy” là 

giúp HS hiểu rõ hơn hoặc sâu hơn các kiến thức TH được học tạo điều kiện rèn luyện 

các kĩ năng cần thiết qua việc giải toán. Việc giải quyết tốt những bài toán này cũng góp 

phần chuẩn bị tốt cho việc ứng dụng TH trong TT.  

 Ví dụ 1: Giải phương trình: 2 4(36 ) 100.x x     

 Ví dụ 2: Cho hàm số  98. 1 0,084 .
n

T    Tính T(5). 

 Ví dụ 3: Tìm GTLN của hàm số ( , ) 40 30 ,f x y x y  với x, y thỏa mãn 
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  Bài toán chứa tình huống thực tiễn 

 Theo Bùi Huy Ngọc thì “Bài toán TT là một bài toán mà trong giả thiết hay kết 

luận có các nội dung liên quan đến TT” [28, tr.20]. Tác giả Phan Thị Tình cũng đưa ra 

quan niệm “Bài toán TT là bài toán mà trong nội dung của giả thiết hay kết luận có chứa 

đựng yếu tố liên quan đến các hoạt động TT” [38, tr.21]. Như vậy, có thể thấy, BTCTHTT 

là bài toán mà trong giả thiết hoặc dữ kiện của bài toán chứa đựng các tình huống xảy ra từ 

TT cuộc sống hoặc cũng có thể hiểu rộng hơn là từ nghiên cứu học tập các môn học khác. 

Nói cách khác, BTCTHTT là bài toán mà yêu cầu hay nhu cầu cần đạt được là giải quyết 
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được vấn đề mà các tình huống TT đặt ra.  

 Tuy nhiên, ranh giới giữa bài toán “TH thuần túy” và BTCTHTT cũng chỉ là 

tương đối. Bởi lẽ, trong thực tế DH toán ở trường phổ thông, nhiều bài tập toán được 

xây dựng dựa trên chính nhu cầu TT của việc xây dựng và thực hiện Chương trình môn 

Toán (với mục đích để HS được tiếp cận, nhận thức và vận dụng TH theo yêu cầu ở mức 

độ phổ thông).  

 Trên cơ sở phân tích này, vận dụng quan điểm của Van den Heuvel-Panhuizen 

(2003) [84, tr.54, 9-35], đặt “thực tiễn” trong mối liên quan đến khả năng tiếp 

cận vấn đề của HS, trong luận án này, chúng tôi quan niệm tình huống TT là tình 

huống mà HS có thể hình dung được, hay đó là những vấn đề TT phù hợp với 

trình độ, vốn sống của HS. 

Ví dụ 1: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, 

lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 

triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm 

sau khi gửi tiền là bao nhiêu? 

 Tuy có phần giống nhau là đều dùng phương pháp TH để được đến kết quả 

nhưng BTCTHTT yêu cầu người giải phải xác định cho được “mô hình TH” của tình 

huống và sau đó giải giống như đối với một bài toán “TH thuần túy”. Có thể thấy sự 

khác nhau và mối liên hệ giữa bài toán “TH thuần túy” và BTCTHTT thông qua các 

ví dụ sau: 

Ví dụ 2: 

- BTCTHTT: Dân số thế giới được ước tính theo công thức niS Ae  trong đó A là 

dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. 

Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80.902.400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 

2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi. 

- Bài toán “TH thuần túy”: Tính 7 0 014780902400 . ,.S e  

 Về cách tính thì hai bài toán này đều yêu cầu thực hiện giống nhau, tuy nhiên với 

nội dung TT đã tạo cho các con số ý nghĩa đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là những 

con số khô khan.  

Ví dụ 3:  

- BTCTHTT: Một người đi xe đạp dự định trong buổi sáng đi hết quãng đường 
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60km. Khi đi được 
2

1
 quãng đường, anh ta thấy vận tốc của mình chỉ bằng 

3

2
 vận tốc 

dự định, anh ta bèn đạp nhanh hơn vận tốc dự định 3km/h, đến nơi anh ta vẫn chậm mất 

45 phút. Hỏi vận tốc dự định của người đi xe đạp là bao nhiêu? 

- Bài toán “TH thuần túy”: Giải phương trình 
30 30 60 3

.
2 3 4

3

v v
v

  


 

Ví dụ 4:  

- BTCTHTT: Đường dây cao thế nối thẳng từ vị trí A  đến vị trí B  dài 10 km, từ 

vị trí A  đến vị trí C  dài 8 km, góc tạo bởi hai đường dây trên bằng 75o. Tính khoảng 

cách từ vị trí B  đến vị trí .C  

- Bài toán “TH thuần túy”: Cho tam giác ABC, có AB= 10, AC = 8, 75 .oA   

Tính BC. 

 Cũng có thể phân biệt bài toán “TH thuần túy” với BTCTHTT qua hình thức 

biểu đạt và tìm kiếm lời giải. Trong BTCTHTT, các ẩn, các dữ kiện, các điều kiện 

thường được kết nối hoặc biểu diễn bằng ngôn ngữ thông thường hoặc ngôn ngữ riêng 

của một lĩnh vực nào đó của cuộc sống, không thể xác định ngay như bài toán “TH 

thuần túy”. Để giải quyết một bài toán “TH thuần túy”, HS thường xuất phát từ những 

khái niệm, quy tắc (công thức) rất rõ ràng, nhiều loại bài lại có cả một thuật giải tương 

ứng được trình bày trong SGK hoặc được GV tổng kết (tất nhiên một số bài toán “TH 

thuần túy” lại đòi hỏi khi giải phải tìm ra thuật giải riêng cho chúng). Với một 

BTCTHTT thì công việc đầu tiên phải thực hiện là “giải mã” tình huống TT với ngôn 

ngữ và quan hệ đặc thù của lĩnh vực chứa đựng tình huống TT đó để xác định cho 

được mô hình TH của tình huống. Sau đó, việc giải bài toán trở về với việc giải bài 

toán “TH thuần túy”, cuối cùng người giải phải xem xét để có được một đáp án phù 

hợp với tình huống. Đó là đặc điểm quan trọng nhất của NLGQVĐTT so với NLGQVĐ 

nói chung khi DH TH. Có thể mô tả quá trình trên bằng một sơ đồ đơn giản: 

BTCTHTT  Mô hình hóa TH  Sử dụng các phương pháp TH trên mô hình để 

tìm lời giải  Xem xét và chọn lựa lời giải thích hợp  Khái quát hóa (nếu có thể). 

 Tóm tại, về vấn đề này có thể xem ý kiến của G. Polya là rất thỏa đáng: “trong 

các bài toán thực tế, tất cả đều phức tạp hơn và không rõ ràng như trong các bài toán 

“TH thuần túy”. Đó là điều khác nhau cơ bản giữa hai loại bài toán đó và từ đó dẫn 
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đến nhiều sự khác nhau nữa, tuy nhiên, các lập luận và phương pháp cơ bản để đạt 

được lời giải thì đều như nhau trong cả hai loại bài toán” [32, tr.50]. 

1.3.3. Vai trò và ý nghĩa của bài toán chứa tình huống thực tiễn 

 Việc học toán, hiểu theo nghĩa rộng có thể xem là học cách giải toán (bài toán 

“TH thuần túy”, BTCTHTT), trong DH mỗi bài toán được sử dụng đều có mục đích, 

chức năng nhất định. Một số vai trò và ý nghĩa có thể tìm thấy ở BTCTHTT là: 

- Tạo hứng thú, gợi động cơ học Toán cho HS (với sự hấp dẫn của các tình huống 

TT, kích thích sự tò mò và ham muốn GQVĐ, thấy được sự gắn bó giữa TT và TH của 

bản thân người học). 

 - Giúp HS thấy rõ vai trò công cụ hữu hiệu của TH trong đời sống xã hội (phong 

phú, đa dạng), củng cố cho các em nhận thức đúng về nguồn gốc và giá trị TT của TH. 

 - Góp phần phát triển các NL chung cũng như các NL đặc thù đối với môn Toán, 

song trước hết và trực tiếp là phát triển NLGQVĐTT (một NL cần thiết đối với HS Việt 

Nam hiện nay).   

 - Góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục TH là dạy ứng 

dụng TH. 

- Cùng với việc sưu tầm, thiết kế các BTCTHTT, sẽ nâng cao trình độ hiểu biết 

của GV toán đối với chính khoa học TH và môn Toán trong trường phổ thông rõ về bản 

chất của TH, góp phần đổi mới PPDH và đánh giá kết quả học toán của HS. 

1.3.4. Phân loại bài toán chứa tình huống thực tiễn  

 BTCTHTT xét về mặt phản ánh hiện thực có thể phân thành hai loại chính, đó là: 

bài toán chứa tình huống giả định và bài toán chứa tình huống thực, mặc dầu sự phân biệt 

đó chỉ có tính chất tương đối.  

 Bài toán chứa tình huống giả định là những bài toán chứa tình huống liên 

quan đến TT chỉ mang tính chất mô phỏng, được sáng tác theo ý chủ quan của người 

biên soạn cho phù hợp với yêu cầu DH một nội dung cụ thể nào đó, các dữ kiện không 

phản ánh đúng hoàn toàn với hiện thực. 

Có thể nói BTCTHTT thuộc loại giả định chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng số các 

ví dụ, các bài tập trong SGK, sách bài tập toán của HS nước ta từ cấp tiểu học trở lên. 

 Ví dụ 1: Xét bài toán: “Có ba lớp 10A, 10B, 10C gồm 128 HS cùng tham gia 

lao động trồng cây. Mỗi HS lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi 

HS lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi HS lớp 10C trồng được 6 
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cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp 

có bao nhiêu HS?” 

 Bài toán này được xây dựng từ hoạt động thực tế trồng cây của các trường phổ 

thông hiện nay. Tuy nhiên, các dữ liệu và yêu cầu của bài toán đã được thay đổi hoặc 

mô phỏng vì trên thực tế, số lượng HS mỗi lớp luôn được biết trước và số lượng cây 

trồng của mỗi HS sẽ không giống nhau. Song, việc giải bài toán này phần nào giúp HS 

hiểu thêm ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn vào TT cuộc sống. 

 Ví dụ 2: Xét bài toán “Một canô chạy trên sông trong 8 giờ, xuôi dòng 135 km và 

ngược dòng 63 km. Một lần khác, canô cũng chạy trên sông trong 8 giờ, xuôi dòng 108 

km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc dòng nước chảy và vận tốc của canô.”  

 Bài toán này là có thể được xây dựng từ một tình huống thực “Vận tốc thực của 

canô và tốc độ của dòng nước có mối liên quan chặt chẽ khi canô chạy ngược hay xuôi 

dòng”. Vận tốc, đặc biệt là vận tốc canô có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, để 

giải quyết được bài toán này, chúng ta nhất thiết phải giả định “vận tốc thật của canô 

và vận tốc nước chảy là không đổi”.  

 Ngoài ra, chẳng hạn để tính chiều dài của bờ biển thì phải giả định rằng bờ 

biển là đường thẳng, tính vận tốc của một ô tô chuyển động đều thì “chuyển động 

đều” là giả định bởi trong thực tế thì chuyển động của ô tô khó có thể là chuyển động 

đều,...  

 Mặc dầu vậy tình huống giả định trong bài toán loại này đã tạo cơ hội cho HS 

tập luyện vận dụng kiến thức TH để GQVĐ và từ đó góp phần phát triển NLGQVĐTT 

cho HS.  

 Bài toán chứa tình huống thực xuất hiện từ hoạt động TT, phản ánh hoặc 

mô tả hiện tượng hoặc quan hệ trong các lĩnh vực phong phú và đa dạng của TT, gắn 

liền với các yếu tố sống động của cuộc sống thực.  

 Ví dụ 3: Ban Quản lí khu công viên quyết định dựng một cây đèn chiếu sáng 

một khu hình tam giác của công viên. Cây đèn nên đặt ở đâu?  

 Đây là một bài toán với tình huống thực có thể xảy ra ở rất nhiều nơi. Để giải 

quyết được bài toán này, chúng ta cần xác định thêm các thông tin về kích thước công 

viên, về các loại bóng đèn và độ phủ sáng tương ứng. 

 Những bài toán này có vẻ “thực”, tỏ ra sống động hơn và tạo sự hấp dẫn hơn đối 

với HS. Tuy nhiên, trên thực tế thì tìm kiếm, xây dựng những bài toán này là không dễ, 
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đòi hỏi phải có cách thức linh hoạt, công phu. Vì vậy, trong giảng dạy, bên cạnh việc 

sưu tầm những bài toán chứa tình huống thực thì việc sử dụng các tình huống giả định 

để thiết kế các BTCTHTT là điều rất cần thiết nhằm làm phong phú thêm tập hợp 

BTCTHTT cho HS. Qua giải quyết các bài toán này dù là “giả định” hay “thực” đều góp 

phần thể hiện ý nghĩa, tác dụng của loại bài tập này. HS sẽ được rèn luyện kĩ năng giải 

toán, qua đây NL giải quyết BTCTHTT cũng sẽ được phát triển. Bài toán chứa tình 

huống giả định hoặc có thực trong TT cuộc sống, học tập (trước hết là TT gần gũi, quen 

thuộc với người học) cũng có thể đưa ra những dạng toán ở cấp độ phức tạp hơn về mô 

hình TH hoặc tình huống TT cho HS khá, giỏi. 

Luận án này chú trọng vào việc khai thác và sử dụng các BTCTHTT thuộc cả 2 

loại các tình huống giả định và tình huống thực. 

1.3.5. Các mức độ phức tạp của bài toán chứa tình huống thực tiễn 

 Mức độ phức tạp của tình huống có liên quan đến mức độ của NL giải quyết 

tình huống đó và có thể phát biểu tương tự như vậy về mối quan hệ giữa mức độ khó 

của BTCTHTT với NL giải quyết bài toán đó. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên độ 

phức tạp của một tình huống TT. Tuy nhiên đối với mỗi tình huống cụ thể, người ta 

thường tập trung vào một số đặc trưng để đánh giá độ phức tạp của nó. Theo Nguyễn 

Thị Tân An [2, tr.89] độ phức tạp của tình huống TT được TH hóa đánh giá theo 5 

yếu tố: Ngữ cảnh; Thông tin; Số yếu tố cần chuyển đổi; Kĩ thuật tính toán; Hướng 

dẫn, gợi ý.  

- Ngữ cảnh: bài toán chứa ngữ cảnh lạ, tương đối lạ hay đã quen … sẽ làm HS khó 

khăn hoặc dễ dàng trong việc hiểu bài toán và tìm ra mô hình TH phù hợp so với những 

ngữ cảnh quen thuộc, gặp thường xuyên. 

- Thông tin: số lượng thông tin được cho trong bài toán nhiều hay ít, phương 

thức thông tin được trình bày đơn giản hay phức tạp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến độ 

phức tạp của bài toán. 

- Số yếu tố cần chuyển đổi: bài toán chứa ít yếu tố thực tế cần chuyển đổi sang 

ngôn ngữ TH và các yếu tố đó xuất hiện rõ ràng sẽ ít phức tạp hơn những bài toán cần 

nhiều chuyển đổi. 

- Kĩ thuật tính toán: những bài toán đòi hỏi các kiến thức, kĩ năng tính toán phức 

tạp để giải sẽ khó hơn những bài toán chỉ cần các kiến thức, kĩ năng tính toán đơn giản. 
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- Hướng dẫn, gợi ý: một bài toán sẽ dễ dàng đối với HS hơn nếu có những hướng 

dẫn, gợi ý. 

Độ phức tạp của tình huống có liên quan chặt chẽ tới mức NLGQVĐTT của 

HS. Từ kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Tân An [2], chúng tôi xem xét, mô tả cụ 

thể hóa các biểu hiện của từng mức độ phức tạp (độ khó) của các BTCTHTT. Các 

bài toán được phân chia theo 3 mức độ phức tạp tăng dần từ 1 đến 3, thể hiện qua bảng 

dưới đây.  

Bảng 1.2. Mức độ của BTCTHTT 

Các yếu tố Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Ngữ cảnh 

Tình huống TT 

đã quen thuộc 

với HS trong 

cuộc sống hằng 

ngày, trong học 

tập 

Tình huống TT tương 

đối lạ, không phổ 

biến, HS ít gặp 

Tình huống TT 

lạ, chưa gặp bao 

giờ 

Thông tin 

Bài toán ít thông 

tin, đơn giản và 

rõ ràng 

Bài toán có thông tin 

vừa phải và rõ ràng, 

không phức tạp 

Bài toán có 

nhiều thông tin, 

phức tạp 

Số yếu tố cần chuyển 

đổi sang ngôn ngữ TH 

Ít, đơn giản, rõ 

ràng 

Vừa phải, rõ ràng, 

không phức tạp 
Nhiều, phức tạp 

Kĩ thuật tính toán 

Đơn giản, ít phép 

toán, các dạng 

toán dễ và quen 

thuộc với HS 

Không quá phức tạp, 

số phép toán không 

nhiều, dạng toán HS 

hay gặp  

Phức tạp, nhiều , 

phép toán, dạng 

toán khó, HS ít 

gặp 

Hướng dẫn, gợi ý Rõ ràng, cụ thể 
Có gợi ý, hướng dẫn 

sơ sài, chung chung 

Không có bất kỳ 

gợi ý hay hướng 

dẫn gì 

 

 Những bài toán ở mức độ 1 là khá đơn giản chỉ nên giới thiệu cho HS làm quen 

với cách giải quyết một BTCTHTT. Đối với những bài toán có mức độ 3 sẽ là khó, quá 

phức tạp đối với HS trong khoảng thời gian hạn chế. Đây cũng là vấn đề quan tâm trong 

quá trình khai thác các BTCTHTT. Căn cứ vào trình độ HS và việc phân loại theo trình 

độ mà GV quyết định chọn lựa cung cấp các bài toán cho các nhóm hoặc cá nhân HS 

sao cho phù hợp. Các mức độ cũng là căn cứ quan trọng cho việc GV đưa ra các tình 

huống gợi ý cho HS khi xây dựng BTCTHTT. Việc xem xét các mức độ của các yếu tố 
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như ngữ cảnh, thông tin, số yếu tố cần chuyển đổi, kĩ thuật tính toán sẽ tạo nên sự đa 

dạng trong việc gợi ý và điều này tạo cơ hội để có được sự phát triển bài toán theo các 

cách khác nhau, từ đó tạo nên sự đa dạng của bài toán. 

1.4. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BÀI TOÁN CHỨA 

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN NHẰM PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CHO HỌC SINH  

 Để có cơ sở TT cho giải pháp khai thác và sử dụng BTCTHTT để góp phần phát 

triển NLGQVĐTT cho HS THPT thông qua môn Toán, tác giả luận án đã tiến hành 

khảo sát thực trạng trên qua các hình thức thích hợp. 

1.4.1. Mục đích khảo sát 

 Nghiên cứu thực trạng việc khai thác và sử dụng BTCTHTT trong DH toán nhằm 

góp phần phát triển NLGQVĐTT của HS.  

1.4.2. Đối tượng khảo sát 

 Đối tượng tham gia khảo sát được lựa chọn trong số HS và GV ở 13 trường THPT, 

bao gồm trường THPT: Bắc Kạn (Bắc Kạn); Thuận Thành (Bắc Ninh); Nguyễn Khuyến, 

Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định); Trần Nhân Tông (Hà Nội); Đồ Sơn (Hải Phòng); 

Trần Hưng Đạo (Vĩnh Phúc); Dương Đình Nghệ, Trần Phú (Thanh Hóa); Chuyên Phan 

Bội Châu, Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An); Châu Văn Liêm, Nguyễn Việt Dũng (Cần 

Thơ) với tổng số 553 HS ở các khối lớp 10, 11, 12 và 136 GV đang dạy môn Toán tại các 

trường này. Nội dung khảo sát chủ yếu liên quan đến việc GV tìm kiếm, khai thác các 

BTCTHTT cũng như sử dụng các bài toán đó trong quá trình DH. 

1.4.3. Nội dung khảo sát 

- Tìm hiểu nhận thức của GV, HS đối với ý nghĩa, tác dụng của các BTCTHTT 

và tình hình sưu tầm, khai thác các bài toán đó. 

- Tìm hiểu việc khai thác BTCTHTT trong chương trình, SGK, tài liệu tham 

khảo, hoạt động giảng dạy và học tập toán ở trường THPT có liên quan đến các 

BTCTHTT. 

1.4.4. Phương pháp khảo sát 

- Hồi cứu tư liệu: xem xét nội dung đã được quy định trong Chương trình  

GDPT môn Toán cấp THPT hiện hành, tìm hiểu qua SGK, sách bài tập (SBT) và các tài 

liệu tham khảo khác về môn Toán cấp THPT; hồi cứu các báo cáo về thực trạng có liên 

quan đã được thực hiện trong các công trình nghiên cứu trước đây. 
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- Điều tra bằng phiếu hỏi: Phương pháp này được sử dụng cho việc khảo sát tại 

các trường THPT đối với các đối tượng được chọn lựa theo các nội dung đã xác định. 

1.4.5. Kết quả thu được qua khảo sát 

1.4.5.1. Tìm hiểu qua chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo (chủ 

yếu là tập trung vào hệ thống bài tập) 

 Khi nhận xét về tình trạng này, tác giả Trần Thúc Trình có ý kiến cho rằng: “Đáng 

tiếc là hiện nay trong các SGK và bài tập còn quá ít các bài toán thực tế. Điều này cần 

được nhanh chóng khắc phục” [42, tr.37]. Đó là một nhận định đúng. Qua nghiên cứu 

Chương trình môn Toán GDPT và đặc biệt là SGK hiện hành có thể thấy: 

- Các bài tập, ví dụ trong SGK môn Toán THPT chủ yếu được chia ra thành hai 

loại là bài toán “TH thuần túy” và BTCTHTT; trong đó BTCTHTT thì hầu hết là bài 

toán chứa tình huống giả định. Chẳng hạn: §4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit thuộc Chương 

II. Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số lôgarit (SGK và SBT lớp 12 Chương trình  

Cơ bản) có 17 bài tập; trong đó, chỉ có 2 BTCTHTT. Dưới đây là một số bài tập: 

 Ví dụ 1: (bài toán chứa tình huống giả định) “Cho biết chu kì bán rã của một chất 

phóng xạ là 24 giờ (1 ngày đêm). Hỏi 250 gam chất đó sẽ còn lại bao nhiêu sau: a) 1,5 

ngày đêm? b) 3,5 ngày đêm ?”. (Bài tập 2.23, trang 92-Bài tập Giải tích 12). 

 Ví dụ 2: (bài toán chứa tình huống giả định) “Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 

mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 

năm, khu rừng đó có bao nhiêu mết khối gỗ.” (Bài tập 2.24, trang 92- SBT Giải tích 12). 

- Số lượng các BTCTHTT chiếm một tỷ lệ rất thấp, cụ thể là: Số lượng 

BTCTHTT trong SGK môn Toán THPT (hầu hết là bài tập có tình huống giả định) là 

110 bài (chiếm 4,6%), trong tổng số 2.407 bài tập. Về chi tiết, thực trạng đó được thể 

hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 1.3. Số lượng BTCTHTT trong SGK, SBT môn Toán THPT 

Lớp Tổng hợp 
Bài tập  

“TH thuần túy” 
BTCTHTT 

Hình học 10 
Tổng cộng 434 8 

Tỷ lệ % 98,2 1,8 

Hình học 11 
Tổng cộng 367 0 

Tỷ lệ % 100,0 0,0 

Hình học 12 
Tổng cộng 332 0 

Tỷ lệ % 100,0 0,0 
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Đại số 10 
Tổng cộng 401 57 

Tỷ lệ % 87,6 12,4 

Đại số và Giải tích 11 
Tổng cộng 501 49 

Tỷ lệ % 91,1 8,9 

Giải tích 12 
Tổng cộng 372 2 

Tỷ lệ % 99,5 0,5 

Tổng cộng 
Cộng 2407 116 

Tỷ lệ % 95,4 4,6 

  

 Ngoài ra nếu xem xét từ phía sử dụng các BTCTHTT để tiến hành thực hiện các 

bước trong tiến trình DH thì có thể quan sát Bảng 1.4 dưới đây. 

Bảng 1.4. Số lượng ví dụ chứa tình huống TT trong SGK môn Toán THPT 

Lớp 
Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ vào bài mới Củng cố 

Hình học 10 6 3 

Hình học 11 1 7 

Hình học 12 3 3 

Đại số 10 9 9 

Đại số và Giải tích 11 17 15 

Giải tích 12 4 2 

Tổng cộng 40 39 

 

 Từ Bảng 1.4 ta thấy số lượng ví dụ (có chứa tình huống TT) nhằm gợi động cơ 

để vào bài mới hoặc thực hiện yêu cầu củng cố có trong SGK môn Toán THPT là quá 

ít. Ngay đối với chủ đề bất phương trình vốn có nhiều ứng dụng trong TT thì ở cả hai 

SGK (Chương trình chuẩn và Chương trình nâng cao) cũng hầu như không có ví dụ nào 

có nội dung TT, để giúp dẫn xuất vấn đề, áp dụng kiến thức đã học. Ngay cả hệ thống 

bài tập cũng không có bài tập nào chứa tình huống TT. Các kết quả khảo sát, thống kê 

cụ thể và đầy đủ hơn được trình bày trong Phụ lục III và Phụ lục IV. 

 - Ngoài ra, các tình huống TH vốn tự nó đã gắn bó chặt chẽ với TT thì số các ví 

dụ, BTCTHTT cũng chưa được quan tâm đúng mức, chẳng hạn như Xác suất – thống kê 

được đưa vào từ năm 2006 để dạy đại trà cho HS THPT với mục đích “giúp HS làm quen 

với những vấn đề đơn giản có nội dung liên quan đến xác suất thường gặp trong đời sống 
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và khoa học”, “từng bước đưa chương trình THPT của ta dần hội nhập với quốc tế” [6]. 

Trước hết xem xét phần thống kê được trình bày ở Chương trình môn Toán nâng cao lớp 

10 gồm 9 tiết, cấu trúc thành ba bài “Một vài khái niệm mở đầu”, “Trình bày một mẫu số 

liệu”, “Các số đặc trưng của mẫu số liệu”. Đây là một trong những phần thể hiện sự liên 

quan giữa TH và TT rõ nhất trong các SGK môn Toán cấp THPT với nhiều ví dụ và 

BTCTHTT; có 10/14 ( 71,4%) ví dụ và 20/21 ( 95,2%) BTCTHTT. Tuy nhiên các ví 

dụ, bài tập này còn mang nhiều yếu tố giả định so với các tình huống mang tính thời sự, 

phong phú đa dạng của cuộc sống thực; đồng thời quá thiên về việc thực hiện các yêu cầu 

tính toán, biểu diễn. Ví dụ, các bài tập thuộc phần thống kê trong SGK môn Toán nâng 

cao của lớp 10 có 1 trong 4 nhiệm vụ dưới đây: 

Bảng 1.5. Các yêu cầu bài tập phần thống kê trong SGK môn Toán nâng cao lớp 10 

TT Yêu cầu bài tập Tri thức TH mong đợi được sử dụng 
Số lượng 

bài tập 

1 

Xác định kích thước 

mẫu, liệt kê các giá trị 

khác nhau của mẫu 

Định nghĩa về mẫu, kích thước mẫu, 

mẫu số liệu. 

Ý nghĩa của mẫu và vận dụng trong thực 

tế. 

2/21 

(9,5%) 

2 

Lập bảng tần số - tần 

suất ghép lớp; 

Vẽ biểu đồ tần số, tần 

suất 

Định nghĩa về tần số, tần suất; bảng phân 

bố tần số - tần suất ghép lớp. 

Các biểu đồ.  

Kết quả thống kê có thể rút ra từ biểu đồ. 

6/21 

(28,6%) 

3 

Tính số trung bình, 

trung vị và mốt; Tính 

phương sai và độ lệch 

chuẩn 

Công thức tính số trung bình, số trung 

vị, phương sai và độ lệch chuẩn. 

Ý nghĩa của các tham số trên trong các 

trường hợp cụ thể. 

12/21 

(57,1%) 

4 
Xác định phương án tối 

ưu (1 ý trong bài tập) 

Sử dụng kiến thức về số trung bình, số 

trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn để 

từ đó đưa ra các kết luận thống kê. 

1/21 

(4,8%) 

 

Từ Bảng 1.5 ta thấy rằng 3/4 các yêu cầu bài tập trong SGK đều chú trọng đến kĩ 

năng tính toán, vẽ biểu đồ. Mặc dầu những bài tập này là cần thiết song rất thiếu các câu 

hỏi đáp ứng yêu cầu vận dụng các kiến thức lý thuyết vào việc nhận xét, đưa ra những 

kết luận thống kê ban đầu về các hiện tượng rất đa dạng trong đời sống. Nên tăng cường 

số bài tập như bài tập sau: Bài tập 15 (trang 179, SGK Đại số 10 Nâng cao): “Trên hai 
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con đường A và B, trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ (km/h) của 30 chiếc ô tô trên mỗi 

con đường như sau: 

Con 

đường A 

60 

88 

65 

90 

70 

85 

68 

72 

62 

63 

75 

75 

80 

76 

83 

85 

82 

84 

69 

70 

73 

61 

75 

60 

85 

65 

72 

73 

67 

76 

Con 

đường B 

76 

80 

64 

73 

58 

75 

82 

71 

72 

68 

70 

72 

68 

73 

75 

79 

63 

80 

67 

63 

74 

62 

70 

71 

79 

70 

74 

69 

60 

63 

 

a) Tìm số trung bình, số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn của tốc độ ô tô trên 

mỗi con đường A, B; 

b) Theo em thì xe chạy trên con đường nào an toàn hơn?” 

 Đây là một yêu cầu quan trọng đối với các bài tập thống kê giúp HS có kĩ năng 

giải quyết các vấn đề TT xuất hiện trong cuộc sống.  

 Tương tự như vậy đối với phần xác suất trong Chương trình  môn Toán nâng 

cao của lớp 11 gồm 11 tiết với ba bài “Biến cố và xác suất của biến cố”, “Các quy tắc 

tính xác suất”, “Biến ngẫu nhiên rời rạc”. Những tình huống xuất hiện trong các bài tập 

của chủ đề xác suất trong SGK phần lớn đều chứa đựng nội dung TT (28/38 ≈ 73,7%), 

tuy nhiên các yêu cầu mà bài tập đặt ra để HS giải quyết thì nói chung chỉ đáp ứng yêu 

cầu tính toán (tính xác suất của biến cố, tính giá trị của một số tham số). 

Bảng 1.6. Các yêu cầu bài tập phần xác suất trong SGK môn Toán nâng cao lớp 10 

TT Yêu cầu bài tập 
Kiến thức TH mong đợi 

được sử dụng 

Số lượng bài 

tập 

1 Tính xác suất 

Định nghĩa cổ điển về xác 

suất và tính xác suất 

18/38 

(47,4%) 

Quy tắc cộng và/hoặc 

nhân xác suất 

10/38 

(26,3%) 

2 

Tính kì vọng, 

phương sai, độ 

lệch chuẩn 

Cho sẵn bảng 

phân bố xác suất Công thức tính kì vọng, 

phương sai, độ lệch chuẩn 

5/38 

(13,2%) 

Yêu cầu lập bảng 

phân bố xác suất 
4/38 (10,5%) 

3 
Tính giá trị trung bình của một biến 

ngẫu nhiên rời rạc X 
Công thức tính kì vọng 1/38 (2,6%) 
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 Dựa vào Bảng 1.3 và Bảng 1.6 ở trên, ta thấy rằng hầu hết các yêu cầu bài 

tập trong SGK đều chú trọng đến kĩ năng tính toán. Theo Nguyễn Thị Tân An, 

“Những dạng bài tập như vậy là cần thiết nhưng không đủ để giúp HS có khả năng 

chọn và sử dụng những kiến thức, kĩ năng phù hợp khi GQVĐ xuất hiện trong các 

tình huống thực tế” [1, tr.18-27]. 

- Một số chủ đề trong SGK môn Toán THPT thật ra có rất nhiều ứng dụng 

trong TT, song nội dung được trình bày lại quá thiên về mặt “TH thuần túy”, thiếu 

sự kết nối với TT và có rất ít những BTCTHTT. Chẳng hạn như, Chương 1: Phép 

dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, SGK Hình học lớp 11 (cơ bản) có 8 

bài học: phép biến hình; phép tịnh tiến; phép đối xứng trục; phép đối xứng tâm; 

phép quay; khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau; phép vị tự; phép 

đồng dạng. Có thể nói nội dung những phần này gắn liền với nhiều ứng dụng phổ 

biến, hay gặp trong thực tế nhưng trong Chương này ngoài một số hình ảnh, ví dụ, 

bài toán dẫn dắt minh họa cho khái niệm được học thì tổng cộng chỉ có 39 bài tập, 

không có bài tập nào chứa tình huống TT (có một số bài chứa tình huống TT song 

lại thuộc phần đọc thêm mà trong thực tế GV và HS ít quan tâm). 

- Không chỉ trong SGK mà khi tìm hiểu một số sách tham khảo môn Toán 

THPT thì hầu hết các sách này đều đưa ra các bài tập thuộc dạng bài tập “TH thuần túy”. 

Chẳng hạn, qua một cuốn sách (Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 11) thì 

thấy tỷ lệ số lượng ví dụ và BTCTHTT so với bài tập “TH thuần túy” là 1/248, chiếm 

0,4% (chỉ có 1 BTCTHTT, đó là “Một con sư tử chạy trên sân khấu xiếc có dạng hình 

tròn bán kính 10m. Sư tử chạy tất cả là 30 km theo một đường gấp khúc. Chứng minh 

rằng tổng tất cả các góc quay của nó không nhỏ hơn 2998 rađian”). Một cuốn sách khác 

thuộc loại dùng để rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập Đại số 10 nâng cao cũng cho 

thấy: có tới 417 ví dụ và bài tập "TH thuần túy" mà chỉ có 04 BTCTHTT, chẳng hạn 

một bài tập có nội dung là “Cần lắp đặt một đường ống dẫn nước dài 21m bằng 2 loại 

ống: loại ống dài 3m và loại dài 2m. Hỏi mỗi loại cần bao nhiêu ống?” 

 Như vậy, qua phân tích và tổng hợp số liệu ở trên có thể thấy rằng với các chủ 

đề đã xác định trong Chương trình GDPT môn Toán THPT, các BTCTHTT với ý nghĩa, 

chức năng đa dạng của chúng chưa được chú trọng đúng mức. Điều này có thể là do 

những người làm chương trình GDPT, SGK, SBT chưa chú trọng yêu cầu cho HS liên 
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hệ được giữa học tập toán và cuộc sống, giữa biết và dùng kiến thức đó, dẫn đến sự thiếu 

hụt các ví dụ, hệ thống bài tập ứng dụng kiến thức TH để giải GQVĐ TT trong cuộc 

sống, tất nhiên cũng còn một số lý do khác (chỉ lo đối phó với các kỳ thi, gặp nhiều khó 

khăn trong việc tìm kiếm, khai thác các BTCTHTT).  

1.4.5.2. Qua giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh 

(i) Từ các nghiên cứu có liên quan 

 Khi nhận xét về việc dạy và học toán, tác giả Phan Thị Luyến [24] cho rằng 

việc quá thiên về DH nội dung “TH thuần túy” vẫn tồn tại theo nhận thức và thói quen 

của GV. Các tác giả Phạm Văn Hoàn, Trần Thúc Trình cho rằng việc giảng dạy toán 

“còn thiên về sách vở, hướng việc dạy toán về việc giải nhiều loại bài tập mà hầu hết 

đều không có nội dung TT” [15, tr.20-25]. Tác giả Trần Kiều nhận xét “do nhiều 

nguyên nhân, việc dạy và học toán trong nhà trường hiện nay ở nước ta đang rơi vào 

tình trạng quá coi nhẹ thực hành và ứng dụng TH vào cuộc sống” [19, tr.3-4]. Khi 

đánh giá về chương trình hiện hành, tác giả này cũng cho rằng việc thực hành ứng 

dụng, nhất là ứng dụng vào các vấn đề TT chưa được coi trọng đúng mức. HS không 

có nhiều cơ hội để thực hành các kĩ năng cần thiết có sử dụng kiến thức TH trong cuộc 

sống. Các hoạt động thực hành, hoạt động ngoài giờ... gần như bị bỏ quên và cho rằng 

“thực tế DH đã chỉ ra đây là một trong những thiếu sót quan trọng nhất của GDPT 

nước ta” [18, tr.1c-28c]. Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn (1997) cho rằng, trong DH toán 

hiện nay có biểu hiện không gắn lí luận với TT; - không làm cho HS nắm rõ bản chất 

của khái niệm, bệnh hình thức rất rõ; - do học tập hình thức mà HS chóng quên, vận 

dụng khó nhuần nhuyễn...” [39]. Tác giả này (2000) khi nhận xét về tình hình dạy và 

học toán hiện nay ở nước ta, cho rằng một trong những yếu kém cơ bản, đó là dạy và 

học toán tách rời cuộc sống đời thường [40, tr.27-28].  

 Các nhận xét trên đây đều tập trung phản ánh thực trạng việc dạy toán ở 

trường THPT nước ta còn ít gắn bó với TT; GV ít quan tâm đến mối quan hệ giữa 

TH và TT trong quá trình giảng dạy và điều này dẫn đến GV không chú trọng đến 

việc phát triển NLGQVĐTT cho HS. Bên cạnh đó, tác giả luận án cũng cho rằng 

việc hầu như không sử dụng các BTCTHTT trong đánh giá, trong các kỳ thi lớn 

cũng là một trong những nguyên nhân của của tình trạng thiếu coi trọng các 

BTCTHTT ở trường phổ thông.  
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(ii) Từ thực trạng DH 

 Tác giả luận án đã tiến hành khảo sát nhanh với phiếu hỏi tại các đợt tập 

huấn về vấn đề vận dụng TH vào TT phục vụ cho đánh giá PISA tại Việt Nam đối 

với các GV toán THPT đang tham gia tập huấn. Kết quả thu được có thể tóm tắt 

như sau: 

- Về yêu cầu đánh giá mức độ quan tâm của bản thân đối với việc vận dụng 

TH vào TT, trong số 220 GV toán cho ý kiến thì không có người nào cho là “đã 

quan tâm đầy đủ”, 45 người (hơn 20%) cho là “quan tâm chưa thật đầy đủ” và 

175 người (gần 80%) cho là “quan tâm chưa đầy đủ”, chủ yếu là dạy lí thuyết, 

tập trung rèn luyện giải các bài tập "TH thuần túy" từ giản đơn đến phức tạp, 

hướng theo mục đích thi cử. Trong đó, 120 GV (gần 55%) cũng nêu lên một thực 

tế là hoạt động thực hành chỉ hướng dẫn lí thuyết mà không tiến hành ở thực 

địa; hoạt động ngoại khóa, học ngoài giờ hầu như không tồn tại.  

- Cũng qua khảo sát này, một số khó khăn của GV toán trong việc giảng 

dạy toán có sử dụng các BTCTHTT cũng được nêu ra. Một trong những khó khăn 

chủ yếu đó là việc tìm ra các tình huống, BTCTHTT để minh hoạ cho bài giảng. 

Công việc này đòi hỏi GV phải có sự tìm tòi, suy nghĩ mất nhiều thời gian. Hơn 

nữa, sự am hiểu các lĩnh vực của cuộc sống của GV vì nhiều lí do lại rất hạn chế. 

 - Ngoài các đối tượng trên tác giả luận án cũng tiến hành lấy ý kiến của 136 

GV dạy môn toán tại 13 trường THPT trong một đợt khảo sát qua phiếu hỏi khá chi 

tiết về các vấn đề có liên quan đến BTCTHTT và 533 HS. Kết quả được trình bày 

trong các bảng dưới đây. 

 Về phía GV: 

Bảng 1.7. Tổng hợp điều tra khảo sát thực trạng việc sưu tầm,  

khai thác BTCTHTT ở trường THPT (đối với GV) 

Nội dung câu hỏi 
Số GV 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

1. Theo Thầy/Cô việc giới thiệu một số ứng dụng TH vào giải quyết 

các vấn đề TT và bổ sung ví dụ, BTCTHTT vào SGK, SBT có cần 

thiết không? 

  

a)  Rất cần thiết.  122 89,7 
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Nội dung câu hỏi 
Số GV 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

b)  Không cần.  2 1,5 

c)  Không có ý kiến. 12 8,8 

2. Thầy/Cô có thường xuyên sưu tầm các BTCTHTT (ví dụ, bài tập) 

trong DH không? 
  

a)  Thường xuyên. 25 18,4 

b)  Thỉnh thoảng. 110 80,9 

c)  Không bao giờ. 1 0,7 

3. Thầy/Cô có tự thiết kế BTCTHTT (ví dụ, bài tập) khi DH một chủ 

đề nào đó không? 
  

a)  Thường xuyên. 24 17,6 

b)  Thỉnh thoảng. 99 72,8 

c)  Không bao giờ. 13 9,6 

4. Theo Thầy/Cô mức độ cần thiết của việc xây dựng cách thức để 

từ đó GV tự thiết kế được BTCTHTT phục vụ việc DH là: 
  

a)  Rất cần thiết. 100 73,5 

b)  Không cần. 11 8,1 

c)  Không có ý kiến. 23 16,9 

5. Để có BTCTHTT, Thầy/Cô thường:   

a)  Sưu tầm trong SGK của các môn học khác môn Toán. 41 30,1 

b)  Sưu tầm trong sách tham khảo của môn Toán và các môn học 

khác,... 
53 39,0 

c)  Sưu tầm trong các luận văn, luận án. 13 9,6 

d)  Sưu tầm trên mạng internet. 85 62,5 

đ)  Sưu tầm từ các đề thi, đề kiểm tra trong nước. 25 18,4 
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Nội dung câu hỏi 
Số GV 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

e)  Sưu tầm từ các đề thi, khảo sát quốc tế và PISA. 21 15,4 

g)  Tự thiết kế. 19 14,0 

6. Mức độ hứng thú của Thầy/Cô khi hướng dẫn HS giải các 

BTCTHTT?  
  

a)  Rất hứng thú.   36 26,5 

b)  Có hứng thú.  97 71,3 

c)  Không hứng thú. 3 2,2 

7. HS có hứng thú hay không khi được giải các BTCTHTT?    

a)  Rất hứng thú.   40 29,4 

b)  Có hứng thú.  92 67,6 

c)  Không hứng thú. 3 2,2 

8. Theo Thầy/Cô việc yêu cầu HS sưu tầm các tình huống, 

BTCTHTT liên quan đến chủ đề đã học là: 
  

a)  Rất cần thiết.  102 75,0 

b)  Không cần.  7 5,1 

c)  Không có ý kiến. 27 19,9 

9. Theo Thầy/Cô việc yêu cầu HS xây dựng các BTCTHTT liên quan 

đến kiến thức đã học là: 
  

a)  Rất cần thiết.  104 76,5 

b)  Không cần.  6 4,4 

c)  Không có ý kiến. 27 19,9 

10. Những khó khăn nào sau đây gây cản trở khi Thầy/Cô dạy theo 

định hướng tăng cường vận dụng kiến thức vào TT (có thể chọn 

nhiều đáp án)? 
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Nội dung câu hỏi 
Số GV 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

a)  GV chưa có thói quen khai thác mối liên hệ giữa TH và TT 

khi học toán ở trường sư phạm. 
68 50,0 

b)  Ít quan tâm tới vấn đề ứng dụng kiến thức vào TT nên ngại 

tiếp cận. 
36 26,5 

c)  Thiếu các tài liệu để tìm hiểu, mở rộng hiểu biết về các ứng 

dụng TT của TH. 
63 46,3 

d)  HS không có hứng thú khi giải các BTCTHTT. 14 10,3 

đ)  Chưa có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tiếp cận kiến thức 

từ TT. 
46 33,8 

e)  Không biết làm thế nào để sưu tầm, thiết kế BTCTHTT. 10 7,4 

g)  SGK, SBT, sách tham khảo rất ít BTCTHTT. 64 47,1 

h)  Các đề thi khảo sát, đề thi quốc gia hầu như không có 

BTCTHTT. 
50 36,8 

11. Những nguyên nhân nào sau đây làm cho việc giảng dạy toán ở 

phổ thông hiện nay còn nặng về lí thuyết, thiếu tính ứng dụng TT 

(có thể chọn nhiều câu trả lời)? 

  

a)  Chương trình giảng dạy nặng, với số tiết quy định GV không 

đủ thời gian giới thiệu cho HS những BTCTHTT. 
58 42,6 

b)  Yêu cầu vận dụng TH vào TT trong chương trình, SGK không 

được chú trọng. Số lượng bài tập trong SGK, SBT rất ít. 
74 54,4 

c)  Đề thi trong các kì khảo sát, các kì thi quốc gia hầu như không 

có câu hỏi yêu cầu HS GQVĐ TT. 
76 55,9 

12. Theo Thầy/Cô, để tăng cường DH vận dụng TH vào TT, phát 

triển NL giải quyết các BTCTHTT cho HS, cần: 
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Nội dung câu hỏi 
Số GV 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

a)  Tăng cường yêu cầu vận dụng TH vào TT trong chương trình, 

SGK. 
74 54,4 

b)  Bổ sung BTCTHTT (ví dụ, bài tập) vào SGK, SBT. 70 51,5 

c)  Hướng dẫn GV cách khai thác BTCTHTT. 54 39,7 

13. Việc tăng cường cho HS giải các BTCTHTT có góp phần phát 

triển NLGQVĐTT cho HS hay không? 
  

a)  Có 136  100% 

b)  Không 0  0% 

14. Để đánh giá, phát triển NL vận dụng kiến thức TH vào GQVĐ 

TT. Theo Thầy/Cô cần: 
  

a)  Đưa yêu cầu giải quyết BTCTHTT vào các đề khảo sát, đề thi 

quốc gia, đề kiểm tra nói chung. 
73 53,7 

b)  Tăng cường yêu cầu HS tìm kiếm các vấn đề trong TT liên 

quan đến chủ đề, bài học. 
53 39,0 

c)  Tăng cường rèn luyện kĩ năng giải các BTCTHTT. 64 47,1 

 

 Nhận xét, từ Bảng 1.7 có thể thấy:  

Từ số liệu 89,7% GV cho rằng việc giới thiệu một số ứng dụng TH vào giải 

quyết các vấn đề TT và việc bổ sung ví dụ, BTCTHTT vào SGK, SBT là rất cần thiết. 

Sau khi được hỏi về mức độ thường xuyên của việc sưu tầm hoặc thiết kế các tình 

huống, BTCTHTT trong DH thì chỉ có 18,4% số GV được hỏi cho rằng thường xuyên 

thực hiện công việc này. Như vậy về mặt nhận thức là chấp nhận được song trong 

thực tế lại không thể hiện được (trong số các GV có quan tâm tới sưu tầm, biên soạn 

BTCTHTT thì chỉ có 17,6% thường xuyên thực hiện hoạt động này). Một hiện tượng 

cũng đáng chú ý là 97,8% GV cho rằng có hứng thú khi hướng dẫn HS giải các 

BTCTHTT. 62,5% GV sử dụng các nguồn tham khảo trên mạng internet, 39% GV 

tham khảo từ sách tham khảo môn Toán và các môn học khác, 30% GV sưu tầm trong 
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SGK của các môn học khác môn Toán. Như vậy cần coi trọng việc khai thác nhờ vào 

công nghệ thông tin. 

Đa số GV (trên 75% ý kiến) được khảo sát cho rằng các hoạt động sau đây là rất 

cần thiết trong quá trình giảng dạy môn Toán, đó là: (i) Khai thác ví dụ và BTCTHTT 

đã được trình bày trong SGK, SBT; (ii) Khai thác sâu (về phía giả thiết hay kết luận) 

các BTCTHTT trong trong giảng dạy; (iii) Đưa ra những ví dụ ứng dụng của kiến thức 

vào GQVĐ liên quan trong TT, hoặc cho HS thấy được sự gắn kết của TH với TT khi 

dạy nội dung kiến thức mới; (iv) Yêu cầu HS sưu tầm các tình huống, BTCTHTT liên 

quan đến chủ đề đã học; (v) Yêu cầu HS xây dựng các BTCTHTT liên quan đến kiến 

thức đã học.  

Có khoảng 50% GV đồng tình rằng họ chưa có thói quen và kĩ năng khai thác 

mối liên hệ giữa TH và TT từ khi học toán ở trường sư phạm; khi DH lại thiếu các tài 

liệu để tìm hiểu, mở rộng hiểu biết về các ứng dụng TT của TH và SGK, SBT, sách 

tham khảo rất ít BTCTHTT.  

Đáng chú ý là 100% GV cho rằng việc tăng cường cho HS giải các BTCTHTT 

sẽ góp phần phát triển NLGQVĐTT cho HS. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, hiện nay 

nguồn BTCTHTT rất ít, GV còn lúng túng, không biết cách tìm kiếm, thiết kế các bài 

tập loại này.  

Ngoài ra, để có thêm thông tin về việc sử dụng các BTCTHTT trong DH nhằm 

mục đích phát triển NLGQVĐTT cho HS, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp 

GV. Kết quả cho thấy hầu hết GV được phỏng vấn trả lời là thỉnh thoảng tìm kiếm 

các BTCTHTT có sẵn để dạy cho HS với mục đích củng cố kiến thức hoặc vào bài 

mới. Có một số GV còn ý kiến là sử dụng các BTCTHTT để dạy cho HS vì trong đề 

thi THPT quốc gia những năm gần đây có câu hỏi chứa tình huống TT. 100% GV 

không sử dụng các BTCTHTT trong quá trình DH với mục đích tăng cường vận dụng 

kiến thức TH vào TT và đương nhiên, cũng không vì mục đích phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. 

 Về phía HS: 

 Kết quả điều tra cho thấy HS cũng có những ý kiến khác nhau về việc sử dụng 

các BTCTHTT trong DH toán. Kết quả thu được thể hiện ở bảng dưới đây: 
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Bảng 1.8. Tổng hợp điều tra khảo sát thực trạng việc thiết kế, DH các BTCTHTT  

ở trường THPT (đối với HS) 

Nội dung câu hỏi 
Số HS 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

1. Em có hứng thú khi tìm hiểu và giải các BTCTHTT không?   

a)  Rất hứng thú. 222 40,1 

b)  Hứng thú. 284 51,4 

c)  Không hứng thú. 48 8,7 

2. Bổ sung các BTCTHTT vào SGK, SBT, theo em có cần thiết 

không? 
  

a)  Rất cần thiết. 368 66,5 

b)  Nên. 39 7,1 

c)  Không có ý kiến. 146 26,4 

3. Em đã gặp, đã tìm hiểu và giải những BTCTHTT ở đâu ?(có thể 

chọn nhiều câu trả lời) 
  

a)  Trong SGK, SBT môn Toán. 132 23,9 

b)  Trong SGK, SBT các môn học khác môn Toán. 103 18,6 

c)  Trên mạng internet. 270 48,8 

d)  Từ các đề thi, đề khảo sát quốc gia, quốc tế. 102 18,4 

4. Những khó khăn nào sau đây cản trở khi em giải quyết các 

BTCTHTT? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 
  

a)  Chưa có thói quen và cơ hội giải các BTCTHTT. 304 55,0 

b)  Không được GV hướng dẫn giải BTCTHTT. 67 12,1 

c)  SGK, SBT, sách tham khảo rất ít BTCTHTT. 220 39,8 

d)  Khối lượng bài tập, kiến thức phải học nhiều nên không có thời 

gian quan tâm đến việc tìm tòi, giải các BTCTHTT. 
73 13,2 
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Nội dung câu hỏi 
Số HS 

trả lời 

Tỷ lệ 

% 

5. GV có gợi ý hoặc yêu cầu em sưu tầm các tình huống, BTCTHTT 

liên quan đến kiến thức bài học hay không? 
  

a)  Thường xuyên. 44 8,0 

b)  Thỉnh thoảng. 361 65,3 

c)  Không bao giờ. 141 25,5 

6. Khi DH nội dung kiến thức mới, khi luyện tập, củng cố, ôn tập, 

GV có giới thiệu những ví dụ, BTCTHTT trước khi vào bài mới hay 

không? 

  

a)  Thường xuyên.     46 8,3 

b)  Thỉnh thoảng.   205 37,1 

c)  Không bao giờ. 287 51,9 

 

 Nhận xét về việc sử dụng các BTCTHTT trong DH toán: Từ Bảng 1.7 cho thấy: 

Có tới 40,1% HS rất hứng thú đối với tìm hiểu và giải các BTCTHTT, nhưng có tới 55% 

HS chưa có thói quen giải các BTCTHTT. Qua ý kiến của HS cũng cho thấy 21,2% HS 

có ý kiến là GV thường xuyên yêu cầu HS tìm các tình huống, BTCTHTT liên quan đến 

kiến thức bài học và 34,5% HS cho rằng GV thường xuyên giới thiệu những ví dụ, 

BTCTHTT trước khi vào bài mới. 

 (iii) Nhận xét chung 

 Từ các phân tích ở trên có thể thấy rằng: 

- GV đã thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng các tình huống, BTCTHTT 

trong quá trình DH toán cũng như sự cần thiết của việc sử dụng chúng. Có nhận thức 

đúng về vai trò của BTCTHTT trong việc phát triển NLGQVĐTT. Tuy nhiên, hầu hết 

GV còn lúng túng trong việc sưu tầm, thiết kế các BTCTHTT, đặc biệt nhiều GV chưa 

có các kiến thức, kĩ năng cần thiết để khai thác mối liên hệ giữa TH và TT trong quá 

trình DH cũng như thiếu các tài liệu hướng dẫn để tìm hiểu, mở rộng hiểu biết về các 

ứng dụng TT của TH. 
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- HS cũng đã nhận thức được vai trò của các BTCTHTT trong việc phát triển NL 

của mình. Mặc dù có hứng thú khi giải các BTCTHTT nhưng do GV chưa chú trọng 

đến các BTCTHTT nên HS chưa có kĩ năng tốt để giải các bài toán dạng này.  

- Qua thống kê, qua khảo sát GV và HS đều cho thấy SGK, SBT còn ít tình huống, 

BTCTHTT phục vụ cho việc DH. 

 Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể chỉ ra như sau: 

- Các yếu tố được xem là rào cản đối với GV:  

+ Rào cản từ phương diện nhận thức: Trong DH hiện nay vẫn còn tình trạng “thi 

gì, học nấy”. Chính tư tưởng này cùng với các đề thi không có BTCTHTT nên dẫn đến 

việc DH sử dụng các tình huống TT bị xem nhẹ, thậm chí bỏ qua.   

Các bài toán yêu cầu tính chặt chẽ cao, trong khi đó các yếu tố, hiện tượng, sự vật, 

quan hệ,… trong TT có tính tương đối, chẳng hạn khó có thể tìm được đoạn đường, một 

cạnh của một mảnh đất hình chữ nhật là một đoạn thẳng,… Vì vậy, có nhiều GV cho rằng 

việc đưa BTCTHTT vào không hợp lí, không chặt chẽ.  

Nhiều GV cho rằng không cần các BTCTHTT bởi trong SGK có rất ít loại toán này, 

phải chăng là chúng ít quan trọng, trong đề thi học kì, đề thi THPT quốc gia ít xuất hiện.  

+ Rào cản về mặt hoạt động, về mặt kỹ thuật: Việc tìm ra các tình huống TT để 

minh hoạ cho bài giảng đòi hỏi GV phải có sự tìm tòi, suy nghĩ tích cực và mất nhiều 

thời gian. Hơn nữa, sự am hiểu các lĩnh vực của cuộc sống của GV còn hạn chế. GV 

chưa có được những cách thức khai thác BTCTHTT trong DH toán và sử dụng chúng 

nhằm góp phần phát triển NLGQVĐTT cho HS. 

- Rào cản đối với HS:   

+ Học tập của HS vẫn nhằm mục đích đối phó thi cử: Các kì thi lại không có 

BTCTHTT nên không tạo được động cơ cho HS tích cực giải các bài toán loại này.   

+ Để giải được các BTCTHTT đòi hỏi HS phải có kỹ năng chuyển đổi từ ngôn 

ngữ tự nhiên sang mô hình TH; tuy nhiên việc này HS ít được luyện tập, trải nghiệm TT 

còn hạn chế nên đây là một trở ngại cho các em. 

- Nhận thức của cán bộ quản lí ở trường THPT còn nhiều hạn chế đối với việc 

thực hiện yêu cầu rèn luyện và phát triển NL cho HS, đặc biệt là nhận thức về mục đích 

dạy toán ở trường phổ thông (coi nhẹ ứng dụng TH vào cuộc sống, tập trung đối phó với 

thi cử).  
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- Chương trình, tài liệu, SGK còn chưa chú trọng đến vấn đề phát triển 

NLGQVĐTT. Nội dung chương trình môn Toán hiện hành còn quá thiên về kiến thức 

lý thuyết, coi nhẹ thực hành. 

- Các PPDH hiện tại bộc lộ một số hạn chế cơ bản cần được khắc phục để đi theo 

hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.  

 

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Trong chương này, từ những mục tiêu quan trọng của GDPT, những xu thế đổi 

mới giáo dục của thế giới và những định hướng đổi mới giáo dục của Việt Nam, chúng 

tôi tiến hành khảo cứu các tài liệu liên quan, các công trình của các nhà khoa học trong 

và ngoài nước đã công bố. Tác giả luận án cũng đã tiến hành điều tra thực trạng việc 

khai thác và sử dụng các BTCTHTT và tìm hiểu tình hình DH môn Toán ở trường phổ 

thông; đồng thời, thông qua việc nghiên cứu các SGK, SBT môn Toán lớp 10, 11, 12, 

các tài liệu tham khảo để làm rõ cơ sở TT của vấn đề nghiên cứu. Qua nghiên cứu lý 

luận và khảo sát thực trạng, có thể thấy việc khai thác và sử dụng các BTCTHTT trong 

quá trình DH toán ở THPT là cần thiết để phát triển NLGQVĐTT cho HS. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy việc DH toán gắn với TT là một xu thế, góp phần giúp HS hiểu 

rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa TH và TT, từ đó xác định được rằng để góp phần 

đổi mới giáo dục hiện nay thì cần tăng cường mối liên hệ giữa TT trong DH toán. 

Nhằm đạt được yêu cầu dạy học tăng cường mối liên quan đến TT, cùng với những ưu 

thế của GQVĐ đã được các nhà giáo dục khẳng định, chúng tôi cho rằng việc dạy học 

cần chú trọng đến việc GQVĐ TT, thực hiện tốt được điều này cũng là góp phần phát 

triển NLGQVĐTT cho HS. Luận án đã xác định một số hoạt động cụ thể trong quá 

trình DH nhằm hình thành và phát triển NLGQVĐTT cho HS trong quá trình giải quyết 

một vấn đề cụ thể. Những kết quả nghiên cứu này cũng được chúng tôi lấy làm căn cứ 

lí luận và TT liên quan đến mạch ứng dụng TH trong Chương trình GDPT môn Toán, 

các vấn đề về NL, NLGQVĐ để từ đó đưa ra quan niệm về NLGQVĐTT và 

BTCTHTT. Các nghiên cứu lí luận và TT trên sẽ là cơ sở quan trọng để tác giả luận 

án đề xuất các nội dung trong chương 2 của luận án. 
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CHƯƠNG 2. KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN CHỨA TÌNH 

HUỐNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN 

CHO HỌC SINH 

2.1. ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BÀI TOÁN CHỨA TÌNH 

HUỐNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG 

 Trong chương 1, từ các nghiên cứu về lí luận và TT đã cho thấy sự cần thiết của 

việc liên hệ đến TT trong quá trình dạy học đặc biệt chú trọng đến phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. Những cơ sở chính cho thấy sự cần thiết của vấn đề này là:  

Quan điểm của Muller & Burkhardt (2007) [68, tr.267-274] là cần đặt giáo dục 

TH trong mối quan hệ biện chứng “TH bắt nguồn từ TT và trở về phục vụ TT”, 

tuy nhiên trong phạm vi DH toán ở trường phổ thông, chúng tôi quan niệm tình huống 

TT theo nghĩa mở; bao gồm cả TT học tập môn Toán, TT học tập các môn học khác 

cùng với TT đa dạng trong cuộc sống. Mối quan hệ biện chứng giữa TH và TT được 

xác định đó là TH bắt nguồn từ TT và trở về phục vụ TT. Thực tiễn là cơ sở để 

nảy sinh, phát triển các lý thuyết TH; TT đặt ra những bài toán và TH được xem 

là công cụ hữu hiệu để giải quyết rất nhiều các bài toán này. Freudenthal quan 

niệm rằng “TH có quan hệ mật thiết với thực tế” và “TH là kết quả hoạt động của con 

người”. Vì vậy, học toán không phải là tiếp nhận kiến thức có sẵn mà học toán là quá 

trình thiết lập và GQVĐ từ thực tế hay trong nội tại TH để xây dựng kiến thức toán 

và ông gọi quá trình đó là TH hóa.  

Trong thập kỷ qua, nhiều nhà TH cũng đã kêu gọi đánh giá thực, dựa trên quan 

niệm kiến thức, kĩ năng phải được đặt vào ngữ cảnh ở thế giới thực. Và từ đó xuất hiện 

xu thế là gắn GQVĐ với tình huống TT. Một xu thế khác trong DH ở thế kỷ 21 là chú 

trọng rèn luyện cho HS kĩ năng tư duy bậc cao, trong đó có tư duy ứng dụng để đáp ứng 

những thách thức của tương lai. Dạy học đối với cách GQVĐ có thể phát triển khả năng 

ứng dụng, phát triển tư duy bậc cao, chuẩn bị cho HS đối mặt và vượt qua những thách 

thức mới trong tương lai một cách hiệu quả.  

Tiếp cận từ góc độ tâm lý học, tác giả Nguyễn Công Khanh [17], cho rằng: Năng 

lực là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ và vận hành (kết 
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nối) chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả 

vấn đề đặt ra của cuộc sống. 

Toán học được xem là môn công cụ cho nhiều môn học khác, vì vậy, trong DH 

cần chú ý đến kiến thức liên môn. 

Để đạt được NLGQVĐTT thì HS cần phải có cơ hội luyện tập thường xuyên, vì 

vậy trong DH từng đơn vị kiến thức TH cần tạo cơ hội để HS vận dụng vào GQVĐ TT. 

Có thể nói rằng, các tình huống đó chưa thực sự sát với thực tế mà chỉ là tình huống TT 

hoặc giả định TT thì những tình huống đó cũng có những ý nghĩa nhất định bởi từ đó 

mà HS thấy được cách thức để giải quyết.   

 Từ những cơ sở trên, chúng tôi cho rằng việc khai thác và sử dụng BTCTHTT 

trong DH môn Toán THPT cần được thực hiện theo các định hướng dưới đây.  

2.1.1. Định hướng 1:  

 Thực hiện khai thác, sử dụng BTCTHTT trong toàn bộ quá trình dạy của GV 

và học của HS.  

 Định hướng này hướng tới mục đích là thường xuyên củng cố và nâng cao nhận 

thức cho GV về việc thực hiện một cách đầy đủ nhiệm vụ của Giáo dục TH phổ thông, 

trong đó có yêu cầu dạy cho HS biết nguồn gốc TT và ứng dụng đa dạng, phong phú 

của TH, phát triển cho các em NLGQVĐTT. Đồng thời có nhận thức đúng về vai trò 

của BTCTHTT đối với việc thực hiện yêu cầu trên. 

2.1.2. Định hướng 2:  

 Hệ thống BTCTHTT được xây dựng trên cơ sở khai thác theo cách sưu tầm 

các BTCTHTT đã có; đồng thời từ bài đã có mà tìm thêm các bài khác, ở những lĩnh 

vực khác của đời sống song có chung mô hình TH, cải tiến và sử dụng bài toán dưới 

dạng phù hợp với nội dung DH toán, nhằm vào các thành tố của NL phát hiện và 

GQVĐ TT.      

 Định hướng này liên quan trực tiếp đến công việc cụ thể của GV (và có thể kể cả 

HS). 

 Để làm phong phú các BTCTHTT có thể dựa vào nguồn bài toán đã có hoặc sưu 

tầm được để thiết kế thành các bài toán mới bằng cách dựa vào mô hình TH của bài toán 

ban đầu mà chuyển đổi tình huống, thay đổi hình thức, yêu cầu của bài toán để từ đó có 

được bài toán mới có cùng mô hình TH với bài toán ban đầu. 
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 Nói cách khác, BTCTHTT ban đầu đóng vai trò làm cơ sở cho việc thiết kế bài 

toán mới. GV và HS có thể xây dựng các bài toán mới bằng cách sử dụng mô hình TH 

của bài toán ban đầu cho các tình huống mới (giả định). 

 2.1.3. Định hướng 3:  

Khai thác, sử dụng BTCTHTT quán triệt quan điểm liên môn trong nhà trường, 

thể hiện cả trong các hoạt động nội khóa và ngoại khóa, lí thuyết và thực hành. 

Việc khai thác, sử dụng BTCTHTT được thực hiện cả chính khóa và ngoại khóa 

ở môn Toán THPT, thể hiện từng hoạt động nội khóa và ngoại khóa trong DH toán.   

 Quan điểm liên môn được thể hiện thông qua việc khai thác tình huống TT ở các 

môn học khoa học tự nhiên gần gũi với TH (Vật lí, Hóa học, ...) để xây dựng và giải 

quyết những BTCTHTT.  

2.1.4. Định hướng 4:  

Phải cố gắng khai thác ưu thế của BTCTHTT trong DH toán bằng cách sử 

dụng chúng trong tất cả các khâu của DH trên lớp nhằm thực hiện tốt yêu cầu của 

giáo dục TH. 

2.2. KHAI THÁC BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN TRONG DẠY 

HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 Trong phạm vi luận án này, việc khai thác BTCTHTT được tiến hành như sau:  

 1 - Sưu tầm những BTCTHTT đã có từ các nguồn thích hợp; 

 2 - Trên cơ sở những BTCTHTT đã có mà xây dựng những BTCTHTT mới phù 

hợp với yêu cầu DH cụ thể theo những cách thức và nguyên tắc nhất định; 

 3 - Trong trường hợp có thể, xuất phát từ mô hình TH đã có để xây dựng 

BTCTHTT (giả định).   

2.2.1. Sưu tầm bài toán chứa tình huống thực tiễn  

 Căn cứ nội dung bài học, chủ đề môn học, GV có thể tìm kiếm các BTCTHTT 

phù hợp, bằng cách: 

 - Sưu tầm từ các tài liệu, SGK, sách tham khảo của chính môn Toán ở nước ta, cũng 

như SGK của các môn học khác, chủ yếu là SGK khoa học tự nhiên; 

 - Tham khảo các SGK toán, sách tham khảo, cùng các tài liệu thích hợp khác của 

nước ngoài. Trong các tài liệu này, số lượng BTCTHTT thường có số lượng lớn với nội 

dung rất phong phú, đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống,... trên các 

phương tiện truyền thông hoặc các thư viện; 
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 - Sưu tầm từ SGK, sách tham khảo của các môn học khác, chủ yếu là các môn 

khoa học tự nhiên; 

 - Sưu tầm từ Internet; hiện nay trên mạng có nhiều trang web về TH, có nhiều bài 

viết về các chủ đề khác nhau, trong đó có chủ đề BTCTHTT (chẳng hạn 

http://ungdungtoan.vn/website/index.php/thi-du-thuc-tien); 

 - Cũng có thể tìm thấy nhiều BTCTHTT qua đọc, nghiên cứu lịch sử Toán.  

 Dưới đây là một số ví dụ về BTCTHTT là kết quả của việc sưu tầm theo các 

nguồn và cách thức nói trên. Các ví dụ sẽ được trình bày theo một số chủ đề, đặc biệt là 

các ví dụ này thường phản ánh tình huống thực. 

- Chủ đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai (lớp 10) 

 Bài toán 1.1. (Tạm đặt tên là bài toán PHẢN ỨNG của người lái xe thuộc 

lĩnh vực giao thông). 

Một nghiên cứu về thời gian phản ứng của người lái xe (tính bằng mili giây) đối 

với những kích thích âm thanh được cho bởi công thức: 

2( ) 0,0051 0,319 15, 16 70,A x x x x      x là tuổi của lái xe (tính bằng năm). 

Nghiên cứu này cũng tìm thấy thời gian phản ứng của người lái xe (tính bằng 

mili giây) đối với những kích thích thị giác được cho bởi công thức: 

2( ) 0,005 0,23 22, 16 70,T x x x x      x là tuổi của lái xe (tính bằng năm). 

  

Dựa vào nghiên cứu trên, theo em một người lái xe sẽ phản ứng với sự thay đổi 

của đèn tín hiệu giao thông nhanh hơn hay với còi xe cứu thương nhanh hơn? Tại sao? 

Bài toán trên liên quan đến hàm số bậc hai và việc kiểm tra so sánh phản ứng với 

sự thay đổi của đèn tín hiệu giao thông nhanh hơn hay với còi xe cứu thương nhanh hơn, 

đưa về việc so sánh T(x) và A(x), từ đó cần đến kiến thức giải bất phương trình. Đây là 

bài toán phù hợp với HS lớp 10.   

 Bài toán 1.2 (Bài tập 6 SGK Vật lí 10 Chương trình Nâng cao, trang 84) 

Một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 30 m/s, ở độ cao 80 m. 
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 a) Vẽ quỹ đạo chuyển động. 

 b) Xác định tầm bay xa của vật. 

 c) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất.  

 Bài toán này sử dụng kiến thức về hàm số và đồ thị để giải, phục vụ giảng dạy 

phần Hàm số bậc nhất và bậc II của lớp 10. 

 Bài toán 1.3. (Tạm gọi là bài toán 

Cổng AC-XƠ, Bài 38 SGK Đại số 10 Nâng 

cao, trang 61).  

Khi đến thành phố Xanh Lu-i (Hoa Kì), 

người ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol 

hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Ac-xơ. 

Khoảng cách giữa 2 chân cổng là 162 m. Người 

ta đo được khoảng cách từ 1 điểm cách chân cổng 

1 m đến vòm của cổng là 4,3 m. 

Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao 

nhất trên cổng xuống mặt đất). 

Bài toán này phục vụ cho việc giảng dạy 

phần Hàm số bậc nhất và bậc hai ở lớp 10. 

 

 

- Chủ đề: Bất đẳng thức -Bất phương trình (lớp 10) 

 Bài toán 1.4. (Tạm gọi là bài toán TA XI [27]). 

Mùa hè, gia đình bạn An (ở Hà Nội) có kế hoạch về thăm quê nội và quê ngoại. 

Quê nội cách nhà 40 km; quê ngoại cách nhà 95 km. Để tiết kiệm chi phí và vẫn đảm bảo 

về chất lượng dịch vụ, bạn An tìm trên mạng internet bảng giá của hai hãng taxi có uy tín 

và quyết định chọn lựa chỉ đi một trong hai hãng taxi: Mai Linh hoặc Group.  

Bảng giá của hai 

hãng taxi như sau:- Taxi 

Mai Linh: 
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- Taxi Group: 

 

 

Với các dữ liệu trên có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện các hoạt 

động dưới đây: 

1) Lập bảng thống kê so sánh bảng giá giữa hai hãng taxi. 

2) Bạn An khi về quê nội thì nên đi xe của hãng nào? 

3) Bạn An khi về quê ngoại thì nên đi xe của hãng nào? 

4) Giả sử rằng, gia đình bạn An cần đi taxi tới một địa điểm du lịch cách nhà hơn 

30 km (tức là đi xa 30 + x kilômét). Theo em, nên chọn đi hãng taxi nào để chi phí là 

thấp nhất? 

 Bài toán 1.5. (Tạm gọi là bài toán NHỊP TIM [72]). 

 Vì lí do sức khỏe người ta nên 

giới hạn các nỗ lực của mình. Chẳng 

hạn như trong thể thao, để khỏi phải 

vượt quá nhịp tim tối đa mà cơ thể 

chịu đựng được người ta phải xác 

định nhịp tim tối đa của mỗi vận 

động viên. Trong nhiều năm, nhịp 

tim tối đa trong một phút được tính 

bằng công thức: N = 220 – T, T là tuổi 

(tính bằng năm). Tuy nhiên, nghiên 

cứu gần đây đã đưa ra công thức mới 

như sau: N = 208 – 0.7T, T là tuổi 

(tính bằng năm). 
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Một bài báo cho rằng: “Theo công thức mới, nhịp tim tối đa trong một phút của những 

người trẻ giảm nhẹ và của những người lớn tuổi thì tăng nhẹ”. Theo em, từ tuổi nào trở 

lên thì nhịp tim tối đa tăng như là một kết quả của công thức mới? Giải thích. 

- Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác (lớp 10) 

 Bài toán 1.6: (Tạm gọi là bài toán ĐỘ CAO NGỌN NÚI). 

Bố A là một nhà địa chất. Vào 

một ngày nghỉ, bố đưa A cùng gia 

đình ra vùng ngoại ô chơi. Trên 

đường đi qua 1 khu đồng bằng, bố A 

trông thấy một ngọn núi đá rất đẹp và 

ông cho chạy xe thẳng về phía núi đá 

đó. Dọc đường, bố A dừng xe rồi 

dùng một thiết bị đo độ nghiêng đo 

được góc tạo bởi hướng từ điểm đặt thiết bị tới đỉnh núi so với mặt đất là 3,5o, sau khi 

xe chạy thẳng được 2 km, bố A lại dừng lại đo lần nữa, lúc này góc đo được là 9o. Bố A 

nói là đã xác định được độ cao của núi và hỏi A là vì sao có thể xác định chiều cao bằng 

cách đó và chiều cao ngọn núi là bao nhiêu?  

Thực chất của bài toán là tính độ dài cạnh của tam giác khi biết hai góc và cạnh 

xen giữa. Đây là bài toán sử dụng kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác thuộc 

chương trình lớp 10. 

 Bài toán 1.7. (Tạm gọi là bài toán MÁI CHE DI ĐỘNG). 

Ngày nay rất nhiều ngôi nhà 

có lắp mái che di động để che ánh 

nắng chiếu vào nhà vào mỗi buổi 

sáng (đối với những nhà có mặt tiền 

hướng Đông), buổi chiều (đối với các 

nhà có mặt tiền hướng Tây). Nhà anh 

Hiệp quay mặt về hướng Tây nên 

buổi chiều thường bị nắng chiếu vào 

nhà. Anh muốn lắp một mái che di động ở mặt trước của ngôi nhà để che không cho ánh 

nắng mặt trời chiếu vào nhà trong khoảng thời gian nắng gắt nhất, từ 12 giờ trưa đến 3 
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giờ chiều, khi góc tới của tia nắng (góc hợp bởi tia nắng và mặt đất) thấp nhất là 60o. 

Biết nhà của anh Hiệp cao 3,5m và để đảm bảo cho nhà không bị tối, thì khoảng cách 

điểm thấp nhất của mái che đến mặt đất phải lớn hơn 2,5m. Anh Hiệp cần mua một mái 

che như thế nào? Giải thích? 

- Chủ đề: Dãy số, Cấp số cộng và cấp số nhân (lớp 11) 

 Bài toán 1.8. (Tạm gọi là bài toán VI KHUẨN E.COLI, Sách bài tập Sinh 

học 10). 

Cô-li (E.Coli) là thuật ngữ dùng để chỉ 1 nhóm vi khuẩn sống trong ruột của con 

người và động vật. Phần lớn chúng vô hại, tuy nhiên có 1 số loại Cô-li có thể gây bệnh 

tiêu chảy và loại phổ biến nhất là Cô-li 0157 : H7. Ở một số bệnh nhân, vi khuẩn này 

có thể gây rối loạn máu, suy thận, thậm chí dẫn đến tử vong. 

  

Cho biết thời gian thế hệ (thời gian từ khi sinh ra một tế bào vi khuẩn cho đến 

khi tế bào vi khuẩn đó phân chia xong để tạo thành 2 tế bào vi khuẩn) trong điều kiện 

nuôi cấy đầy đủ ở 40oC của vi khuẩn E.coli là 20 phút và mỗi tế bào vi khuẩn E.coli 

có chiều dài 10-6 m. Tính chiều dài tổng cộng của tất cả các tế bào vi khuẩn được tạo 

ra sau 24 giờ nuôi cấy từ 1 tế bào vi khuẩn E.coli ban đầu? 

- Chủ đề: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (lớp 12) 

 Bài toán 1.9. (Tạm gọi là bài toán NIÊN ĐẠI CỦA GỖ). 

Các loài cây xanh trong qua trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 

14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thị hiện 

tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 

14 của bộ phận đó được phân hủy một cách chậm chạp chuyển hóa thành nitơ 14. Biết 

rằng nếu gọi ( )P t  là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây 

sinh trưởng từ t năm trước đây thì ( )P t  được tính theo công thức 

5750100 0 5( ) .( , ) (%).
t

P t  
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Phân tích một mẩu gỗ từ công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cabon 14 

còn lại trong mẩu gỗ đó là 65%. Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc cổ đó. 

- Chủ đề: Hệ phương trình bậc nhất (lớp 10) 

 Bài 1.10. (Bài tập 2 SGK Vật lí 10 Chương trình Nâng cao, trang 48). 

 Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 14 km/h. Nước 

chảy với tốc độ 9 km/h. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ? Một em bé đi từ đầu thuyền 

đến đuôi thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé di chuyển 

so với bờ? 

 Bài toán 1.9. (Tạm gọi là bài 

toán MUA MÁY BƠM, Bài 44 - SGK 

Đại số 10 Nâng cao, trang 97). 

 Một gia đình muốn mua một chiếc 

máy bơm nước. Có hai loại với cùng lưu 

lượng nước bơm được trong một giờ; loại 

thứ nhất giá 1,5 triệu đồng, loại thứ hai 

giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu dùng 

máy bơm loại thứ nhất thì mỗi giờ tiền 

điện phải trả là 1200 đồng, trong khi 

dùng máy bơm loại thứ hai thì chỉ phải 

trả 1000 đồng cho mỗi giờ bơm.  

 

 Ký hiệu    ,f x g x  lần lượt là số tiền (tính bằng nghìn đồng) phải trả khi sử 

dụng máy bơm loại thứ nhất và loại thứ hai trong x  giờ (bao gồm tiền điện và tiền mua 

máy bơm). 

a) Hãy biểu diễn    ,f x g x  dưới dạng biểu thức của .x   

b) Vẽ đồ thị hai hàm số    ,y f x y g x   trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

c) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị ấy. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của 

giao điểm đó. 

2.2.2. Xây dựng bài toán chứa tình huống thực tiễn mới từ bài toán chứa tình 

huống thực tiễn có sẵn 

Đây là hoạt động khai thác nhằm giúp GV sau khi xác định được mô hình TH 
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của một BTCTHTT cho trước.  

Hoạt động này gồm 2 bước: 

Bước 1: Giải BTCTHTT có sẵn từ đó xác định mô hình TH của bài toán đã cho;  

Bước 2: Đề xuất BTCTHTT mới. 

Trong cách khai thác này, trước hết cần tìm các BTCTHTT có sẵn. Đây có thể là 

các bài toán chứa tình huống giả định hoặc các bài toán chứa tình huống thực. Trong 

bước 1, cần giải bài toán đã biết trước bằng cách sử dụng các kiến thức, kĩ năng sẵn có 

cùng các dữ liệu đã cho trong bài toán để xác định được mô hình TH và từ đó hoàn thành 

nốt bước tiếp theo. Điều này giúp người thiết kế thấy được rõ bản chất TH của 

BTCTHTT. Sau đó, trong bước 2, dựa trên BTCTHTT đã được giải quyết (với mô hình 

TH được xác định), người khai thác có thể tìm kiếm, liên hệ kết nối một cách thích hợp 

các tình huống TT (giả định) có chung mô hình TH đã có nhằm tạo ra các bài toán mới 

theo nguyên tắc một mô hình, nhiều tình huống. Cách thiết kế này có thể sử dụng được 

cho GV và HS. Tuy nhiên, đối với từng đối tượng thì yêu cầu thực hiện từng bước có 

sự khác nhau. Đối với GV khi thực hiện, chỉ cần xác định được mô hình TH để từ đó 

tìm kiếm các BTCTHTT có mô hình TH tương ứng. 

Để làm được như vậy, có thể sử dụng các cách sau: 

Cách 1: Thay đổi các các yếu tố, hiện tượng, sự vật, quan hệ,.. đề cập trong 

bài toán. 

Mỗi BTCTHTT đều đề cập đến một hoặc nhiều đối tượng nào đó. Chẳng hạn, 

một bài toán “số tiền có được sau 3 năm gửi ngân hàng với lãi suất”, như vậy đối tượng 

được đề cập ở đây là “số tiền”. Tuy nhiên, khi liên hệ với các tình huống khác trong TT, 

chúng ta có thể thấy tình huống này cũng tương tự tình huống tăng dân số, tăng trưởng 

vi khuẩn,... Vậy có thể thay “số tiền” bởi “dân số” hoặc “số vi khuẩn” để đề xuất một 

bài toán mới. 

Ví dụ:  

Xét bài toán: Một người gửi số tiền 1 tỷ đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% 

năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm thì số tiền lãi 

được nhập vào vốn ban đầu. Nếu không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi thì 10 năm 

sau người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?  

Số tiền đó là  
10910 . 1 0,06 .  

Bằng cách thay đổi đối tượng “tiền” bởi “dân số” ta có bài toán: 
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Theo tổng cục thống kê, năm 2003 Việt Nam có 80 902 400 người và tỉ lệ tăng 

dân số là 1,47%. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi thì 10 năm sau thì dân số 

Việt Nam là bao nhiêu?  

Khi đó, dân số nước ta là  
10

80902400. 1 0,0147 . 

Các đối tượng được thay đổi nhưng cả hai bài toán đều có mô hình TH là biểu thức 

 
10

. 1 .A a  

Ví dụ:  

Xét bài toán cổ: “Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn ba mươi sáu con, một trăm chân 

chẵn. Hỏi có mấy con gà và mấy con chó?” 

Mô hình TH của tình huống TT này là  2 4 36 100x x   . 

Bằng cách thay đổi đối tượng “gà, chó” bởi đối tượng “thuyền chở 2 người và 

thuyền chở 4 người”. Từ mô hình trên có thể suy ra bài toán mới:  

“Có 36 cái thuyền để chở hết 100 người, có 2 loại thuyền: chở được 2 người và 

chở được 4 người. Hỏi mỗi loại thuyền có mấy cái” . 

Cách 2: Thay đổi các quan hệ, tính chất của đối tượng trong bài toán 

Mỗi đối tượng có thể có nhiều quan hệ, tính chất. Chẳng hạn, cùng xét về số tiền 

trong tình huống gửi ngân hàng, nhưng chúng ta xét số tiền có được sau 2 năm gửi, hoặc 

xét số tiền lãi thu được sau 2 năm, hoặc xét số tiền gửi hay xét số tiền trả góp... thì chúng ta 

sẽ có được các yêu cầu khác nhau của bài toán. Đây cũng là cách tạo ra bài toán mới.  

Ví dụ: Từ bài toán cổ trên, bằng cách thay đổi “gà”, “chó” tương ứng thành 

“xe chở được 4 khách” và “xe chở được 7 khách”; thay đổi “36 chân” thành “85 xe”; 

thay đổi “100 chân” thành “445 khách”. Ta có bài toán: 

 Hãng Taxi Airport có 85 xe ôtô chở khách gồm hai loại, xe chở được 4 khách 

và xe chở được 7 khách phục vụ khách tại Sân bay quốc tế Nội Bài. 

Vào thời gian cao điểm khi mà 

nhiều máy bay hạ cánh, nhu cầu 

khách đi lại nhiều, Hãng phải huy 

động cả 85 xe hoạt động và đã vận 

chuyển được 445 khách cùng lúc. 

Tính số xe ôtô mỗi loại ?. 
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Cách 3: Thay đổi giả thiết hoặc thay đổi kết luận của bài toán.  

Việc thay đổi giả thiết hoặc kết luận từ bài toán xuất phát sẽ tạo ra một cấu 

trúc khác. Do vậy, chúng ta sẽ có được một bài toán mới. TT cuộc sống khá đa dạng 

sẽ tạo cơ hội để có thể thay đổi giả thiết hoặc kết luận theo nhiều hình thức khác 

nhau. Điều này làm cho các bài toán mới được phong phú hơn về nội dung. 

Ví dụ: Một người gửi vào ngân hàng 9,8 triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi 

suất 8,4% / một năm. Hỏi theo cách đó thì sau 5 năm người đó nhận được số tiền cả vốn 

lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt quá trình gửi lãi suất không thay đổi. 

Mô hình bài toán này là: Tính số tiền có được sau 5 năm, tức là đi tính giá trị của biểu 

thức  9,8. 1 0,084 ,
n

T    với n = 5. Bằng cách thay đổi cho biết T và cần tìm n, sẽ 

được bài toán:  

Một người gửi vào ngân hàng 9,8 triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,4% 

/một năm. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền cả vốn lẫn 

lãi là 20 triệu đồng? Biết rằng trong suốt quá trình gửi lãi suất không thay đổi. 

Nhìn chung việc sử dụng cả 3 cách trên đều có thể thiết kế được các bài toán mới 

tương tự, tuy nhiên luận án này sẽ xem cách 3 là cách khai thác chủ đạo. Một điểm đáng 

lưu ý ở cách khai thác này là việc khai thác có thể thực hiện bởi GV để phục vụ cho 

công tác giảng dạy của mình hoặc GV sử dụng để hướng dẫn cho HS tự khai thác các 

bài toán mới. Ví dụ minh họa dưới đây mô tả việc khai thác các BTCTHTT theo các 

bước và các cách nêu trên. 

- Chủ đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai 

 Ví dụ 1. Sử dụng Bài toán 1.2. Cổng AC-XƠ đã sưu tầm ở trên để xây dựng 

bài toán mới. 

Bài toán có sẵn: “Khi đến thành phố Xanh Lu-i (Hoa Kì), du khách sẽ thấy 

một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Ac-xơ. 

Khoảng cách giữa 2 chân cổng là 162 m. Người ta đo được khoảng cách từ 1 điểm 

cách chân cổng 1 m (điểm này thuộc đường thẳng nối 2 chân cổng) đến một điểm 

thuộc mặt dưới của vòm cổng là 4,3 m. Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao 

nhất trên cổng xuống mặt đất).” 

Trước khi yêu cầu HS thiết kế bài toán mới từ bài toán có sẵn thì cần yêu cầu các 

em giải bài toán xuất phát theo hướng dẫn sau: 
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+ Lập phương trình của đường parabol và trước hết cần chọn hệ trục tọa độ. 

(Có nhiều cách để chọn hệ 

tọa độ Oxy đối với bài toán này, 

song để dễ xác định phương trình 

của parabol có thể chọn gốc tọa độ 

trùng với điểm biểu diễn 1 chân của 

cổng, trục Ox đi qua điểm biểu diễn 

2 chân cổng). Giả sử phương trình 

của parabol là: 

 
2 ( 0)y ax bx c a    . 

 

Do parabol đi qua gốc tọa độ nên 0.c   Khoảng cách 2 chân cổng là 162 m nên 

ta có parabol đi qua điểm có tọa độ (162; 0);  

Khoảng cách từ 1 điểm cách chân cổng 1 m đến vòm của cổng là 4,3 m nên 

parabol đi qua điểm có tọa độ (1; 4,3). 

Từ đó, ta xác định được phương trình cần tìm của parabol là 

243 6966

1610 1610
y x x    và là mô hình TH của tình huống TT trên. 

Khi đó, bài toán đã cho trở thành bài toán: “Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

243 6966

1610 1610
y x x   ”. 

Giải bài toán này ta tìm được ax 175,2317my   tại 81.x   

Vậy chiều cao của cổng là 175,2317 mét (cũng có thể kết luận là chiều cao của 

cổng xấp xỉ 175 mét). 

Mô hình TH của bài toán đã cho là “Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

243 6966

1610 1610
y x x   ”. 

Đề xuất BTCTHTT mới: 

Từ mô hình TH và nội dung của bài toán trên, chúng ta có thể tìm kiếm tình 

huống phù hợp, tương tự như mô hình TH của bài toán trên. 
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 Ví dụ 1.1. (Tạm gọi là bài toán ĐỘ CAO QUẢ BÓNG). 

Khi một quả bóng được đá lên, 

nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi 

xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả 

bóng là một cung parabol trong mặt 

phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t  

là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi 

quả bóng được đá lên; h  là độ cao 

(tính bằng mét) của quả bóng. Giả 

thiết rằng quả bóng được đá lên từ mặt 

sân. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 2 m 

và sau 10 giây nó chạm đất. Xác định 

độ cao lớn nhất của quả bóng (tính 

chính xác đến hàng phần nghìn). 

 

 

Từ mô hình TH và nội dung của bài toán trên, chúng ta có thể tìm kiếm tình 

huống phù hợp, tương tự như bài toán có sẵn để xây dựng bài toán mới. Đối với bài toán 

dưới đây, ta có thể thay đổi giả thiết và kết luận, cũng như tình huống để bắt buộc HS 

phải vận dụng kiến thức không chỉ về hàm số để giải quyết bài toán. 

 Ví dụ 1.2. (Tạm gọi là bài toán CẦU UNIVERSITY). 

Cầu University ở Saskatoon, 

Canada được đưa vào sử dụng từ năm 

1916. Cầu được đỡ bằng hệ thống các 

trụ cầu là các vòm bê tông cốt thép có 

hình parabol và nó là cây cầu dài nhất 

của loại hình này ở Canada thời bấy giờ.  
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Dưới 2 vòm hình parabol ở hai 

bên bờ, người ta xây dựng đường bộ 

với mỗi bên 3 làn xe. Mỗi làn rộng 3 m, 

dải phân cách ở giữa rộng 2 m. Chiều 

rộng của vỉa hè (từ chân vòm parabol 

đến mặt đường) là 1,2 m. Chiều cao lớn 

nhất từ mặt đường đến phía dưới của 

đỉnh vòm parabol là 6 m. Hãy cho biết 

chiều cao tối đa của phương tiện giao 

thông có thể đi qua ở mỗi làn xe. 

 

- Chủ đề: Bất phương trình một ẩn 

 Ví dụ 2: Từ Bài toán TAXI đã sưu tầm ở trên: 

HS có thể tự giải quyết hoặc giải quyết bài toán này thông qua sự hướng dẫn của 

GV đối với mỗi nhiệm vụ. 

1) Lập bảng thống kê so sánh bảng giá giữa hai hãng taxi. 

Bảng 2.1. Bảng thống kê tính giá cước đi một chiều của hai hãng taxi  

(ĐVT: VNĐ) 

Hãng Taxi 

Giá mở 

cửa 0,7 

km đầu 

Tiếp 

theo đến 

km 30 

Từ km 

31 trở 

đi 

Phí chờ Phí cầu đường 

MAI LINH 10 500 14 800 12200 
3000 VNĐ/ 

mỗi 5 phút 

Khách tự thanh 

toán, nếu có 

GROUP 14000 14900 11700 
2000 VNĐ/ 

mỗi 6 phút 

Khách tự thanh 

toán, nếu có 

 

2) Bạn An khi về quê nội thì nên đi xe của hãng nào? 

Số tiền phải trả khi đi taxi Mai Linh là: 

10500 + 29,3 × 14800 + 10 × 12200 = 576140 VNĐ. 

Số tiền phải trả khi đi taxi Group là: 

14000 + 29,3 × 14900 + 10 × 11700 = 567570 VNĐ. 

Vì cước phí cầu phà (nếu có) là như nhau nên bạn An nên chọn hãng taxi Group. 

3) Bạn An khi về quê ngoại thì nên đi xe của hãng nào? 
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Số tiền phải trả khi đi taxi Mai Linh là: 

10500 + 29,3 × 14800 + 65 × 12200 = 1237140 VNĐ. 

Số tiền phải trả khi đi taxi Group là: 

14000 + 29,3 × 14900 + 65 × 11700 = 1201070 VNĐ. 

Vì cước phí cầu phà (nếu có) là như nhau nên bạn An nên chọn hãng taxi Group. 

4) Nên chọn đi hãng taxi nào để chi phí là thấp nhất? 

Số tiền phải trả khi đi taxi Mai Linh là: 

10500 + 29,3 × 14800 + x × 12200  

Số tiền phải trả khi đi taxi Group là: 

14000 + 29,3 × 14900 + x × 11700  

Khi đó, ta sẽ tìm xem với điều kiện nào thì giá tiền đi bằng taxi Mai Linh lớn hơn 

đi bằng taxi Group. Tức là ta có bất phương trình: 

444140 + 12200x > 450570 + 11700x 

 500x > 6430  x > 12,86. 

Như vậy, để tiết kiệm, nếu đi về quê xa khoảng từ 30 + 13 = 43 km trở lên thì 

nên đi bằng taxi Group, nếu đi về quê khoảng 42 km trở xuống đến 30 km thì nên đi 

bằng taxi Mai Linh.  

Từ bài toán trên, bằng việc thay đổi tình huống khác, tức là bản chất mô hình không 

thay đổi mà chỉ thay đổi số liệu cho phù hợp với đối tượng mới thì GV có thể giúp HS xây 

dựng các bài toán mới như sau: 

 Ví dụ 2.1: (Tạm gọi là bài toán CHI PHÍ HƯỚNG DẪN VIÊN). 

Một lớp học muốn thuê dịch vụ của một công ty du lịch để tổ chức chuyến thăm 

quan cuối khóa học. Có 2 công ty đã được liên hệ để lấy các thông tin về giá. Công ty 

A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng với 0,5 USD cho mỗi km chiều đi có hướng 

dẫn viên tham gia. Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng với 0,75 USD 

cho mỗi km có hướng dẫn viên tham gia. 

 a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê dịch vụ nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến 

một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách chiều đi là 400 km, 600 km? 

 b) Lớp học đi tham quan ở địa điểm có khoảng cách là bao nhiêu thì nên thuê 

dịch vụ của công ty A? 

Trong bài toán trên, mô hình bài toán là so sánh hai biểu thức, bằng cách thay đổi 

giả thiết chuyển mô hình bài toán về so sánh ba biểu thức, chúng ta có bài toán sau:  
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 Ví dụ 2.2: (Tạm gọi là bài toán PHÍ TRUY CẬP INTERNET) 

Có 3 hình thức trả tiền cho việc truy cập Internet như sau: 

- Hình thức A: Mỗi giờ truy cập giá 2.000 đồng; 

- Hình thức B: Thuê bao hằng tháng 350.000 đồng và số giờ truy cập không 

hạn chế; 

- Hình thức C: Thuê bao hằng tháng 45.000 đồng và mỗi giờ truy cập phải trả 

thêm 500 đồng. 

a) Em sẽ chọn hình thức nào để trả ít tiền hơn nếu tổng hợp số giờ truy cập hằng 

ngày trong tháng (30 ngày) lần lượt là 1,5 giờ; 4 giờ; 8 giờ. 

b) Giả sử rằng x là số giờ trung bình mỗi ngày nhà bạn D truy cập internet. Em hãy 

cho nhà bạn D lời khuyên về việc nên chọn hình thức sử dụng internet nào là tiết kiệm nhất, 

tuỳ vào nhu cầu sử dụng của gia đình bạn nhiều hay ít. 

 Ví dụ 2.3: Để thi vào lớp 10 chuyên Toán THPT, thí sinh phải thi 3 bài (Toán; 

Ngữ văn và Toán chuyên, với điểm bài thi Toán chuyên được tính hệ số 2). Trong kì thi 

năm 2015, bạn An đã thi vào chuyên Toán. Sau khi làm các bài Toán và Ngữ văn, bạn An 

tự đánh giá bài thi Toán đạt 9,5 điểm, bài thi Ngữ văn đạt 6,5 điểm. Biết điểm chuẩn (tổng 

điểm tất cả các môn đã nhân hệ số) vào chuyên Toán năm trước là 30 điểm, năm nay có 

thể điểm chuẩn sẽ cao hơn nhưng không quá 1 điểm. Hỏi để có thể đỗ vào chuyên Toán 

thì điểm bài thi Toán chuyên của bạn An phải đạt ít nhất bao nhiêu điểm ?. 

 Bằng cách xét tình huống tương tự về điểm thi ở đại học, chúng ta có bài toán.  

• Ví dụ 2.4: Năm 2014, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được tổng cộng 

10.238 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, bao gồm 9.060 hồ sơ khối A, 878 khối A1 và 300 

khối D1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi giảm gần một nửa so với năm 2013. 

Qua đánh giá và phân tích kết quả học tập của các thí sinh đăng ký dự thi vào trường 

năm 2014, các chuyên gia có nhận định, điểm chuẩn của khối ngành Kĩ thuật và Kinh tế 

năm 2014 sẽ cao hơn điểm chuẩn của năm 2013, nhưng không cao quá 1,0 điểm.  

Bạn An dự thi vào ngành Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh. Sau khi thi môn Hóa học 

và môn Vật lí, bạn An so sánh kết quả bài thi với đáp án thì bài thi môn Toán đạt 9,0 

điểm, bài thi môn Vật lí đạt 7,25 điểm. Để có thể đỗ vào ngành KT1, bài thi môn Hóa 

học bạn An phải đạt được ít nhất bao nhiêu điểm ?. Biết điểm trúng tuyển đại học năm 

2013 đối với khối ngành Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh là 23,0 điểm. 
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Thay đổi giả thiết về cách tính điểm xét tuyển vào các trường đại học bằng cách 

xác định điểm đỗ tốt nghiệp THPT, chúng ta có bài toán sau: 

 Ví dụ 2.5: 

Trong kì thi tốt nghiệp THPT, bạn B phải thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, 

Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn là Địa lí. Sau khi thi 3 môn, bạn B so đáp án thì thấy bài thi 

môn Toán đạt 7,0 điểm, bài thi môn Ngoại ngữ là 6,5 điểm, bài thi môn Ngữ văn đạt 6,0 

điểm. Hỏi để được công nhận tốt nghiệp THPT thì bài thi môn Địa lí bạn B phải đạt tối 

thiểu là bao nhiêu điểm ?. Biết để được công nhận tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các 

môn thi phải đạt ít nhất 5,0 điểm và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống. 

 Ví dụ 2.6: (Tạm gọi là bài toán CƯỚC ĐIỆN THOẠI) 

 Tập đoàn Viettel cung cấp các dịch vụ viễn thông. Trong đó có 2 gói dịch vụ là 

gói cước trả sau Basic + và gói cước trả trước Tomato. 

Bảng Gói cước Basic+  

Loại cước Giá cước 

Cước thuê bao tháng 50.000 đ/ tháng 

Cước gọi:  Đồng /phút 
Block 6s 

đầu 

1s tiếp 

theo 

Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) 890 89 14,83 

Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) 990 99 16,50 

Bảng gói cước Tomato  

Loại cước Giá cước 

Cước thuê bao tháng 0 đ/ tháng 

Cước gọi:  Đồng/phút 
Block 6s 

đầu 

1s tiếp 

theo 

Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) 1590 159 26,5 

Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) 1790 179 29,83 

  

a) Hãy biểu thị số tiền phải trả y tính theo số phút gọi x đối với từng gói cước? 
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 b) Trong trường hợp người đó sử dụng 50% cuộc gọi nội mạng và 50% cuộc gọi 

ngoại mạng, tổng thời gian gọi điện thoại là bao nhiêu thì người đó sử dụng gói cước 

Basic+ sẽ tiết kiệm chi phí hơn?  

 c) Theo em, khi nào sử dụng gói cước Tomato sẽ tiết kiệm hơn? Tại sao? 

 Ví dụ 2.7: (Tạm gọi là bài toán MUA QUẠT ĐIỆN) 

 Một người có nhu cầu mua một chiếc quạt điện để dùng cho gia đình. Khi đến 

cửa hàng bán quạt, chủ cửa hàng giới thiệu cho ông 2 loại quạt có hình thức như nhau 

và có thông số kĩ thuật gần giống nhau: i) Loại quạt ASIA A16003 có tốc độ vòng quay 

120 vòng/ phút; điện năng tiêu thụ 55w/ giờ; giá 600.000 đồng/ chiếc; ii) Loại quạt 

MIDEA FTS30-8H có tốc độ vòng quay 120 vòng/ phút; điện năng tiêu thụ 40w/ giờ; 

giá 660.000 đồng/ chiếc. Theo bạn, người nông dân nên mua loại quạt nào để tiết kiệm 

chi phí nhất? 

Như vậy, với mô hình TH so sánh hai hoặc ba biểu thức chứa biến (thực chất là 

giải bất phương trình) nhưng bằng việc tạo các tình huống để có cách tính giá trị của các 

biểu thức khác nhau chúng ta sẽ khai thác để có các bài toán khác nhau. 

- Chủ đề: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit 

Có thể thấy rằng, đây là một chủ đề mà trong SGK có rất ít các bài toán gắn với 

nội dung TT và cũng là một chủ đề khó đối với GV khi được yêu cầu thiết kế các 

BTCTHTT. Tuy nhiên, vẫn có thể khai thác một số khía cạnh từ các tình huống TT quen 

thuộc. Xét bài toán sau:  

 Ví dụ 3: Từ (Bài toán NIÊN ĐẠI CỦA GỖ) đã sưu tầm ở trên 

Các loài cây xanh trong qua trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 

14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thị hiện 

tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 

14 của bộ phận đó được phân hủy một cách chậm chạp và chuyển hóa thành nitơ 14. 

Biết rằng nếu gọi ( )P t  là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái 

cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì ( )P t  được tính theo công thức 

5750( ) 100.(0,5) (%).
t

P t   

Phân tích một mẩu gỗ từ công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cabon 14 còn 

lại trong mẩu gỗ đó là 65%. Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc cổ đó. 
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Để thực hiện việc xây dựng bài toán mới từ bài toán trên, GV có thể tự thiết kế 

bài toán mới bằng các gợi ý đã nêu ở trên hoặc hướng dẫn HS thực hiện như sau: 

1) Giải bài toán có sẵn: 

Theo bài ra, người ta xác được lượng cabon 14 còn lại trong mẩu gỗ, từ công 

trình kiến trúc cổ đó là 65%. Mà từ công thức xác định số phần trăm cacbon 14 còn lại 

trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm trước đây 

5750( ) 100.(0,5) (%),
t

P t   ta có: 5750( ) 0,65 100.(0,5) 0,65.
t

p t     

Giải phương trình (*), ta tìm được 3573,55t  .  

Vậy, niên đại của công trình kiến trúc cổ đó, gần 3574 năm. 

2) Mô hình TH của bài toán đã cho là: 

“Giải phương trình: 5750100.(0,5) 0,65
t

 ”.  

Từ mô hình này có thể hình thành được các bài toán mới liên quan đến mô hình 

TH “Giải phương trình mũ 
( )f xa b ”. 

3) Đề xuất BTCTHTT mới 

Từ mô hình TH và nội dung của bài toán trên, chúng ta có thể tìm kiếm tình huống 

phù hợp, tương tự như bài toán có sẵn, ta có thể xây dựng được các bài toán sau: 

 Ví dụ 3.1: (Tạm gọi là bài toán GỬI TIẾT KIỆM) 

Một người gửi 10 triệu vào một ngân hàng với lãi suất 5,8%/ năm. Biết rằng nếu 

không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban 

đầu. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được 15 triệu, nếu trong khoảng thời 

gian này người đó không rút tiền và lãi suất không đổi? 

 Với nội dung tình huống như trên, mô hình TH là  10. 1 0,058 15
n

   bằng cách 

thay đổi số liệu, ta có mô hình TH mới  100. 1 0,058 50
n

  , từ đây có bài toán sau: 

 Ví dụ 3.2: Một người gửi 100 triệu vào một ngân hàng với lãi suất 5,8%/ năm. 

Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập 

vào vốn ban đầu. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được 50 triệu, nếu trong 

khoảng thời gian này người đó không rút tiền và lãi suất không đổi? 

Bằng cách thay đổi sang tình huống dân số và thay đổi mô hình TH là 

 78685800. 1 0,017 100000000
n

   sẽ có bài toán: 
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 Ví dụ 3.3: Sự tăng dân số được ước tính theo công thức rNS Ae , trong đó A 

là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau N năm, r là tỉ số tăng dân số hằng 

năm. Biết năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800S   người và tỉ lệ tăng dân số năm 

đó là 1,7%r  . Hỏi đến năm nào thì dân số nước ta ở mức 100 triệu, nếu tỉ số tăng dân 

số không đổi? 

- Chủ đề hệ phương trình (lớp 10) 

 Ví dụ 4: Từ bài toán (Tạm gọi là bài toán MUA MÁY BƠM) 

Một gia đình muốn mua một chiếc máy bơm nước. Có hai loại với cùng lưu 

lượng nước bơm được trong một giờ; loại thứ nhất giá 1,5 triệu đồng, loại thứ hai giá 

2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu dùng máy bơm loại thứ nhất thì tiền điện phải trả cho mỗi 

giờ là 1200 đồng, trong khi dùng máy bơm loại thứ hai thì chỉ phải trả 1000 đồng cho 

mỗi giờ bơm. Ký hiệu    ,f x g x  lần lượt là số tiền (tính bằng nghìn đồng) phải trả 

khi sử dụng máy bơm loại thứ nhất và loại thứ hai trong x  giờ (bao gồm tiền điện và 

tiền mua máy bơm). 

a) Hãy biểu diễn    ,f x g x  dưới dạng biểu thức của .x   

b) Vẽ đồ thị của hai hàm số     ,y f x y g x  trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

c) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị ấy. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của 

giao điểm đó. 

GV hướng dẫn HS giải quyết các vấn đề của bài toán. Từ việc giải bài toán, GV, 

HS dễ dàng tìm, xây dựng được các bài toán tương tự, chẳng hạn: 

 Ví dụ 4.2: Một người bán hoa quả có tất cả 85 quả gồm hai loại xoài và cam. 

Biết giá một quả cam là 4.000 đồng và giá một quả xoài là 7.000 đồng. Biết tổng giá trị 

của số quả trên là 445.000 đồng. Tính số quả mỗi loại? 

 Ví dụ 4.3: Một chủ cửa hàng mang 1.450.000 đồng đến ngân hàng để đổi tiền lẻ 

loại 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để thuận tiện cho việc phụ tiền cho khách khi mua 

hàng. Biết rằng tổng số tiền loại 1.000 đồng và hai lần số tiền loại 2.000 đồng bằng hai lần 

số tiền 5.000 đồng. Hỏi người chủ của hàng đó đổi được bao nhiêu tiền mỗi loại? 

- Chủ đề: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

 Một số bài toán thuộc chủ đề bất phương trình và hệ bất phương trình nhiều ẩn 

có thể xem là thuộc loại bài toán quy hoạch tuyến tính.  
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 Ví dụ 5: Xét bài toán (Tạm gọi là bài toán Nhà hàng LOTTERIA) 

LOTTERIA là chuỗi cửa hàng thức 

ăn nhanh. Cửa hàng đầu tiên được mở tại 

Tokyo, Nhật Bản vào tháng 9 năm 1972. 

Tên gọi LOTTERIA bắt nguồn từ tên của 

công ty mẹ, Tập đoàn Lotte, thương hiệu 

hiện có chi nhánh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Indonesia, Việt Nam và Myanmar.  

 

Chuỗi nhà hàng này ở Việt Nam, thường mở cửa từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày. 

Nhân viên phục vụ của nhà hàng làm việc theo hai ca, mỗi ca 8 tiếng, ca sáng từ 10:00 

đến 18:00 và ca chiều từ 14:00 đến 22:00.  

Tiền lương của nhân viên được 

tính theo giờ (bảng bên). 

Khoảng thời gian làm 

việc 

Tiền lương/ 1 

giờ 

10:00 giờ đến 14:00 giờ 10000 đồng 

14:00 giờ đến 22:00 giờ 12000 đồng 

Để mỗi nhà hàng hoạt động được thì cần tối thiểu 6 nhân viên trong khoảng 10:00 

giờ -14:00 giờ, tối thiểu 24 nhân viên trong thời gian cao điểm 14:00 giờ -18:00 giờ và 

không quá 20 nhân viên trong khoảng 18:00 giờ -22:00 giờ. Do lượng khách ban đêm 

thường đông hơn nên nhà hàng cần số nhân viên ca chiều ít nhất phải gấp đôi số nhân 

viên ca sáng. Em hãy giúp chủ chuỗi nhà hàng ở Việt Nam huy động nhân viên cho mỗi 

ca sao cho chi phí tiền lương mỗi ngày là ít nhất. 

GV có thể hướng dẫn HS giải và sau đó nêu thêm các nhiệm vụ khác. 

a) Để giải quyết bài toán này, trước hết GV phải hướng dẫn HS tìm ra những dữ 

liệu TH có trong tình huống đã cho. 

 Yêu cầu của tình huống là tìm số nhân viên mỗi ca thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Số nhân viên ca sáng   6 giờ; 

 Số nhân viên ca sáng và ca chiều   24 giờ; 

 Số nhân viên ca chiều   20 giờ; 

 Số nhân viên ca chiều   2 lần số nhân viên ca sáng; 

 Số tiền lương phải trả cho 1 nhân viên ca sáng là 80 nghìn đồng/ngày;  

 Số tiền lương phải trả cho 1 nhân viên ca chiều là 96 nghìn đồng/ngày; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_Lotte
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
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 Số tiền lương phải trả ít nhất. 

 Khi đó, gọi x, y lần lượt là số nhân viên nhà hàng cần thuê làm việc ca sáng và ca 

chiều thì số tiền lương mà nhà hàng phải trả mỗi ngày là: 80 96x y  (nghìn đồng). 

 Tình huống được phát biểu lại theo ngôn ngữ TH: 

“Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình: 

,

6

20

24

2

x y

x

y

x y

y x








  




 (*) sao cho ( ; ) 80 96L x y x y   có giá trị nhỏ nhất”. 

 Chúng ta có thể xây dựng bài toán mới bằng việc thực hiện các bước: 

- Bắt đầu từ một mô hình TH; 

- Xây dựng tình huống có cấu trúc giống với tình huống ban đầu trong đó có thay 

đổi số liệu.  

Bằng việc thực hiện các bước trên, chúng ta có các bài toán: 

 Xét mô hình TH: Tìm GTLN của x, y với x, y thỏa mãn 

16 2 440

15

30 60

, .

x y

x

y

x y

 





 
 

 

 Ví dụ 5.1: (Tạm gọi là bài toán thuộc lĩnh vực TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO) 

Ngày nay các chương trình truyền hình 

quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân rất nhiều 

với những hình thức khác nhau. Trong đó, có 

hình thức “Tài trợ” đổi “Quảng cáo”. Các đơn 

vị, cá nhân tài trợ cho các chương trình truyền 

hình sẽ được ưu đãi khi quảng cáo với giá, 

chẳng hạn như quảng cáo trên tivi là 16 triệu 

đồng cho 30 giây / 1 lần quảng cáo; quảng cáo 

trên radio là 2 triệu đồng  

cho 20 giây/ 1 lần quảng cáo. Một công ty tài trợ 440 triệu đồng cho một chương trình 

truyền hình và đưa ra yêu cầu quảng cáo về công ty sẽ được phát trên ti vi ít nhất 15 lần và 

phát trên radio từ 30-60 lần. 
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Bạn là người đại diện cho chương trình truyền hình, được ủy quyền ký hợp 

đồng tài trợ thì bạn sẽ thông báo cho công ty số lần quảng cáo tối đa trên radio và 

tivi là bao nhiêu để không vượt quá số tiền tài trợ, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho 

công ty? 

Với mô hình TH: Tìm GTLN của hàm số ( , ) 40 30 ,f x y x y  với x, y thỏa mãn 

2 4 200

30 15 120

0

0.

x y

x y

x

y

 


 



 

 

 Ví dụ 5.2: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg 

nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40.000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg 

nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30.000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 120 

giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để có mức lời cao nhất? 

Nếu gọi khối lượng sản phẩm loại I là x (kg), khối lượng sản phẩm loại II là y 

(kg). Khi đó, ta có bài toán “TH thuần túy” là: 

Bằng cách thay đổi mô hình TH của bài toán trên, sang mô hình TH mới:  

Tìm GTLN của hàm số ( , ) 3 5 ,f x y x y  với x, y thỏa mãn 

2 8

4 4 24

2 8.

x y

x y

x y

 


 
  

    

Ta có bài toán sau: 

 Ví dụ 5.3: Một công ty dự định sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Các sản 

phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số lượng đơn vị dự trữ từng 

loại nguyên liệu và số lượng đơn vị từng loại nguyên liệu cần dùng sản xuất ra một sản 

phẩm được cho trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Bảng thống kê các nguyên liệu cần để sản xuất 

Loại 

nguyên liệu 

Nguyên liệu 

dự trữ 

Số nguyên liệu cần dùng sản xuất một sản phẩm 

A B 

I 8 2 1 

II 24 4 4 

III 8 1 2 
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 Nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm loại A và bao nhiêu sản phẩm loại B để lãi thu 

về là lớn nhất? Biết rằng mỗi sản phẩm loại A lãi 3 trăm triệu đồng, mỗi sản phẩm loại 

B lãi 5 trăm triệu đồng.  

- Chủ đề: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 

 Sau đây là một số ví dụ ứng dụng của kiến thức hình không gian trong TT.  

Ví dụ 6: Từ bài toán xuất phát: Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng 

hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông và thể tích khối hộp được tạo thành là 
38 .dm  Hỏi 

độ dài cạnh đáy và chiều cao của mỗi hộp muốn thiết kế là bao nhiêu để diện tích toàn 

phần đạt giá trị nhỏ nhất? 

Tương tự như các ví dụ trên, GV có thể đưa ra 3 nhiệm vụ cho HS là: 

a) Giải bài toán trên (từ việc giải bài toán HS sẽ xác định được mô hình TH của 

bài toán). 

b) Từ bài toán trên hãy đề xuất các BTCTHTT (từ mô hình bài toán đã xác định 

được, HS có thể xây dựng các bài toán có sử dụng mô hình TH này để giải nhưng với 

dữ liệu và tình huống khác nhau). 

Bài toán yêu cầu tính độ dài cạnh đáy và chiều cao của mỗi hộp. Tuy nhiên, vì 

đã biết thể tích của mỗi hộp nên nếu biết được một trong hai đại lượng thì chúng ta sẽ 

biết được đại lượng còn lại, do đó chỉ cần tìm một trong hai đại lượng là bài toán được 

giải quyết. Với nội dung bài toán gợi chúng ta liên hệ đến kĩ năng giải bài toán bằng 

cách lập phương trình được học ở lớp 9. Gọi độ dài cạnh hình vuông đáy của hộp là 

 , 0.x dm x   Khi đó chiều cao của hộp là 
2

8
.h

x
  Diện tích toàn phần của hộp là 

  2 2 32
2 4 2 .S x x xh x

x
   

 

  Từ đó, bài toán trở thành bài toán “TH thuần túy” là: “Tìm giá trị của ( 0)x x   

để hàm số   2 32
2S x x

x
   đạt giá trị nhỏ nhất”. 

Giải: Xét hàm số ( )S x  trên  0; ;  
2

32
' 4 ;S x x

x
   ' 0 2.S x x    
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Vậy để diện tích toàn phần của hộp nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy là 2 (dm) và 

chiều cao là 2 (dm). 

 Như vậy, đây là một BTCTHTT có chứa nội dung TH về diện tích toàn phần của 

hình hộp và ứng dụng của đạo hàm. Theo quy trình thì từ bài toán này có thể chuyển 

thành bài toán mới bằng cách thay đổi ngôn ngữ và số liệu. 

 Ví dụ 6.1: Một nhà máy sữa tươi cần thiết kế kích thước một loại hộp đựng dạng 

hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông có dung tích 1 lít cho một loại sản phẩm mới. 

Vì chi phí mua nguyên liệu để làm hộp đựng cao nên nhà máy cần phải thiết kế sao cho 

lượng vật liệu để làm hộp đựng là nhỏ nhất. Vậy cần thiết kế hộp đựng với kích thước 

chiều cao và đáy là bao nhiêu? 

 Ví dụ 6.2: Hãy xác định cách cắt đi bốn hình vuông bằng nhau ở 4 bốn góc tấm 

tôn hình chữ nhật có kích thước 80 cm x 50 cm để khi gập lại được một chiếc hộp không 

nắp có dung tích lớn nhất. 

- Chủ đề: Xác suất thống kê 

 Xác suất, thống kê có ứng dụng nhiều trong TT. Vì vậy, đây là chủ đề thuận lợi 

cho việc kết nối TH với TT để thiết kế BTCTHTT.  

 Nội dung thống kê 

Trong việc khai thác để tạo ra bài toán mới trong chủ đề thống kê có thể tiến hành 

khai thác theo quy trình: 

- Xác định dấu hiệu thống kê. 

- Tìm mẫu số liệu thống kê. 

- Lập bảng phân bố tần số - tần suất. 

- Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. 

Các bài toán dưới đây khác nhau ở chỗ mẫu thống kê khác nhau. 

Ví dụ 7: Số HS giỏi của một trường THPT gồm 30 lớp được cho ở bảng sau: 

0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 5 2 4 5 

1 0 1 2 4 0 3 3 1 0 0 1 6 6 0 

 

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. 

b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. 

c) Từ bài toán trên, hãy đề xuất các bài toán mới. 

Bằng việc thống kê nhiệt độ ta có bài toán: 
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Ví dụ 7.1: Nhiệt độ của 24 tỉnh, thành phố ở Việt Nam vào một ngày của tháng 

7 như sau (đơn vị: độ) 

36 30 31 32 31 40 37 29 

41 37 35 34 34 35 32 33 

35 33 33 31 34 34 35 32 

 

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. 

b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. 

c) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số - tần suất. 

Bằng việc thống kê số con của các gia đình ở một xã, ta có bài toán: 

Ví dục 7.2: Kết quả điều tra số con trong một gia đình của 45 hộ ở một xã miền 

núi được ghi như sau: 

4 0 2 4 1 0 2 2 1 0 1 0 2 3 4 

0 3 3 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4 4 0 

4 1 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 2 3 3 

 

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. 

b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. 

Bằng việc thống kê nhiệt độ ta có bài toán 

Ví dụ 7.3: Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ của 30 chiếc xe môtô qua 

trạm như sau: 

40 58 60 75 45 70 60 49 60 75 

52 41 70 65 60 42 80 65 58 55 

65 75 40 55 68 70 52 55 60 70 

 

Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. 

Bằng việc thống kê điểm thi, ta có bài toán: 

Ví dụ 7.4: Hai lớp 10A và 10B của một trường THPT cùng kiểm tra môn Ngữ 

văn bằng một đề thi. Kết quả như sau: 

Lớp 10A: 

Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng 

Tần số 1 9 12 14 1 3 40 
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Lớp 10B: 

Điểm thi 6 7 8 9 Cộng 

Tần số 8 18 10 4 40 

 

a) Tính số trung bình, trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng số 

liệu trên. 

b) Nhận xét xem lớp nào học đều hơn. 

Ví dụ 7.5: Điểm bài thi môn Toán của 60 HS lớp 10 được cho ở bảng sau: 

1 5 4 8 2 9 4 5 3 2 

2 6 3 7 5 9 10 10 7 9 

4 1 3 6 0 10 3 3 0 8 

2 5 2 1 5 1 8 5 7 2 

4 6 3 4 2 6 4 1 6 8 

0 5 3 8 2 7 2 7 10 0 

 

a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [0;2), [2; 4), …, 

[8;10]. 

b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. 

c) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột. 

d) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất. 

đ) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. 

Bằng việc thống kê số tiền ủng hộ từ thiện, ta có bài toán: 

Ví dụ 7.6: Quyên góp tiền ủng hộ từ thiện ở một trường học như sau (đơn vị: 

nghìn đồng). 

95 98 102 95 97 110 115 120 112 96 

98 125 118 120 98 100 105 121 118 99 

105 115 97 99 96 99 105 124 125 125 

 

a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [95;100), 

[100;105), …, [125;130]. 

b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. 
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Một việc làm rất có ý nghĩa khác là yêu cầu HS: 

- Tiến hành các cuộc điều tra nhỏ (về các hiện tượng quen thuộc đơn giản xảy 

ra trong nhà trường và ngoài xã hội; 

- Sưu tầm các dữ liệu, thông tin thống kê trên các phương tiện truyền thông để 

tập phân tích kết luận. 

 Nội dung xác suất 

Ví dụ 8: Trong 100 vé số có 1 vé trúng 1000.000 đồng, 5 vé trúng 500.000 đồng 

và 10 vé trúng 100.000 đồng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé. Tính xác suất để người 

đó trúng 300.000 đồng. 

GV có thể đưa ra 3 nhiệm vụ cho HS là: 

a) Giải bài toán trên. 

b) Từ bài toán trên hãy đề xuất các BTCTHTT  

Bằng việc thay đổi biến cố “trúng 300.000 đồng” bởi “trúng ít nhất 300.000 

đồng”, ta có bài toán: 

Ví dụ 8.1: Trong 100 vé số có 1 vé trúng 1.000.000 đồng, 5 vé trúng 500.000 

đồng và 10 vé trúng 100.000 đồng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé. Tính xác suất để 

người đó trúng ít nhất 300.000 đồng . 

Thay đổi tình huống “vé số” bởi “hành khách” và thay đổi mô hình chúng ta có 

bài toán: 

Ví dụ 8.2: Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga. Có 4 hành khách từ sân ga lên tàu, 

mỗi người độc lập nhau chọn ngẫu nhiên 1 toa. Tìm xác suất để mỗi toa có đúng 1 người 

lên tàu. 

Thay đổi sang tình huống “đề thi” và thay đổi mô hình chúng ta có bài toán: 

Ví dụ 8.3: Ngân hàng đề thi có 100 câu hỏi. Mỗi đề thi có 5 câu. Một HS trả lời 

được 80 câu và không trả lời được 20 câu trong số 100 câu hỏi trong ngân hàng. Tìm xác 

suất để HS đó rút ngẫu nhiên được 1 đề thi trong đó có 4 câu hỏi mình trả lời được.  

2.2.3. Xây dựng bài toán chứa tình huống thực tiễn từ bài toán “Toán học 

thuần túy”.  

 Từ các định hướng đã nêu ở trên, trong trường hợp có thể, xuất phát từ mô hình 

TH đã có để xây dựng được BTCTHTT hay gọi là Xây dựng BTCTHTT từ bài toán“TH 

thuần túy” với hoạt động cụ thể sau: 
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 Xuất phát từ bài toán “TH thuần túy”, lựa chọn tình huống TT phù hợp để xây 

dựng thành BTCTHTT mới. Để thiết kế được BTCTHTT từ một bài toán “TH thuần 

túy” đã có (với một mô hình TH được xác định) thì trước hết người xây dựng cần xác 

định được các tình huống TT “tương thích” (theo nghĩa là có cùng mô hình TH). Quá 

trình này cũng cần đến sự chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ TH sang ngôn ngữ tự nhiên 

trong đời sống. Người xây dựng có thể thực hiện các thao tác tương tự hoá, khái quát 

hoá để thay đổi mô hình TH của bài toán, từ đó có thêm các BTCTHTT tương ứng. 

 Cách khai thác này có thể sử dụng được cho GV và kể cả HS. Tuy nhiên, đối với 

từng đối tượng thì yêu cầu thực hiện từng bước có sự khác nhau. Đối với GV khi thực 

hiện chỉ cần xác định được mô hình TH để từ đó tìm kiếm các BTCTHTT có mô hình 

TH tương ứng. 

Ngoài những điều trình bày ở trên, cần lưu ý thêm một số điểm khi khai thác các 

BTCTHTT: 

- Đó là nội dung TH được sử dụng để giải bài toán nói chung không vượt quá nội 

dung chương trình; 

- Tình huống trong TT được chọn lựa càng phong phú, đa dạng thì càng góp phần 

làm cho HS hứng thú, thấy rõ hơn nguồn gốc và ứng dụng vào TT, vào cuộc sống của 

TH, đồng thời cũng góp phần phát triển NLGQVĐTT của HS. 

 Hoạt động khai thác các BTCTHTT xuất phát từ các bài toán “TH thuần túy” nêu 

trên có thể thực hiện theo 4 bước cụ thể sau đây: 

Bước 1: Nghiên cứu chủ đề DH về các định lí, công thức, quy tắc thuộc chủ đề 

đó để tìm kiếm các mô hình TH. 

Việc tìm kiếm, lựa chọn mô hình TH quyết định rất nhiều đến các bước tiếp theo 

để xây dựng bài toán, đặc biệt là việc lựa chọn, tìm kiếm tình huống tương thích. Có thể 

sẽ dễ dàng khi tìm kiếm tình huống tương thích với mô hình nào đó. Song cũng có thể 

gặp khó khăn đối với một mô hình TH khác. Chẳng hạn, với các mô hình ,y ax b   

' ' '

ax by c

a x b y c

 


 
... có thể tìm kiếm nhiều hiện tượng TT (hoặc giả định hoặc thực) “tương 

thích” với từng loại hàm số và phương trình đã chỉ ra ở trên.  

Dưới đây sẽ giới thiệu một số ví dụ minh họa có phần phức tạp hơn. Chẳng hạn, 

với chủ đề Bất đẳng thức, Bất phương trình. GV có thể lựa chọn Hệ quả ở trang 107, 

SGK Đại số 10 Nâng cao: “Nếu hai số dương thay đổi nhưng có tổng không đổi thì 
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tích của chúng lớn nhất khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau” hay cũng có thể thể hiện 

dưới dạng sau: “Cho 0,  0x y   và 24.x y   Tìm x, y để S xy  lớn nhất”. 

Bước 2: Tìm các tình huống có nội dung TT phù hợp với mô hình TH đã xác 

định. Để thực hiện bước này cần chọn “đại lượng” (ở đây là các yếu tố, hiện tượng, sự 

vật, quan hệ,…) liên quan đến tình huống TT tương thích với biến, tức là chúng ta cần 

chọn đại lượng trong TT nào tương ứng với x, y trong bài toán trên. Đây sẽ là bước khó 

nhất, quan trọng nhất đối với quá trình thiết kế tình huống TT. Quá trình tìm các tình 

huống TT sẽ cần phải gắn liền với một bối cảnh nhất định. Yêu cầu người thiết kế phải 

tìm kiếm, phải có trí tưởng tượng, khả năng liên tưởng, liên kết, biết liên hệ các nội dung 

TH với TT.  

Chẳng hạn với mô hình TH nêu trên thì người thiết kế có thể nghĩ đến mối quan 

hệ giữa diện tích và chu vi của một hình chữ nhật. Cụ thể là nếu xem x và y tương ứng 

là chiều rộng và chiều dài của một khu vườn thì tình huống sau đây có thể đặt ra: “làm 

thế nào để rào một khu đất trống thành một mảnh vườn hình chữ nhật bằng tấm lưới 

thép dài 24 m để được mảnh vườn có diện tích lớn nhất?” 

Bước 3: Xác định điều kiện của các “đại lượng” và điều chỉnh các yếu tố để phù 

hợp với tình huống TT. 

Trong việc xác định điều kiện các “đại lượng” cần chú ý đến điều kiện (có tính 

lý thuyết) của biến trong mô hình TH và các điều kiện cụ thể trong TT, các yếu tố 

cần thông qua các dữ kiện, kết nối trong các quan hệ mang tính chất “lý tưởng”. Về 

mặt lí thuyết TH, bài toán có thể có các điều kiện tối ưu, tuy nhiên khi gắn với bối 

cảnh cụ thể thì nó cần phải phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cần được xem là một 

bước rất cần thiết trong quá trình tìm kiếm BTCTHTT. Chẳng hạn, ở ví dụ trên cần 

“TH hóa” các cạnh của mảnh vườn là các đoạn thẳng và 4 góc của mảnh vườn là 4 

góc vuông. 

Bước 4: Phát biểu bài toán. 

Sau khi đã tìm ra điều kiện phù hợp với bối cảnh cụ thể có thể phát biểu một 

tình huống mà HS cảm thấy quen thuộc trong đời sống hằng ngày.  

Chẳng hạn có thể xây dựng được BTCTHTT từ mô hình TH đã nêu trên như sau: 

Bài toán 3.1: (Tạm gọi là bài toán RÀO VƯỜN RAU) 

“Bác Minh có một tấm lưới thép dài 24 m, cao 1,2m. Bác muốn rào một khu 

đất trống ngay sát sau nhà thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Theo 
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em, bác Minh cần rào như thế nào để được mảnh vườn có diện tích lớn nhất?” 

Tương tự như vậy, nếu thay đổi mô hình TH từ 24x y   thay bằng 

2 24.x y   Ta có mô hình mới: “Cho 0,  0x y   và 2 24.x y   Tìm x, y để S xy  

lớn nhất”. Bằng cách thực hiện như trên, chúng ta có thể xây dựng được bài toán sau:  

Bài toán 3.2: (Tạm gọi là bài toán CHUỒNG GÀ) 

“Anh Nam dự định dựng một chuồng để nuôi gà và sẽ tận dụng toàn bộ hoặc một 

phần mặt của một bức tường để làm chuồng. Biết bức tường dài 15 m. Hiện tại anh có 

một tấm lưới thép dài 24 m. Em hãy tư vấn giúp Anh Nam để thiết kế chuồng gà sử 

dụng vừa đủ tấm lưới thép đã có để rào phần còn lại của chuồng nhưng tạo ra diện tích 

sử dụng lớn nhất.”  

Dưới đây là một số ví dụ khác cho việc thực hiện theo quy trình 4 bước đã nêu 

theo một số chủ đề. 

- Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác 

Ví dụ: Từ định lí sin để xây dựng các BTCTHTT 

Bước 1: Xét định lí sin trong tam giác: "Với mọi tam giác ABC, ta có: 

2 ,
sin sin sin

a b c
R

A B C
    trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

ABC”. 

Bước 2: Tìm các tình huống có liên quan đến TT tương thích với định lí (thực 

chất là tìm kiếm các ứng dụng trực tiếp định lý sin trong TT, liên quan trực tiếp đến việc 

xác định các khoảng cách, các góc). 

Trong tam giác ABC nếu biết được 2 

góc và 1 cạnh thì có thể xác định được các 

yếu tố còn lại, từ đó có thể nghĩ đến các tình 

huống về xác định khoảng cách. Chẳng hạn, 

có thể xem điểm C là một mốc nào đó mà 

vì những lý do nào đó chúng ta không thể 

tới trực tiếp được. Khi đó muốn đo được 

khoảng cách từ A đến C ta xác định điểm B 

sao cho ta có thể xác định được góc CAB, góc ABC và khoảng cách từ A đến B. Mối quan 

hệ giữa các yếu tố có thể phát biểu thành một tình huống TT về việc đo khoảng cách.  

45o 

30o 

A  

B 

 C          
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Bước 3: Xác định điều kiện của các đại lượng và điều chỉnh các yếu tố để phù 

hợp với tình huống TT. 

Điều kiện các đường đi từ A đến B là đường thẳng, giàn khoan C cố định. 

Bước 4: Phát biểu bài toán: 

Bài toán 3.3: Ngoài khơi có một giàn khoan đang đứng ở vị trí C mà chúng ta 

không thể đến giàn khoan được. Để đo khoảng cách từ điểm A nằm trên bờ biển đến giàn 

khoan C người ta phải đi tàu đến đảo B. Một người đi tàu từ A đến đảo B. Hướng nhìn từ 

người đó đến giàn khoan C tạo với hướng từ A đến đảo B một góc 30o và hướng từ đảo B 

tới A hợp với hướng nhìn từ B tới C một góc 45o. Biết khoảng cách từ A đến đảo B dài 

8km. Tính khoảng cách từ điểm A đến giàn khoan C. 

Bài toán 3.4: Một khách du lịch ngồi trên tàu hỏa đi từ ga A  đến ga B . Khi tàu 

ở ga A , qua ống nhóm người này nhìn thấy trên đỉnh một ngọn núi có một cái cây rất 

cao. Hướng nhìn từ người đó đến cây (khi tàu chưa xuất phát) tạo với hướng đi của tàu 

một góc 60o. Khi tàu đến và đỗ ở ga B , người đó lại nhìn qua ống nhòm và vẫn thấy 

cây, hướng nhìn từ người đó đến cây tạo với hướng ngược với hướng đi của tàu một góc 

45o. Biết rằng đoạn đường từ ga A  đến ga B  dài 8 km và rất thẳng. Hỏi khoảng cách 

từ ga A  đến cái cây là bao nhiêu mét? 

 Tương tự như trên, có thể tìm kiếm các tình huống TT và vận dụng Định lí cosin 

để giải quyết. Chẳng hạn, đối với tình huống dưới đây có liên quan tới cửa xoay có 3 cánh. 

 Bài toán 3.5: (Tạm gọi là bài toán CỬA 

XOAY) 

 Nhằm tránh hiện tượng: một luồng không 

khí có thể đi thẳng từ bên ngoài tòa nhà vào bên 

trong (gây tăng/giảm nhiệt độ trong nhà một 

cách không mong muốn) ở nơi có số lượng 

người ra vào nhiều (như là các khách sạn), người 

ta thường lắp một cửa quay có 3 cánh quay trong 

một khung có đáy hình tròn, với đường kính 2 mét (3 cánh cửa chia khung này ra làm 3 

phần có diện tích đáy bằng nhau. Dưới đây là sơ đồ cánh cửa tại các vị trí khác nhau, 

khi nhìn từ góc thẳng đứng phía trên. 
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Hai phần cửa ra vào (phần nét đứt) có kích thước bằng nhau. Nếu phần nét đứt 

có kích thước quá lớn, các cánh cửa sẽ không thể ngăn không khí đi thẳng qua 2 cánh 

cửa, từ bên ngoài tòa nhà vào bên trong tòa nhà. Các hình trên mô tả đường đi của luồng 

không khí trong trường hợp kích thước của 2 cánh cửa quá lớn. Em hãy cho biết chiều 

rộng lớn nhất (chiều dài lớn nhất của đường cong nét đứt của mỗi phần) của cửa ra vào 

là bao nhiêu? Giải thích? 

- Chủ đề: Phương trình bậc nhất ( )ax by c   

Bước 1: Xét bài toán: “Giải phương trình 4 7 100x y  ”. 

Bước 2: Tìm các tình huống TT tương thích với mô hình 4 7 100.x y   Chẳng 

hạn có thể nghĩ tới: có 2 loại taxi, loại chở được 4 người và loại chở được 7 người.  

Và từ đó, tình huống có thể được xác định là: Người điều hành hãng taxi có thể 

huy động bao nhiêu xe 4 chỗ và bao nhiêu xe 7 chỗ để chở được 100 người. 

Bước 3: Coi các xe đều chở được tối đa số người theo quy định. 

Bước 4: Phát biểu bài toán 

Bài toán 3.6: Một hãng taxi 

quy định, cứ mỗi xe taxi xuất bến thì 

phải nộp cho hãng 350.000 đồng/ 

ngày đối với xe loại 4 chỗ và 

500.000 đồng/ ngày đối với xe loại 

7 chỗ.  

 

Một người điều taxi loay hoay mãi không biết điều bao nhiêu xe mỗi loại để chở 

hết 100 người và số tiền thu về được nhiều nhất. Em hãy giúp người điều khiển taxi điều 

xe sao cho tổng số tiền thu về hãng là lớn nhất.  
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- Chủ đề: Cấp số cộng 

Bước 1: Xem xét chủ đề cấp số cộng với công thức tính tổng của n số hạng đầu 

 1[2 1 ]

2
n

n u n d
s

 
 . 

Bước 2: Chẳng hạn, có thể xem nS  là tổng số tiền lương hằng năm mà một Công 

ty phải trả cho công nhân. 

Bước 3: Xác định điều kiện của các đại lượng và điều chỉnh các yếu tố để phù 

hợp với tình huống TT. 

Chẳng hạn, xem 10S  là tổng số tiền lương mà Công ty phải trả cho công nhân 

sau 10 năm; 40S  là tổng số tiền lương mà Công ty phải trả cho công nhân sau 40 quý; 

Điều kiện 10S  và 40S là các số dương. 

Bước 4: Phát biểu bài toán: 

 Bài toán 3.7: Công ty Cổ phần A có nhu cầu tuyển dụng lao động và đã thông 

báo phương án trả lương cho những người ký hợp đồng làm việc từ 10 năm trở lên. 

Phương án A: Nhận 48 triệu đồng/ năm làm việc đầu tiên, kể từ năm làm việc thứ 2, 

mức lương sẽ được tăng thêm 5 triệu đồng mỗi năm. Phương án B: Nhận 10 triệu 

đồng/ quý làm việc đầu tiên, kể từ quý làm việc thứ 2, mức lương sẽ được tăng thêm 

0,5 triệu đồng mỗi quý. Thông báo trên thu hút rất nhiều người tìm hiểu và muốn ký 

hợp đồng với Công ty Cổ phần A nhưng họ không biết lựa chọn phương án nào. Em 

hãy giúp họ lựa chọn phương án tốt nhất. 

- Chủ đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 

Bước 1: Với chủ đề về elip, có thể xét bài toán tìm tọa độ các tiêu điểm của elip 

sau: 

2 2

1.
1600 400

x y
   

Bước 2: Tìm tình huống có liên quan đến TT tương thích với bài toán đã xác định. 

Xem 2 80a cm  là số đo chiều dài của một hình chữ nhật, 2 40b cm  là số đo 

chiều rộng của một hình chữ nhật, tiêu điểm là vị trí đóng đinh để vẽ elip. 

Bước 3: Xác định điều kiện của các đại lượng và điều chỉnh các yếu tố để phù 

hợp với tình huống TT. 

Bước 4: Phát biểu bài toán: 

 Bài toán 3.8: Một người thợ mộc muốn làm một khung tranh hình elip, từ một 



98 

 

hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 40cm. Hỏi để vẽ được hình elip có độ dài 

trục lớn, trục nhỏ lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thì phải đóng 

đinh ở vị trí nào trên hình chữ nhật. 

Trong phần trên tác giả luận án đã đưa ra các cách sưu tầm, khai thác BTCTHTT. 

Mỗi cách khai thác, sưu tầm như vậy đều có thể được dùng trước hết cho cả GV và có 

thể cho HS nếu có hướng dẫn, giúp đỡ của GV.  

Dưới đây là một số biện pháp có sử dụng các BTCTHTT đã sưu tầm, khai thác 

nhằm phát huy tác dụng của chúng trong DH toán ở trường THPT. 

2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BÀI TOÁN CHỨA 

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN 

NLGQVĐ nói chung và NLGQVĐTT như đã được trình bày ở Chương 1 là một 

trong những NL quan trọng nhất cần được hình thành cho HS thông qua việc giảng dạy 

môn Toán ở trường phổ thông, tuy nhiên thực trạng việc DH toán ở trường phổ thông cho 

thấy, GV Toán còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy để phát triển NL này 

cho HS. Thực tế đã đặt ra yêu cầu tìm kiếm các giải pháp để khắc phục. 

Khi DH toán theo hướng phát triển NLGQVĐTT cho HS cần lưu ý một số đặc 

điểm sau: 

Thứ nhất, quá trình DH toán trước hết cần phải giúp HS nắm vững kiến thức TH. 

Đây là điều kiện cần để huy động và sử dụng một cách đúng đắn kiến thức cơ bản của 

TH vào các tình huống mới (trong học tập, trong đời sống). Nói cách khác đây là điều 

kiện cần thiết cho việc vận dụng kiến thức TH vào TT. 

 Thứ hai, phải tạo cơ hội để HS thể hiện, phát triển khả năng chuyển đổi từ ngôn 

ngữ TT sang ngôn ngữ TH và ngược lại (trong những trường hợp cụ thể nào đó). 

Nhằm đáp ứng các yêu cầu đã nêu, phần này sẽ đề xuất một số biện pháp về 

DH toán nhằm giúp GV thực hiện được yêu cầu trên thông qua việc sử dụng các 

BTCTHTT (có thể sử dụng các bài toán được thiết kế theo các cách đã đề xuất ở phần 

trên của luận án).   

2.3.1. Biện pháp 1:  

Sử dụng BTCTHTT trong tất cả các khâu của quá trình DH môn Toán 

THPT.   

a) Mục đích và ý nghĩa của biện pháp:  
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Trong DH toán không chỉ chú ý đến truyền thụ kiến thức TH mà hướng dẫn cho 

HS liên hệ kiến thức TH với TT và ứng dụng kiến thức vào TT. Đây là cơ sở quan trọng 

để góp phần nâng cao NLGQVĐTT và yêu cầu đó luôn luôn phải được thể hiện trong 

tất cả các tiết học cũng như các khâu của mỗi tiết học. 

Nói cách khác, để góp phần phát triển NLGQVĐTT cho HS thì cần tạo cơ hội 

để HS thường xuyên tiếp xúc với các BTCTHTT để qua đó phát triển các thành tố 

của NL này. 

b) Cách thức thực hiện biện pháp:  

Để góp phần phát triển NLQGVĐTT có thể có nhiều cách, nhiều cơ hội, 

chẳng hạn trong dạy học: 

- Xuất phát từ một tình huống TT liên quan trực tiếp tới kiến thức cần truyền 

thụ để đặt vấn đề cho tiết học. 

- Tìm hình ảnh, mô hình trong TT gắn chặt với kiến thức TH cần truyền thụ trong 

quá trình dạy học. 

- Giới thiệu các ứng dụng của kiến thức TH (cần truyền thụ) trong TT. 

….. 

Tuy nhiên, cách giải quyết tốt nhất vẫn là chọn lựa và đưa ra một BTCTHTT. 

Việc sử dụng các BTCTHTT trong DH ở các khâu: mở đầu, luyện tập và củng 

cố, ôn tập vừa có mục đích giúp cho HS luôn có ý thức đúng đắn về vai trò ứng dụng 

của TH trong TT, song điều quan trọng hơn là giúp phát triển NLGQVĐTT một cách 

thường xuyên, đa dạng đối với các thành tố: chuyển đổi ngôn ngữ; mô hình hóa; tìm giải 

pháp; xác định đáp án. 

Cần chú ý sử dụng các BTCTHTT trong cuộc sống hằng ngày xung quanh HS, 

trong hoạt động xã hội, trong học tập các môn học khác; trong kinh tế, kĩ thuật, quốc 

phòng,… 

i) Sử dụng các BTCTHTT trong khâu mở đầu  

Hoạt động mở đầu tiết học có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả của tiết học vì 

nó có ý nghĩa định hướng và làm sáng tỏ mục đích hoạt động học tập trong chính tiết 

học đó nói riêng, cũng có thể là của cả chủ đề. Việc mở đầu có nhiều phương án, tùy 

theo sự lựa chọn của GV, song nếu mở đầu bằng việc đưa ra một BTCTHTT thì ngoài 

việc thể hiện được ý nghĩa và tác dụng của nó còn có khả năng gần chắc chắn là tạo 
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được sự chú ý, tạo được hứng thú cho HS. Cũng qua đó vấn đề phải giải quyết đã được 

đặt ra. 

Ví dụ 1: Bài toán BÀN CỜ VUA 

Tục truyền rằng nhà Vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được 

lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích. 

Người đó chỉ xin nhà Vua thưởng cho 

số thóc bằng số thóc được đặt lên 64 ô của bàn 

cờ như sau: đặt lên ô thứ nhất của bàn cờ 1 hạt 

thóc, tiếp đến ô thứ hai 2 hạt..., cứ như vậy số 

hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở ô liền kề 

trước cho đến ô cuối cùng.  

 
 

GV đưa ra câu hỏi về số các hạt thóc được đặt vào các ô của bàn cờ. Sau khi để 

một số HS dự đoán, GV có thể đưa ra đáp số làm HS vô cùng kinh ngạc và thú vị. Một 

cách mở đầu như vậy sẽ tạo nên hứng thú cho HS trước khi học bài mới. 

Nói cụ thể hơn, việc xuất phát từ các vấn đề thực tế sẽ giúp HS dễ thấy được 

sự tồn tại khái niệm TH ẩn chứa trong TT, từ đây có được niềm tin và cả hứng thú 

để khám phá khái niệm được học. Khi có được niềm tin thì những hoài nghi về sự 

tồn tại kiến thức nào đó được loại bỏ và đây cũng là một yếu tố tinh thần tạo động 

lực, kích thích sự tìm hiểu về kiến thức của HS. Trở lại với ví dụ BÀN CỜ VUA trên 

đây, có thể đưa ra một cách trong rất nhiều cách mở đầu sau khi giới thiệu Bàn cờ 

vua và cách thức đặt số hạt thóc vào các ô.  

ii) Dùng BTCTHTT ở các khâu luyện tập, ôn tập 

Bước luyện tập thiên về rèn luyện cách giải toán cho HS. Đại đa số các bài toán 

trong SGK là bài toán “TH thuần túy”, rất hiếm các BTCTHTT như đã nêu ở phần khảo 

sát. Vì vậy, ở bước này GV cần đưa thêm các bài tập loại đó để tạo cơ hội cho HS phát 

triển NLGQVĐTT. 

Ví dụ 2: Sau khi học về thể tích khối lăng trụ. Trong tiết luyện tập GV có thể đặt 

ra bài toán sau để HS vận dụng các kiến thức. 

“Cho biết thể tích của ngôi nhà là 9.072 m3 với một số kích thước như hình dưới 

đây. Tính diện tích 2 mái của ngôi nhà. Biết 2 mái nhà có kích thước giống nhau.” 



101 

 

Việc tính toán đòi hỏi HS nhìn ngôi nhà như là một hình lăng trụ đáy là một 

ngũ giác.  

Với hình lăng trụ này, do đã biết chiều cao (36 m), thể tích (9.072 m3) nên HS dễ 

dàng tính được diện tích đáy. Từ đó sẽ tính được cạnh còn lại của mái nhà. 

  

 

 

Cùng một mục đích luyện tập, củng cố kiến thức cho HS sau khi học công thức 

tính thể tích của khối lăng trụ nếu GV chỉ đưa ra một bài toán “TH thuần túy” thì HS sẽ 

chỉ biết vận dụng công thức vào giải toán. Với việc đưa BTCTHTT như trên vào khâu 

củng cố vừa tạo được hứng thú cho HS tìm tòi lời giải, vừa cho HS thấy được ý nghĩa 

TT của nội dung kiến thức đã học. Điều này sẽ giúp HS ghi nhớ công thức tính thể tích 

của khối lăng trụ tốt hơn. 

Ví dụ 3: Sau khi HS được học định lí sin, định lí cosin, GV có thể yêu cầu HS 

tìm những ứng dụng trong TT vận dụng kiến thức này, để từ đó tạo cơ hội cho các em 

tích cực liên hệ nhằm đạt được kết quả như:  

1) Vận dụng để tính gần đúng chiều cao 

cột cờ, toà nhà, ngọn núi thông qua việc tính độ 

dài “bóng” (hình chiếu trên mặt đất) của nó. 
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2) Vận dụng để tính khoảng cách khi 

gặp vật cản, chẳng hạn tính khoảng cách giữa 

hai vị trí bị cắt bởi con sông, tính khoảng cách 

từ bờ tới một hòn đảo nhỏ,... (luyện tập mang ý 

nghĩa thực hành). 

 

Ví dụ 4: Khi dạy xong chương Hàm số ở lớp 10, để ôn tập kiến thức về hàm số 

bậc hai, thay vì việc đưa ra một hàm số bậc hai rồi yêu cầu HS nhắc lại các tính chất, 

cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên  hoặc một đoạn nào đó, GV có thể 

đưa ra bài toán sau: 

“Một công ty bất động sản ở Hà Nội có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho 

thuê mỗi căn hộ với giá 8 triệu đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ 

mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ lên 250.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống (không 

có người thuê). Hỏi muốn thu được số tiền cho thuê nhiều nhất thì công ty đó phải cho 

thuê mỗi căn hộ giá bao nhiêu một tháng?” 

Ngoài việc giải quyết các yêu cầu đặt ra ở trên, việc đưa bài toán này vào tiết 

ôn tập sẽ giúp HS nhận thấy được ý nghĩa của TH là có thể ứng dụng trong các hoạt 

động kinh doanh. Cũng qua đây, HS có thể giải quyết được các tình huống tương 

tự trong TT hay nói một cách khác việc đưa ra bài toán này góp phần phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. 

iii) Tìm hình ảnh, mô hình trong TT minh họa kiến thức TH trong tất cả các 

khâu của tiến trình thực hiện bài giảng 

Để thực hiện theo hình thức này đòi hỏi GV phải sưu tầm, tìm hiểu, chuẩn bị các 

hình ảnh, mô hình nhằm cung cấp các hình ảnh mang tính trực quan, giúp HS tưởng 

tượng đúng đắn, góp phần huy động và sử dụng các kiến thức TH khi giải quyết các 

BTCTHTT.  

Ví dụ 5: Trong DH quan hệ vuông góc trong không gian, nhằm giúp HS nhận ra 

phát biểu sau là sai: “Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì 

song song”. GV có thể yêu cầu: Em hãy quan sát trong phòng học, liệu có hai mặt phẳng 

phân biệt nào cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba nhưng chúng không song song với 

nhau không?  
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Rõ ràng rằng, việc quan sát mô hình phòng học để xác định được hai mặt phẳng 

phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba mà chúng không song song là điều 

không khó khăn. Chính điều này giúp HS tránh được ngộ nhận khi huy động, liên kết 

kiến thức trong giải toán. 

Ví dụ 6: Sau khi học phép cộng vectơ, GV có thể yêu cầu HS giải thích tại sao 

với cùng vận tốc của máy mà khi ca nô chạy ngược dòng thì vận tốc của ca nô lại thấp 

hơn vận tốc ca nô khi chạy xuôi dòng; hoặc tại sao khi chúng ta kéo thuyền bằng 2 sợi 

dây theo hai hướng lệch về 2 phía so với hướng đi của thuyền mà thuyền lại đi thẳng. 

2.3.2. Biện pháp 2:  

 Chọn lựa và sử dụng BTCTHTT để rèn luyện những yếu tố phù hợp của 

NLGQVĐTT. 

a) Mục đích và ý nghĩa của biện pháp:  

NLGQVĐTT bao gồm nhiều thành tố, để phát triển NL đó cần phải lưu ý phát 

triển từng thành tố riêng biệt của NL. Các BTCTHTT tùy theo nội dung của nó có thể 

góp phần nâng cao một hay một số thành tố. Do đó việc chọn lựa có mục đích các bài 

toán cho từng loại thành tố hoặc nhiều thành tố của NL là rất cần thiết và sau đó là sử 

dụng chúng đúng với mục đích chọn lựa trong quá trình DH.  

b) Cách thức thực hiện biện pháp:  

Nhằm rèn luyện cho HS phát triển các NL thành phần của NLGQVĐ, trong DH 

cần tạo cơ hội để HS thực hiện các hoạt động nêu tại Bảng 1.1. Các hoạt động phát triển 

NLGQVĐTT. Các hoạt động (thành tố) này vừa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vừa có 

tính độc lập tương đối. Do đó, trong quá trình DH toán, thông qua các hoạt động, GV có 

thể quan tâm phát triển từng thành tố tương ứng hoặc kết hợp nhiều thành tố khác nhau. 

Ví dụ: Xét bài toán TAXI 

Bài toán này GV có thể đưa ra khi dạy về Bất phương trình ở lớp 10 THPT nhằm 

phát triển các thành tố của NLQGVĐTT. 

Bài toán: Mùa hè, gia đình bạn An (ở Hà Nội) có kế hoạch về thăm quê nội và quê 

ngoại. Quê nội cách nhà 40 km; quê ngoại cách nhà 95 km. Để tiết kiệm chi phí và vẫn 

đảm bảo về chất lượng dịch vụ, bạn An tìm trên mạng internet bảng giá của hai hãng taxi 

có uy tín và quyết định chọn lựa chỉ đi một trong hai hãng taxi: Mai Linh hoặc Group. 

Bảng giá của hai hãng taxi như sau: 
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- Taxi Mai Linh: 

 

  

- Taxi Group: 

 

Có thể đưa ra yêu cầu HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện các hoạt động dưới đây: 

1) Bạn An khi về quê nội thì nên đi xe của hãng nào? 

2) Bạn An khi về quê ngoại thì nên đi xe của hãng nào? 

3) Giả sử rằng, gia đình bạn An cần đi taxi tới một địa điểm du lịch cách nhà hơn 

30 km (tức là đi xa 30 + x kilômét). Theo em, nên chọn đi hãng taxi nào để chi phí là 

thấp nhất? 

Bài toán trên có nhiều thông tin và chủ yếu sử dụng nhiều ngôn ngữ thông thường 

nên sẽ gây trở ngại cho HS trong việc tìm hiểu và trả lời. Để giải quyết được và giúp HS 

phát triển được các thành tố của NLGQVĐ thông qua giải bài toán trên, cần làm rõ các 

hoạt động sau: 

1a- Tìm hiểu, xác định vấn đề cần giải quyết 

Để trả lời được các câu hỏi “Bạn An khi về quê nội thì nên đi xe của hãng nào?”, 

“Bạn An khi về quê ngoại thì nên đi xe của hãng nào?”. HS cần biết cách chuyển ngôn 

ngữ, chúng ta chọn hãng có chi phí thấp nhất, vì vậy việc chọn hãng nào thực chất là 

việc xác định được chi phí của hãng nào thấp nhất. Vậy thực chất của bài toán là đi tính 

chi phí của từng hãng và lựa chọn hãng có chi phí thấp hơn.  
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Với yêu cầu câu 3) “nên chọn đi hãng taxi nào để chi phí là thấp nhất?”, trong 

câu này HS cần tính chi phí theo từng hãng theo x, việc xác định chi phí hãng nào thấp 

hơn đòi hỏi HS phải so sánh được hai biểu thức theo ẩn x, do vậy cần chuyển hóa từ 

ngôn ngữ TT sang ngôn ngữ TH đó là so sánh hai biểu thức chứa x hay đi giải bất 

phương trình một ẩn. 

1b- Xác định các thông tin TH (liệt kê những số liệu, dữ kiện TH, mối quan hệ 

giữa các số liệu, dữ kiện đó,..) 

Chẳng hạn GV có thể gợi ý HS: Lập bảng thống kê tính giá cước đi một chiều 

của hai hãng taxi. Việc lập bảng nhằm làm rõ những thông tin chính, giảm được yếu tố 

phụ không cần thiết cho việc lập mô hình TH của tình huống. 

2a- Kết nối được các kiến thức, thông tin liên quan  

HS cần kết nối được cách tính tiền cước dựa trên các thông tin: giá mở cửa tương 

ứng quãng đường bao nhiêu, giá từ 0,7 km đến 30 km, giá cước khi 31 km trở lên. 

HS cần nhận ra việc tính giá phải được chia thành 3 đoạn khác nhau: (giá mở 

cửa) + (giá đi đến 30 km + (giá đi đến 40 km) giá mở cửa chỉ có giá trị trong 0,7 km đầu 

tiên, chứ không phải là 1 km, nên việc tính tiền tiếp theo phải được tính bằng số kilômét 

tiếp đến 30 km, tức là 30 0,7 29,3   km, nhân với giá tiền. 

2b- Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH  

HS cần biết chuyển từ bài toán chứa ngữ cảnh thực tế sang mô hình TH. 

Với câu a, mô hình TH đó là:  

Tính giá tiền taxi Mailinh, Group khi đi với quãng đường 40 km, 95 km?  

So sánh tiền phải trả khi đi taxi Mailinh, Group với quãng đường 40 km, 

95 km. 

3- Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm chiến lược giải quyết 

mô hình TH 

HS cần nhận ra cách tính số tiền phải trả đó là: số kilômét (quãng đường) nhân 

với giá tiền.  

HS cần biết so sánh tiền cước giữa hai hãng và đưa ra nhận xét nên đi hãng có 

tiền cước thấp hơn. 

HS cần nhận ra được cách tính số tiền phải trả khi đi taxi Mai Linh trong trường 

hợp quãng đường xác định là: 

10.500 + 29,3 × 14.800 + 10 × 12.200 = 576.140 VNĐ. 
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Số tiền phải trả khi đi taxi Group là: 

14.000 + 29,3 × 14.900 + 10 × 11.700 = 567.570 VNĐ. 

Cách tính trong trường hợp chưa biết quãng đường đi bao nhiêu kilômét (giả sử 

là x km), khi đó: 

Số tiền phải trả khi đi taxi Mai Linh là: 

10.500 + 29,3 × 14.800 + x × 12.200 = M(x) VNĐ. 

Số tiền phải trả khi đi taxi Group là: 

14.000 + 29,3 × 14.900 + x × 11.700 = G(x) VNĐ. 

4a - HS cần nhận ra việc so sánh giá cước trong trường hợp này chính là việc giải 

bất phương trình ( ) ( ).x G xM  . 

4b - Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic 

HS cần phải giải thích được cách tính, giải thích được những ý có thể phát sinh 

như không tính phí cầu đường vì do chính mình tự trả, do đó không ảnh hưởng khi so 

sánh tiền cước hai hãng theo cách tính trên và tuyến đường đi là duy nhất nên phí là như 

nhau. 

5a- Xem xét, lựa chọn kết quả đã tìm được qua giải quyết mô hình TH phù hợp 

với đặc điểm của tình huống trong BTCTHTT 

Kiểm tra sự phù hợp của kết quả với tình huống TT. 

5b - Trả lời yêu cầu của BTCTHTT 

Kết quả về số tiền chưa phải là kết quả trả lời của bài toán, HS cần xác định yêu 

cầu là chọn hãng nào. Vì vậy, câu trả lời cần phải nói rõ chọn hãng nào chứ không phải là 

nêu số tiền phải trả nếu đi xe từng hãng hoặc trả lời đi theo xe của hàng nào thì ít tiền hơn. 

Việc phân tích theo từng hoạt động trên nhằm cho thấy việc giải bài toán trên 

các hoạt động cụ thể là cách thức giúp HS đạt được, rèn luyện và phát triển các NL 

thành phần tương ứng.  

6 - Có mở rộng hoặc đưa ra BTCTHTT tương tự được không? 

Từ bài toán này, HS có thể xây dựng bài toán mới dựa vào mô hình TH hoặc 

cách giải bài toán trên. 

Tóm lại bài toán này được chọn lựa và sử dụng cách trên là nhằm góp phần phát 

triển các thành tố: NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT; NL 

chuyển đổi thông tin từ tình huống TT về mô hình TH; NL tìm kiếm chiến lược giải quyết 
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mô hình TH; NL thực hiện chiến lược để tìm ra kết quả; NL chuyển từ kết quả giải quyết 

mô hình TH sang lời giải của BTCTHTT. 

2.3.3. Biện pháp 3:   

Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của TH để chuyển những 

tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương trình phổ thông 

theo mô hình BTCTHTT. 

a) Mục đích và ý nghĩa của biện pháp:  

Đây cũng là một biểu hiện cụ thể của quan niệm DH tích cực, phát huy tối đa vai 

trò chủ thể của HS trong học tập. HS chủ động trong mọi hình thức, mỗi hành động cụ 

thể. Thêm nữa, HS hoàn toàn có khả năng thực hiện việc này (chủ yếu là sưu tầm song 

không hạn chế khả năng “chế biến”, “sáng tác” của các em để có được càng nhiều 

BTCTHTT thuộc càng nhiều lĩnh vực thì càng tốt). Ứng dụng của TH mà HS có thể 

trực tiếp nhận và phải tìm hiểu, giải quyết trước hết là qua nội dung học tập nói chung 

và đặc biệt là các bộ môn có liên quan chặt chẽ với TH (các môn khoa học tự nhiên), 

góp phần thực hiện nguyên tắc liên môn trong DH. 

Ngoài việc sưu tầm các bài tập ở các môn học khác đòi hỏi phải sử dụng công cụ 

TH để giải quyết thì cần tạo cho HS khả năng tự mình khai thác các BTCTHTT thuộc 

các lĩnh vực của cuộc sống. 

b) Cách thức thực hiện biện pháp:  

Nhằm tạo cơ hội để HS có thể sưu tầm, khai thác các BTCTHTT nói chung thì 

các yêu cầu sau có thể xem là điều kiện cần: 

Thứ nhất, người học cần phải có vốn kiến thức TH cần thiết. 

Thứ hai, người học cần phải có vốn hiểu biết TT ở mức độ phù hợp với lứa tuổi 

và trình độ trải nghiệm, có vốn ngôn ngữ tự nhiên, có khả năng chuyển đổi sang ngôn 

ngữ TH hoặc ngược lại nói chung. 

Thứ ba, người học phải nhận ra được kiến thức TH tiềm ẩn trong tình huống TT 

nói chung và tình huống của môn học nói riêng. Biết liên kết kiến thức TH với kiến thức 

trong TT trong các môn học khác, với các trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống TT. 

- Đối với việc nhận ra các bài tập ở các môn học mà khi giải cần phải sử dụng 

công cụ TH: Khi dạy đến một chủ đề TH cụ thể, GV hướng dẫn HS sưu tầm các bài tập 

trong các SGK, các nguồn internet, đề thi. Sau khi hoàn thành quá trình sưu tầm (sau 

một học kỳ, một năm học), HS có thể sắp xếp các bài tập theo từng nhóm ứng dụng chủ 
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đề kiến thức TH cụ thể. Một bộ sưu tập như vậy sẽ rất có ích cho các HS khóa sau, giúp 

GV chủ động trong DH. Riêng đối với HS thì việc sưu tầm đó vừa tạo nên hứng thú, 

vừa rèn luyện được khả năng nghiên cứu, vừa phát triển NLGQVĐTT. 

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về nhận ra và sưu tầm các bài tập có trong các 

bộ môn khác, cần có công cụ TH khi giải quyết. 

- Đối với các môn học khác: 

 Đối với Vật lí: 

Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, học Vật lí trong trường phổ thông là học 

tập gắn liền với TT thông qua các sự vật, hiện tượng Vật lí trong thế giới tự nhiên để 

giúp HS hiểu biết các quy luật của nó và cùng chung sống với TT đời sống xã hội. 

Với các đặc thù vốn có của mình, kiến thức TH có một vai trò đầy ý nghĩa đối với 

quá trình phát triển Vật lí. Không thể nghiên cứu và phát triển Vật lí nếu thiếu nền 

tảng TH. Vì vậy, trong DH cần yêu cầu HS xác định kiến thức toán được học có thể 

sử dụng để giải quyết các vấn đề của vật lí. Dưới đây là một số ví dụ có trong SGK, 

sách tham khảo, đề thi của môn Vật lí có sử dụng đến kiến thức TH để giải quyết, được 

sắp xếp theo đơn vị kiến thức TH mà HS có thể nhận ra và sưu tầm theo các chủ đề 

TH. Một số bài toán dạng này được trình bày trong Phụ lục II. Chẳng hạn như: 

- Sử dụng kiến thức về vectơ và phép chiếu vuông góc: đó là bài tập 2 SGK Vật lí 

10 trang 48_Chương trình Nâng cao: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước 

với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận 

tốc của thuyền so với bờ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền với vận tốc 6 km/h 

so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ? (Thực chất của bài tập này là tìm cường 

độ lực tổng hợp tác dụng lên một vật của hai lực ngược chiều nhau: Một lực có độ lớn 

14 và một lực có độ lớn 9). 

- Sử dụng kiến thức về hàm số và đồ thị: Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối A, A1 

năm 2012: Trong giờ thực hành, một HS mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 , 

tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo 

đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn 

mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều 

chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 

MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là:   

A. 24 .            B. 16 .            C. 30 .          D. 40 . 
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- Sử dụng kiến thức về phương trình, hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 

khối A, A1 năm 2012: Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện 

năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở 

tổng cộng 80  (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của 

dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật 

có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường 

dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong 

không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở 

thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi 

một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. 

Khoảng cách MQ là:  

A. 135 km.                 B. 167 km.                  C. 45 km.            D. 90 km. 

- Sử dụng kiến thức về hàm số mũ, logarit: Đề thi THPT quốc gia năm 2015: Tại 

vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công 

suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động 

thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc 

có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức 

cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng 

môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển 

động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 27 s.                        B. 32 s.                    C. 47 s.                     D. 25 s.  

 Đối với Hóa học: 

Không chỉ trong Vật lí vai trò công cụ của TH cũng thể hiện rõ trong việc phát 

triển hệ thống kiến thức Hóa học. Dưới đây là một số bài toán minh họa, sắp xếp theo 

đơn vị kiến thức TH mà các bài toán cần sử dụng để giải quyết. Một số bài toán dạng 

này được trình bày trong Phụ lục II. Chẳng hạn như: 

- Sử dụng kiến thức về tổ hợp, chỉnh hợp: Bài 1.33. tr.8 - SBT Hóa học 10 Chương 

trình Nâng cao: Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị: 16

8
O; 17

8
O; 18

8
O; Cacbon có hai đồng vị 

là 12

6
C; 13

6
C. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành từ các đồng vị 

trên? Viết công thức phân tử và tính phân tử khối của chúng. 

- Sử dụng kiến thức về tính thể tích khối cầu: Bài 3.63. tr.27 - SBT Hóa học 

10 Chương trình Nâng cao: Trong mạng tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tử 
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tiếp xúc với nhau ở mặt bên. Đường chéo của mặt đó có độ dài bằng 4 lần bán kính 

nguyên tử. Hãy xác định % chiếm chỗ của nguyên tử kim loại trong mạng này (Ghi 

chú: lập phương tâm diện: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các 

mặt của hình lập phương). 

- Sử dụng kiến thức về hàm số và đồ thị của hàm số bậc nhất: Bài 6.34. tr.54 - 

SBT Hóa học 12 Chương trình Nâng cao: Vẽ đồ thị biểu diễn số mol CaCO3 sinh ra phụ 

thuộc vào số mol CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2. Biết dung dịch chứa 1 mol 

Ca(OH)2, số mol CO2 tham gia phản ứng lần lượt là: 0; 0,5; 1; 1,5; 2. Dựa vào đồ thị, 

hãy cho biết số mol CO2 đã tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 để thu được 0,75 mol 

CaCO3. 

- Sử dụng kiến thức về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: Bài 1.67. tr.13 - SBT Hóa 

học 10 Chương trình Nâng cao: Trong phân tử M2X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt, 

trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của 

nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên 

tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Viết cấu hình electron của các nguyên tử 

M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất. 

 Đối với Sinh học: 

Ngoài Vật lí, Hóa học thì TH cũng có vai trò quan trọng đối với việc giải quyết 

một số vấn đề Sinh học. Dưới đây là một số bài toán minh họa, sắp xếp theo đơn vị kiến 

thức TH mà các bài toán cần sử dụng để giải quyết. Một số bài toán dạng này được 

trình bày trong Phụ lục II. Chẳng hạn như: 

- Sử dụng kiến thức về hàm số mũ, cấp số nhân:  

Bài tập Sinh học 10: Cho biết thời gian thế hệ (thời gian từ khi sinh ra một tế bào 

vi khuẩn cho đến khi tế bào vi khuẩn đó phân chia xong để tạo thành 2 tế bào vi khuẩn) 

trong điều kiện nuôi cấy đầy đủ ở 40oC của vi khuẩn E.coli là 20 phút và mỗi tế bào vi 

khuẩn E.coli có chiều dài 10-6 m. Tính chiều dài tổng cộng của tất cả các tế bào vi khuẩn 

được tạo ra sau 24 giờ nuôi cấy từ 1 tế bào vi khuẩn E.coli ban đầu?  

- Sử dụng kiến thức về tổ hợp, xác suất: Bài tập trong môn Sinh học: Ở người, tỉ 

lệ nam/ nữ xấp xỉ 1 : 1. Tuy nhiên, trong thực tế, ở các gia đình có 2 con thì không phải 

gia đình nào cũng có 1 con trai và 1 con gái. 

a) Hãy giải thích tại sao như vậy? 
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b) Khi mỗi gia đình đều sinh 2 đứa con thì xác suất để mỗi gia đình có 1 đứa con 

trai và 1 đứa con gái là bao nhiêu? 

- Sử dụng kiến thức về giải phương trình: Bài tập trong môn Sinh học: Ở một loài 

gia súc giao phối ngẫu nhiên, tính trạng màu lông do một gen nằm trên nhiễm sắc thể 

thường có hai alen quy định. Alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy 

định lông trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số con 

lông trắng chiếm tỉ lệ 16%. Tìm tần số các kiểu gen thuộc về gen này trong quần thể. 

  - Đối với việc khai thác các BTCTHTT trong các lĩnh vực của đời sống GV có 

thể hướng dẫn HS thực hiện một số bước sau: 

 Công việc đó nên diễn ra trong cả quá trình học toán, thực hiện theo trật tự 

học các chủ đề. 

 Công việc sưu tầm có nhiều điểm giống như đối với GV song có những 

khác biệt nhất định đối với HS do hoàn cảnh và trình độ của HS (nguồn tư liệu, vốn 

trải nghiệm và trình độ hiểu biết TH). 

 Sắp xếp hợp lí nội dung DH các chủ đề để đưa kết quả sưu tầm và cách giải 

các bài toán HS sưu tầm được, giới thiệu với toàn thể lớp học; từ đó, GV có thể đưa ra 

các nhận xét về BTCTHTT tạo cơ hội phát triển NLGQVĐTT cho HS. 

 Yêu cầu sưu tầm, giải và “chế biến” các BTCTHTT (không đặt ra như nhau 

đối với mọi HS). Tùy theo trình độ mà gợi ý cho từng HS hoặc nhóm thực hiện yêu 

cầu nào là chủ yếu và chỉ cần đạt đến mức độ nào. 

 Tuy nhiên vì mục đích cuối cùng là góp phần phát triển NLGQVĐTT nên trong 

quá trình HS giải toán, đồng thời lại từ đó mà đưa ra được một số bài toán khác thì GV 

nên tận dụng các cơ hội để chú ý rèn luyện NL trên trong DH. Dưới đây là một số ví dụ 

minh họa cho. 

Bài toán: DIỆN TÍCH (là một bài toán phản ánh một thực tế đang báo động về 

môi trường, kiến thức toán liên quan tới cấp số nhân). 

Do hiện tượng tan băng, nước biển dâng nên diện tích một hòn đảo trên Thái Bình 

Dương mỗi năm bị chìm thêm 2%. Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 1.200 km2. Hỏi 

năm 2030 diện tích của đảo còn lại bao nhiêu? 

a) Em hãy giải bài toán trên. 

b) Từ bài toán trên hãy xây dựng các BTCTHTT (có thể dựa vào mô hình TH 

của bài toán trên để xây dựng bài toán mới). 
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Mục đích của câu hỏi (a) nhằm yêu cầu HS giải được bài toán để hiểu nội dung, 

từ đó thấy được mô hình TH và nội dung TH của bài toán. Câu hỏi (b) nhằm tạo cơ hội 

để HS liên hệ, kết nối các tình huống khác trong TT để đưa ra các BTCTHTT khác. 

Để giải quyết được câu hỏi (a) HS phải huy động kiến thức về TH và kiến thức 

về địa lí, môi trường. Trong quá trình thực nghiệm đa số HS biết cách giải quyết, tuy 

nhiên một số em lúng túng không biết xử lí thế nào. Trong trường hợp này, GV có thể 

đặt ra câu hỏi “Em hãy tính diện tích hòn đảo năm 2016? năm 2017? năm 2018”, “Từ 

các kết quả trên em hãy dự đoán được kết quả diện tích hòn đảo năm 2030?”. Với việc 

khái quát kết quả cho năm 2030, một số HS có các sai lầm sau: Cho diện tích năm 2015 

là u1 và diện tích năm 2030 là u15. Nguyên nhân sai lầm này do HS xác định chỉ số bằng 

cách lấy hiệu 30-15. Khi được hỏi “tính từ 2015 đến 2030 có bao nhiêu số” thì HS nhận 

ra được sai lầm.  

       

Hình 3.2: HS phân tích, mô hình hóa và giải bài toán 

 Sau đó giới thiệu cho HS  

Từ việc giải bài toán ở phần a, HS xác định được mô hình TH của bài toán là đi 

xác định số hạng của một cấp số nhân: “Cho u1=1200, un = 0,98.un-1. Xác định u16”.  

Với câu (b), GV có thể gợi ý để HS đưa ra bài toán sau bằng cách thay đổi việc 

xác định diện tích đảo năm 2030 thành năm 2050 (thay đổi n). 

Bài toán 1: Do hiện tượng tan băng, nước biển dâng nên diện tích một hòn đảo 

trên Thái Bình Dương mỗi năm bị chìm thêm 2%. Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 

1.200 km2, hỏi năm 2050 diện tích của đảo còn lại bao nhiêu? 

Tương tự như trên, GV có thể gợi ý để HS xây dựng bài toán mới là cho biết diện 

tích còn lại và tính số năm tương ứng. 

Bài toán 2: Do hiện tượng tan băng, nước biển dâng nên diện tích một hòn đảo 

trên Thái Bình Dương mỗi năm bị chìm thêm 2%. Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 

1.200 km2, hỏi năm đến năm bao nhiêu thì diện tích của đảo còn 1.000 km2? 
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GV cũng có thể gợi ý cho HS tìm các tình huống TT tương thích với mô hình TH 

của bài toán DIỆN TÍCH: 

Bài toán 3: Mỏ sắt Thạch Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh được xem là mỏ sắt lớn nhất 

khu vực Đông Nam Á, được phát hiện từ năm 1960, với trữ lượng khoảng 544 triệu tấn. 

Số lượng mỏ lộ thiên ít nên trữ lượng khai thác được rất ít. Đến năm 2014, Công ty Cổ 

phần Sắt Thạch Khê đã xây dựng Dự án khai thác từ năm 2015 với công suất khai thác 

mỗi năm là 1,8% tổng số lượng mỏ. 

a) Hỏi đến năm 2030 trữ lượng của mỏ còn lại bao nhiêu triệu tấn? 

b) Sau bao nhiêu năm nữa thì trữ lượng mỏ còn lại 348 triệu tấn? 

Ngoài chủ đề này, GV có thể cho HS tiến hành các hoạt động tương tự đối với 

các chủ đề khác và yêu cầu các em tìm kiếm các bài toán trong các môn học khác có sử 

dụng đến kiến thức liên quan đến chủ đề TH. 

Cũng cần nhấn mạnh thêm là sự phát triển NL diễn ra trong cả một quá trình tích 

lũy các kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm, đồng thời đó cũng là một quá trình rèn luyện 

lâu dài nên trong quá trình TN, đòi hỏi GV sử dụng các BTCTHTT không chỉ ở các tiết 

dạy đơn lẻ mà là trong nhiều bài dạy liên tục theo các chủ đề tương ứng. Từ đó cả GV 

lẫn HS mới có thể tạo được thói quen nhìn nhận TH trong nhà trường từ bình diện TT 

và ứng dụng. 

2.3.4. Biện pháp 4:  

Sử dụng BTCTHTT trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại khóa TH 

cho HS phổ thông.   

a) Mục đích và ý nghĩa của biện pháp:  

- Đây là những hoạt động nhằm giúp HS kết nối trực tiếp được TH với TT qua 

học tập. Đó chính là cơ hội để HS thực hành các kiến thức lý thuyết TH, áp dụng kiến 

thức vào giải quyết các vấn đề TT. Điều này cũng giúp HS thấy được ý nghĩa và giá trị 

của kiến thức toán trong ứng dụng để từ đó góp phần thúc đẩy mạnh động cơ trong học 

tập môn Toán. Sự cần thiết của việc thực hành TH được khẳng định trong hướng dẫn về 

PPDH theo chương trình tập huấn thay SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Việc chuẩn 

bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành TH để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ 

năng thực hành, vận dụng kiến thức TH vào TT, nâng cao hứng thú cho người học”. 

“Đảm bảo việc đánh giá một cách toàn diện, không thiên về trí nhớ hoặc lí thuyết; phải 
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chú ý đánh giá trình độ phát triển tư duy TH, NL sáng tạo trong khi học và giải toán, 

khả năng thực hành, ứng dụng vào các tình huống, đặc biệt là tình huống thực tế...”.  

Học kết hợp với hành không phải là điều gì mới mẻ về mặt lý luận mà thực sự đã 

trở thành nguyên lý được cả thế giới thừa nhận từ lâu nay. Song ở đây muốn nhấn mạnh 

thêm đến tác dụng tích cực của hoạt động thực hành đối với việc góp phần tạo nên sự 

thay đổi tích cực đối với NLGQVĐTT một sự kết hợp hiệu quả (nếu tổ chức tốt) giữa 

suy nghĩ và hành động, thao tác, tay chân, giữa lý thuyết và TT.  

Ngoài việc đảm bảo và tăng cường hoạt động thực hành TH thì các hình thức 

ngoại khóa TH cũng có ý nghĩa tích cực trong việc khai thác các BTCTHTT. Nếu được 

tổ chức tốt, khêu gợi được hứng thú và nhiệt tình tham gia một cách tự nguyện của các 

thành viên thì các hoạt động như các câu lạc bộ TH, nhóm sưu tầm, tập san TH,... chắc 

chắn sẽ có được rất nhiều BTCTHTT phong phú đa dạng và cách giải chúng cũng phong 

phú không kém. Đó là nguồn bài tập rất có giá trị đối với việc dạy và học toán. Từ nhiều 

thập kỷ của thế kỷ trước, giáo dục TH nước ta đã cố gắng đảm bảo các hoạt động trên 

(thực hành, ngoại khóa) và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh và 

đặc biệt là do áp lực của các kỳ thi đại học mà đề thi chỉ bao gồm các bài toán lý thuyết, 

cùng với một số lý do khác mà thực hành, ngoại khóa TH đã bị coi nhẹ, thậm chí đã bị 

loại bỏ khỏi kế hoạch DH toán ở nhiều trường. Đã đến lúc phải đưa hoạt động thực hành, 

ngoại khóa trở về đúng vị trí và ý nghĩa của chúng. 

b) Cách thức thực hiện giải pháp: 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa: 

GV có thể tổ chức ngoại khóa bằng cách: 

+ Nghiên cứu, làm bài tập lớn. Một số chủ đề, nội dung có thể phát triển hoặc đi 

sâu thông qua dạng các bài tập lớn sau khi được trang bị kiến thức, ví dụ: Tích vô hướng 

của hai vectơ và ứng dụng; Thống kê; xác suất, .. 

+ Điều tra, khảo sát: Hình thức này phù hợp với việc học thống kê. Việc điều tra, 

khảo sát cụ thể các tình huống thực sẽ làm cho các số liệu trong bài toán thống kê trở 

nên sinh động và có tính TT cao. Để tiến hành điều tra cần hướng dẫn HS xác định rõ: 

Mục đích điều tra; đối tượng điều tra và mẫu thích hợp; cách thức thu thập và trình bày 

số liệu; cách phân tích và rút ra các kết luận thống kê về phân bố giá trị của dấu hiệu 
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cần điều tra. Nên phân công cho các nhóm với các chủ đề điều tra khác nhau đảm bảo 

tính đa dạng của tình huống; tổ chức báo cáo kết quả và thảo luận, thu hoạch. 

+ Làm báo TH (chú trọng TT): Phát động phong trào làm báo, trong đó có chuyên 

mục ứng dụng của TH trong TT, thi giải các BTCTHTT hoặc trình bày các chuyên đề 

TH mà trọng tâm là chú trọng khai thác các ứng dụng TT của kiến thức TH. 

+ Giao lưu TH: Một trong các nội dung giao lưu là thi giải các BTCTHTT hoặc 

thi tìm kiếm càng nhiều càng tốt ứng dụng TT của một kiến thức TH nào đó.  

+ Tổ chức thăm quan các cơ sở sản xuất có ứng dụng TH mà có thể thăm quan 

được.  

- Tổ chức hoạt động thực hành: 

+ Trước hết là đảm bảo tốt việc dạy các giờ thực hành được quy định, đồng thời 

tìm kiếm thêm các cơ hội thực hành từ các chủ đề TH. Khi thực hành có thể tổ chức 

thực hành trong lớp học và thực hành ngoài lớp học. 

+ Thực hành trong lớp học (làm các bài tập có ý nghĩa thực hành). 

Với hình thức này, GV có thể đặt ra các tình huống liên quan đến TT dưới dạng 

bài tập (ở các bước củng cố và luyện tập, các bài tập này có thể không có ở trong SGK). 

Để thu hút HS tham gia và đưa ra các bài tập có ý nghĩa thì các bài tập cần gắn với các 

tình huống cụ thể, hiện tượng cụ thể trong TT.   

Một số chủ đề có thể tổ chức cho HS thực hành trong lớp học: 

 Thống kê: Tổ chức cho HS thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của cả lớp, 

từ đó xác định điểm trung bình, độ lệch chuẩn,...  

Hoạt động thực hành này có ý nghĩa là làm cho HS thấy được lực học của mình 

so với mặt bằng chung của cả lớp, còn GV thì đánh giá được mức độ phù hợp của đề 

kiểm tra. 

 Xác suất: Tổ chức cho HS thực hành rèn kỹ năng giải các bài toán tính xác suất 

gắn với các tình huống quen thuộc. 

 Phương trình và hệ phương trình: Tổ chức cho HS giải các bài toán lập phương 

trình, hệ phương trình và thực hành dùng máy tính bỏ túi để giải phương trình, hệ phương 

trình đó. 

 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất: Tổ chức cho HS giải các BTCTHTT sử dụng 

kiến thức giá trị lớn nhất, nhỏ nhất để giải, ví dụ:  
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“Cho một tấm nhôm 

hình vuông cạnh 12 cm. 

Người ta cắt ở bốn góc của 

tấm nhôm đó bốn hình 

vuông bằng nhau, mỗi hình 

vuông có cạnh bằng x (cm), 

rồi gập tấm nhôm lại như 

hình vẽ dưới đây để được 

một cái hộp không nắp (như 

hình vẽ). Tìm x để hộp nhận 

được có thể tích lớn nhất.”  

 

 Ứng dụng của tích phân: Tổ chức cho HS thực hành tính diện tích của hình phẳng 

thông qua BTCTHTT, ví dụ: 

“Ông An có một mảnh vườn hình elip có 

độ dài trục lớn bằng 16m  và độ dài trục bé bằng 

10 .m  Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8 

m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như 

hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 

đồng/ 21 .m  Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để 

trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn 

đến hàng nghìn).” 

 

 Hệ thức lượng trong tam giác: Trong giờ thực hành, GV có thể đưa ra các 

BTCTHTT cho HS giải quyết, ví dụ:   

“Một chiếc màn hình hình chữ nhật, cao 

1,4 m, được đặt ở độ cao 1,8 m so với tầm mắt 

của bạn B (tính từ sàn nhà đến mép dưới của 

màn hình). Để nhìn rõ nhất, bạn B phải đứng ở 

vị trí sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định 

vị trí đó. Biết góc nhìn là góc BOC . 
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Việc đưa các BTCTHTT có lồng ghép các hình ảnh của sự vật hiện tượng trong 

hoạt động thực hành làm cho hoạt thực hành trở nên có ý nghĩa, tạo động lực thu hút HS 

tham gia; không những thế việc sử dụng kiến thức TH trong thực hành làm cho kiến thức 

trở nên có ý nghĩa và HS nhớ lâu hơn. 

+ Thực hành ngoài lớp học: 

Đối với một số nội dung mà việc thực hành trong lớp học không đáp ứng được 

yêu cầu đặt ra thì có thể tổ chức thực hành ngoài lớp học. Hình thức này có thể đặt ra 

các yêu cầu đa dạng hơn, phong phú hơn để HS vận dụng kiến thức TH giải quyết các 

vấn đề trong cuộc sống thực ở xung quanh HS, chẳng hạn, sử dụng kiến thức TH và các 

thao tác để tính toán, đo đạc, khảo sát,… Đây là loại công việc được thực hiện trong một 

khung thời gian, môi trường khác nhiều so với lớp học, góp phần tạo hứng thú, khí thế 

làm việc cho HS. Nội dung thực hành cũng có thể xem là các BTCTHTT. 

Trong Chương trình môn Toán phổ thông có nhiều nội dung có thể tổ chức thực 

hành ngoài lớp học, chẳng hạn: 

a) Thực hành vận dụng kiến thức để đo đạc tính toán.  

Ví dụ 1: Có thể thực hành việc đo chiều cao cột cờ của nhà trường (trong SGK 

đã có nhiệm vụ về hoạt động này và trường nào cũng có thể thực hiện). Dưới đây là một 

vài gợi ý cho HS về cách đo (trong trường hợp cần thiết). 

 Cách thứ nhất: 

 Đo bóng của cột cờ: Điều này dễ thực hiện bởi bóng nắng hiện ở trên mặt đất 

thuận lợi cho việc đo. 

 Đo góc giữa bóng cột cờ với đường thẳng nối đầu mút bóng và điểm cao nhất 

của cột cờ. 

Cách thứ hai: 

 Tạo thước ngắm;  

 Tính toán nhờ kiến thức về tam giác đồng dạng. 

Việc tính toán đòi hỏi HS sử dụng hệ thức lượng trong tam giác (chuyển về tính 

độ dài cạnh của tam giác vuông khi biết góc nhọn và độ dài một cạnh góc vuông. Với 

các dữ kiện này, HS chỉ cần sử dụng công thức tính sin của một góc thì các em sẽ có 

được kết quả). 
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Ví dụ 2: Thực hành tính chiều cao của cổng Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội (ở các địa phương khác có thể tìm kiếm các cấu trúc tương tự để tổ chức hoạt 

động thực hành). 

Có thể tổ chức hoạt động này theo các bước sau: 

 Nêu rõ mục đích, yêu cầu và kết quả cụ thể của công việc (chiều cao của cổng). 

 Xác định các kiến thức TH cần huy động và sử dụng trong hoạt đồng này. 

 Xác định các phương tiện, công cụ đo cần thiết. 

 Xác định quy trình các bước phải thực hiện trong quá trình đo. 

 Phân công thực hiện (theo từng nhóm sẽ tiến hành đo). 

 Báo cáo (tại thực địa) cách đo và kết quả đo của mỗi nhóm). 

 Thảo luận để tìm ra cách đo tối ưu và kết quả đúng. 

 Suy nghĩ thêm về các bài toán có mô hình từ bài toán này. 

Việc tính chiều cao có thể được thực hiện bằng cách: 

 Đo chiều rộng của cổng ở mặt đất. 

 Xác định 1 điểm nằm giữa 2 chân cổng trên mặt đất sao cho chiều cao của 

cổng tính từ điểm đó tới cổng là 1 m. 

 Thiết lập phương trình parabol bằng cách chọn trục tung chứa đường vuông 

góc từ đỉnh xuống mặt đất, trục hoành là đường nối hai chân cổng. 
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b) Thực hành làm mô hình trực quan, trước hết là các mô hình hình học. 

Nhằm chuẩn bị cho tiết học về hình chóp, hình lăng trụ, GV có thể đặt ra yêu cầu 

cho các nhóm sử dụng các vật liệu như gỗ, thanh nhựa để làm mô hình về hình chóp, 

hình hộp, hình lăng trụ.     

Việc tự mình làm các mô hình nhằm mục đích giúp HS ý thức rõ ràng về mô 

hình, cấu trúc mô hình, về mối quan hệ giữa các yếu tố của mô hình qua hình ảnh trực 

quan do mình tạo ra. 

  

 

 Các hoạt động thực hành trong lớp và ngoài lớp học cần được GV triển khai vào 

thời gian thích hợp theo phân phối chương trình ngay từ đầu năm học. 

 2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, đã trình bày các định hướng cho việc thiết kế BTCTHTT bằng 

cách: i) Sưu tầm BTCTHTT; ii) Xây dựng BTCTHTT mới từ BTCTHTT có sẵn; iii) 

Xây dựng BTCTHTT từ bài toán “TH thuần túy”. Từ 3 định hướng này, tác giả luận án 

đã quan tâm đến việc thiết kế các bài toán mới, việc sưu tầm các bài toán sẵn có chỉ là 

cơ sở cho việc thiết kế các bài toán mới; hai cách thiết kế các BTCTHTT, một cách xuất 

phát từ các BTCTHTT và một cách xuất phát từ bài toán “TH thuần túy”. Sau khi đưa 

ra các bước cần thực hiện, tác giả luận án đã giới thiệu các ví dụ minh họa thông qua 

các chủ đề cụ thể trong Chương trình GDPT môn Toán cấp THPT.   

Để có thể phát triển NLGQVĐTT, trong quá trình DH toán, luận án đã đề xuất 4 

biện pháp sư phạm về DH toán nhằm giúp GV sử dụng các BTCTHTT trong DH nhằm 

phát triển NLGQVĐTT cho HS. Bốn biện pháp đó là: 
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+) Biện pháp 1: Sử dụng BTCTHTT để tổ chức HS liên hệ giữa TH với TT đa 

dạng (nguồn gốc và ứng dụng của TH) trong quá trình DH môn Toán THPT.   

+) Biện pháp 2: Chọn lựa và sử dụng BTCTHTT để rèn luyện những yếu tố phù hợp 

của NLGQVĐTT. 

+) Biện pháp 3: Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của TH để 

chuyển những tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương 

trình phổ thông theo mô hình BTCTHTT. 

+) Biện pháp 4: Sử dụng BTCTHTT trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại 

khóa toán cho HS phổ thông. 

Các biện pháp này sẽ được thực nghiệm qua việc tổ chức DH ở một số trường THPT 

để kiểm tra tính khả thi. 
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CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM 

Thực nghiệm (TN) sư phạm được tiến hành nhằm: 

 Đánh giá tính khả thi và hiệu quả các cách khai thác (sưu tầm, thiết kế) các 

BTCTHTT. 

 Đánh giá tính hợp lí, khả thi của các biện pháp DH nhằm góp phần khẳng định 

vai trò và tác dụng của các BTCTHTT. 

 3.2. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 

Với mục đích TN nêu trên, luận án đã xác định và triển khai nội dung TN với 2 

loại đối tượng tham gia là GV và HS. Việc tổ chức triển khai được thực hiện cụ thể đối 

với từng đối tượng. 

3.2.1. Đối với việc hướng dẫn khai thác các bài toán chứa tình huống thực tiễn 

3.2.1.1. Nội dung, đối tượng và thời điểm thực nghiệm 

- Nội dung TN: Tiến hành các hoạt động sưu tầm, khai thác BTCTHTT theo các 

cách mà luận án đề xuất, GV tham gia thực nghiệm làm việc cá nhân và trao đổi nhóm, 

đánh giá tập thể các kết quả. 

- Đối tượng TN: GV của Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội (10 GV).  

- Thời điểm TN: Học kì 1 năm học 2015-2016. 

3.2.1.2. Tổ chức thực nghiệm  

Trình tự hoạt động thực nghiệm (do tác giả luận án điều hành). 

(1) Tập huấn cho GV:  

- Giới thiệu mục đích của việc TN; 

- Giới thiệu về cách khai thác các BTCTHTT; 

- Yêu cầu GV lựa chọn chủ đề để TN việc khai thác; 

- Thực hành khai thác các BTCTHTT gắn với các chủ đề đó; 

(2) Trao đổi nhóm và hoàn thiện các BTCTHTT vừa khai thác; 

(3) Thu thập thông tin phản hồi của GV và đánh giá kết quả TN của GV 

sau khi hoàn thành TN. 

Dưới đây là một số nội dung và kết quả TN: 

a) Tập huấn: Tác giả luận án đã giới thiệu cho các GV mục đích TN và cách khai 

thác BTCTHTT đã được trình bày ở Chương 2, từ đó các GV chọn chủ đề và khai thác các 

BTCTHTT. 
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b) Kết quả tập huấn: Các GV khá hứng thú với việc này, tất cả GV tham gia thực 

nghiệm đều đánh giá các cách sưu tầm, khai thác mà luận án đề xuất đều khả thi, đã có 38 

bài toán được GV thiết kế. Tuy nhiên, sau khi xem xét chỉnh sửa, chỉ có 14 bài được chấp 

nhận. Bảng 3.1 dưới đây là tên 14 BTCTHTT mà GV đã thiết kế được thuộc các chủ đề 

được liệt kê (Nội dung các bài toán này được trình bày tại Phụ lục I). 

Bảng 3.1. Một số bài toán do GV TN thiết kế 

Tên bài toán Nội dung toán 
Mức độ 

phức tạp 

Canô 
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất 

nhiều ẩn 

1 

Bán quần áo 
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất 

nhiều ẩn 

1 

Vận chuyển Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2 

Tế bào E.COLI Cấp số nhân 1 

Hội trường Cấp số nhân 2 

Diện tích Cấp số nhân 2 

Gửi tiết kiệm Hàm số mũ, hàm số lôgarit 2 

Dân số Hàm số mũ, hàm số lôgarit 2 

Nhà ga Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt 

phẳng 
1 

Xây cầu Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt 

phẳng 
1 

Thùng nước Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 

Bến thuyền Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 3 

Kinh doanh 

nước mắm 

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 

Kinh doanh 

đồng Onecoin 

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 
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3.2.2. Đối với việc sử dụng các biện pháp dạy học 

3.2.2.1. Nội dung, đối tượng và thời điểm thực nghiệm 

- Nội dung TN: Một số chủ đề DH do GV tham gia TN chọn.  

- Đối tượng TN: Lớp TN gồm 46 HS lớp 12A1 của Trường THPT Trần Nhân 

Tông, Hà Nội.  

Đây là lớp học theo Chương trình môn Toán lớp 12 cơ bản của một trường THPT 

có điểm tuyển sinh vào lớp 10 với mức điểm không cao, không thấp nên trình độ có thể 

đại diện cho đa số HS đang theo học chương trình cấp THPT. Lớp 12A3 là lớp đối 

chứng, có cùng chung đặc điểm với lớp TN và kết quả cuối năm lớp 11 tương đương 

với lớp 12A1 (xem bảng 3.2). 

- Thời điểm TN: được lựa chọn là học kì 1 năm học 2015-2016. Thời điểm này 

HS đã học phần lớn các chủ đề của chương trình, vì vậy có thể có thuận lợi trong việc 

sử dụng kiến thức, kĩ năng TH đó vào giải quyết các BTCTHTT, vì việc nắm vững các 

kiến thức TH là điều kiện cần thiết để giải các BTCTHTT. 

Bảng 3.2. Kết quả điểm trung bình môn Toán cuối năm lớp 11  

của lớp TN và lớp đối chứng 

 Lớp TN-12A1 Lớp đối chứng-12A3 

Số HS 46 45 

Điểm trung bình 7,94 7,79 

Trung vị 8,0 7,8 

Độ lệch chuẩn 1,1 1,09 

Điểm thấp nhất 5,1 5,1 

Điểm cao nhất 9,9 9,7 

 

3.2.2.2. Tổ chức thực nghiệm  

Các bước TN được tiến hành theo trình tự: 

(1) Tập huấn cho GV:  

- Giới thiệu mục đích của việc TN; 

- Yêu cầu GV lựa chọn một số chủ đề và bài học thuộc chủ đề đó để giảng dạy; 
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- Hướng dẫn, giải thích cho GV TN về các biện pháp sư phạm, có sử dụng các bài 

toán đã khai thác. 

(2) Cùng GV đánh giá tiết dạy dựa trên các tiêu chí đánh giá đã thiết kế. 

(3) Thu thập thông tin phản hồi của GV, HS qua Phiếu lấy ý kiến sau khi GV 

hoàn thành TN. 

Việc tổ chức TN được triển khai cụ thể như sau: 

a) Hướng dẫn GV TN các biện pháp sư phạm, có sử dụng các bài toán đã khai 

thác. 

  Bước quan trọng đầu tiên của đợt TN này là hướng dẫn GV TN tìm hiểu và thể 

hiện các biện pháp sư phạm đã đề ra ở Chương 2 khi sử dụng các bài toán đã khai thác 

được trong giảng dạy nhằm góp phần phát triển NLGQVĐTT cho HS.   

  Để triển khai việc giảng dạy, căn cứ phân phối chương trình đã quy định GV TN 

đã lựa chọn 3 tiết dạy thuộc phần nội dung của học kì 1. Tác giả luận án tiến hành tư 

vấn cho GV cách thức sử dụng các PPDH phù hợp, về cách thức lồng ghép các 

BTCTHTT để dạy cho HS. Các tiết dạy TN – tại lớp TN bao gồm:    

  - Tiết 1:  

   + Loại bài: Luyện tập. 

   + Tên bài: Bài tập. 

   + Thứ tự tiết dạy, thời gian: Tiết 34, tuần 12 (2/11 - 7/11/2015). 

   + Nội dung: Bài tập về Hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

  Trong tiết học này, GV đã sử dụng các biện pháp 1, 2, 3.  

  - Tiết 2:  

   + Loại bài: Dạy bài mới. 

   + Tên bài: §5 Phương trình mũ, phương trình lôgarit (tiết 1). 

   + Thứ tự tiết dạy, thời gian: Tiết 35, tuần 12 (2/11 - 7/11/2015). 

   + Nội dung: Phương trình mũ (Phương trình mũ cơ bản, cách giải một số 

phương trình mũ đơn giản). 

  Trong tiết học này, GV đã sử dụng các biện pháp 1, 2, 3.  

  - Tiết 3:  

   + Loại bài: Luyện tập. 

   + Tên bài: Bài tập. 

   + Thứ tự tiết dạy, thời gian: Tiết 38, tuần 13 (9/11 - 14/11/2015). 
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  + Nội dung: Bài tập về Phương trình mũ, phương trình lôgarit. 

  Trong tiết học này, GV đã sử dụng các biện pháp 1, 2, 3. Giáo án của tiết dạy 

được nêu tại Phụ lục VI của luận án. 

  Ngoài ra còn có một tiết thực hành, đó là thực hành trong Chương Hàm số bậc hai. 

  Nội dung thực hành: Vận dụng kiến thức hàm số bậc hai để tính toán chiều cao 

của cổng có dạng Parabol. 

  Trong tiết học này, GV đã sử dụng các biện pháp 4.  

 b) Cách thức đánh giá tiết dạy TN  

  Một trong những mục tiêu đề ra cho việc TN, đó là triển khai đánh giá các tiết 

dạy TN để xem xét tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất ở Chương 2 cùng với việc 

sử dụng các BTCTHTT trong DH môn Toán ở trường phổ thông. Để tiến hành công 

việc này, ngoài phiếu đánh giá giờ dạy mà các GV tham gia TN phải hoàn thành, còn có 

các phiếu thu thập thông tin cần thiết sau tiết dạy TN để lấy ý kiến của các đối tượng 

tham gia (Tại trường TN, ngoài GV TN còn có thêm 06 đến 10 GV toán dự các tiết dạy 

TN, chính GV cũng được cung cấp một phiếu tự đánh giá tiết dạy, HS cũng được cung 

cấp một phiếu để lấy thông tin phản hồi sau khi được học tiết dạy TN). Ngoài việc lấy 

thông tin từ phiếu, tác giả luận án cũng tiến hành phỏng vấn sâu thêm một số GV, HS 

tham gia về các nội dung liên quan đến việc TN. 

  Tiết thực hành được đánh giá trên các mặt sau: 

 HS có hào hứng thực hiện không? 

 HS có biết xây dựng ý tưởng giải quyết nhiệm vụ không? 

 HS có biết sử dụng kiến thức toán thích hợp để giải quyết nhiệm vụ và xác 

định được quy trình thực hiện không? 

 Bài học rút ra từ tổ chức một tiết thực hành toán: HS được có cơ hội vận dụng 

kiến thức toán vào TT, điều này làm cho kiến thức toán trở nên ý nghĩa và HS rất thích 

thú với các hoạt động này. 

 HS có cơ hội thể hiện các ý tưởng thực hiện, vận dụng linh hoạt kiến thức để 

GQVĐ. 

3.2.2.3. Kiểm tra trước thực nghiệm và sau thực nghiệm đối với học sinh 

  Trước khi tổ chức TN các biện pháp DH, 46 HS lớp 12A1 đã được kiểm tra nhằm 

khảo sát NLGQVĐTT qua việc giải quyết 2 BTCTHTT để làm cơ sở so sánh và đánh giá 

HS sau TN. Sau đợt dạy TN, tất cả 46 HS lại tham gia kiểm tra nhằm đánh giá 
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NLGQVĐTT của các em. Bài kiểm tra trước TN có 2 BTCTHTT thuộc 2 chủ đề khác 

nhau; bài kiểm tra sau TN cũng có 2 BTCTHTT thuộc các chủ đề tương ứng và có cùng 

mức độ phức tạp. Mỗi bài kiểm tra được thực hiện trong thời gian 60 phút được HS kiểm 

tra vào 2 thời kì khác nhau. 

  Các bài toán để kiểm tra HS được chọn từ các bài toán do chính các GV đã khai 

thác trong quá trình TN, với các thông tin chủ yếu được nêu trong bảng 3.5 

Bảng 3.5. Các bài toán dùng để kiểm tra trước TN và sau TN. 

Tên bài toán Nội dung toán Mức độ 

phức tạp 

Đề kiểm 

tra 

Dân số Hàm số mũ, hàm số lôgarit 2 Trước TN 

Kinh doanh 

nước mắm 

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 

của hàm số 
2 Trước TN 

Gửi tiết kiệm Hàm số mũ, hàm số lôgarit 2 Sau TN 

Kinh doanh 

đồng Onecoin 

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 

của hàm số 
2 Sau TN 

 

a) Bài kiểm tra trước thực nghiệm 

Thời điểm kiểm tra: Tháng 01/2016. 

Thời gian làm bài kiểm tra: 60 phút. 

Chủ đề kiến thức: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; Phương trình mũ, 

phương trình logarit (HS đã được học về chủ đề kiến thức này). 

Mục đích kiểm tra: Khảo sát khả năng các em sử dụng kiến thức toán để giải quyết 

2 BTCTHTT để làm cơ sở so sánh và đánh giá HS sau TN. 

Đối tượng kiểm tra: Lớp TN và lớp đối chứng. 

 

BÀI KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM 

Bài toán 1: DÂN SỐ 

  Sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
rNS Ae , trong đó A là dân số 

của năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau N năm, r là tỉ số tăng dân số hằng năm. Biết 
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năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800S   người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 

1,7%r  . Hỏi bắt đầu từ năm nào dân số nước ta lớn hơn 100 triệu, nếu tỉ số tăng dân 

số không đổi?  

HS trả lời các câu hỏi dưới đây theo gợi ý: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần xác định được các thông tin như: công thức tính dân số, hiểu các vấn 

đề về dân số, tỷ lệ tăng dân số… 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần chuyển về bài toán tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho 

0,017( -2001) 778685800 10Ne  . 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần biết sử dụng phương pháp bất phương trình mũ cơ bản để xác định N, 

từ đó xác định giá trị nhỏ nhất của N. 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH. 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS trình bày lời giải bài toán “TH thuần túy”. 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài toán 

ban đầu. 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần chú ý số năm là số tự nhiên và yêu cầu bài toán cũng là xác định số tự 

nhiên nhỏ nhất thoả mãn. 

Bài toán 2: KINH DOANH NƯỚC MẮM 

 Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Công ty TNHH Daco Việt Nam phối 

hợp với với Khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang sản xuất loại mắm 

“Cá cơm vàng”. Nước mắm được sản xuất theo phương pháp truyền thống hoàn toàn bằng 

cá cơm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 100% không chất bảo quản, đậm đà và 

thơm. Giá bán hiện nay là 20.000 đồng /chai. 
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Mỗi tuần Công ty bán được 10.000 chai. Do 

giá vận chuyển tăng, Công ty có dự kiến tăng 

giá trong thời gian tới. Qua nghiên cứu thị 

trường thấy rằng, cứ tăng giá mỗi chai lên 

1.000 đồng thì số chai bán được sẽ giảm 100 

chai. Em hãy giúp Công ty tính giá bán ra 

sao cho lợi nhuận cao nhất. Biết chi phí sản 

xuất mỗi chai nước mắm là 15.000 đồng. 

 

HS trả lời các câu hỏi dưới đây theo gợi ý: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần xác định được các thông tin về giá và mối lien hệ giữa giá và số 

lượng chai nước mắm bán được, hiểu khái niệm chi phí sản xuất và cách tính lợi 

nhuận. 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần tìm x sao cho biểu thức (20000 + x)(10000 - 100x) lớn nhất. 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gợi ý: HS cần xác định được phương pháp giải có thể sử dụng bất đẳng thức hoặc 

sử dụng tính đơn điệu của hàm số bậc hai hoặc sử dụng hằng đẳng thức. 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS trình bày lời giải bài toán “TH thuần túy”. 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài toán 

ban đầu. 

……………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần lưu ý điều kiện x là số dương và đơn vị là đồng để lựa chọn và đưa ra 

kết quả phù hợp. 
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b) Bài kiểm tra sau thực nghiệm 

Thời điểm kiểm tra: Tháng 4/2016, cuối học kì 2. 

Thời gian làm bài kiểm tra: 60 phút. 

Chủ đề kiến thức: Kiến thức về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; Phương 

trình mũ, phương trình logarit (HS đã được học về chủ đề kiến thức này). 

Mục đích kiểm tra: Khảo sát làm cơ sở so sánh và đánh giá kết quả, NLGQVĐTT 

của HS sau TN. 

Đối tượng kiểm tra: Lớp TN và lớp đối chứng. 

 

 

BÀI KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM 

Bài toán 1: GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 

Từ ngày 19/6/2012, Ngân hàng Agribank thông báo áp dụng mức lãi suất mới 

đối với kì hạn 12 tháng gửi bằng VND dành cho khách hàng cá nhân được hưởng mức 

lãi suất 11%/năm. Giả sử mức lãi suất này không thay đổi và số tiền lãi sau kì hạn lại 

được cộng vào tiền gốc.  

Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với kì hạn nêu trên, hỏi sau ít nhất bao 

nhiêu năm thì họ được 15 triệu đồng (cả gốc và lãi)? 

HS trả lời các câu hỏi dưới đây theo gợi ý: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần tìm hiểu khái niệm, cách tính số tiền vốn và lãi.  

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần xác định được mô hình TH của bài toán là đi tìm số tự nhiên n nhỏ 

nhất sao cho  10 1 0,11 15.
n

   

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần sử dụng phương pháp giải bất phương trình mũ. 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 
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………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS trình bày lời giải bài toán “TH thuần túy”. 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần chú ý năm là số tự nhiên và yêu cầu bài toán cũng là xác định số tự 

nhiên nhỏ nhất thoả mãn bài toán. 

 

Bài toán 2: KINH DOANH ĐỒNG ONECOIN 

Onecoin là tên của một công ty tài chính của 

Bulgaria với tham vọng trong 3 năm đến sẽ trở thành 1 

trong 3 công ty về tài chính lớn trên thế giới. Onecoin sử 

dụng đồng tiền điện tử được mã hóa TH Cryptocurrency 

(Crypto Currency–“Đồng tiền bí mật”). 

Onecoin ra mắt thế giới vào ngày 20/1/2015. Đây 

là một cơ hội cho nhiều người trên thế giới biết đến một 

loại đồng tiền mới ra đời và tiên phong trong ngành công nghiệp này. Mới 

đây, Onecoin cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, tạo nên một cơ hội kinh doanh mới cho 

người dân Việt Nam. 

Một nhà đầu tư kinh doanh tiền điện tử Onecoin đã vay 10.000 Euro với lãi suất 

9% một năm để mua 5.000 đồng Onecoin. Dự kiến bán được 8 Euro mỗi đồng Onecoin. 

Một đối tác của anh ta muốn mua một số lượng Onecoin cố định mỗi ngày và muốn 

được giảm giá cho mỗi Onecoin đó là 0,25% tổng giá trị dự kiến sẽ mua. Đối tác đó nói 

rằng nếu chấp nhận được phương án đề ra thì báo số lượng Onecoin sẽ bán cho họ mỗi 

ngày, họ sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Hỏi có nên chấp nhận phương án đối tác đó đưa 

ra hay không và nếu chấp nhận thì giao cho họ bao nhiêu Onecoin mỗi ngày. Biết rằng 

thị trường giao dịch đồng Onecoin không ổn định, nếu bán thông thường thì mỗi tuần chỉ 

khớp lệnh bán được tối đa 3 lần và mỗi lần không quá 40 Euro.  

HS trả lời các câu hỏi dưới đây theo gợi ý: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần hiểu về cách thức tính tiền vay theo lãi suất của ngân hàng, cách thức 

http://ionecoin.com/
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tinh giá trị đồng tiền Onecoin.  

 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần xác định được mô hình TH của bài toán là giải bất phương trình mũ. 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần sử dụng kiến thức về cấp số nhân để xây dựng công thức tính số tiền 

bán đồng tiền Onecoin theo cách thức đã nêu. 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS trình bày lời giải bài toán “TH thuần túy”. 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

………………………………………………………………………………………… 

Gợi ý: HS cần lưu ý điều kiện ẩn là số dương, biết dựa vào kết quả so sánh tiền vay 

và tiền bán để lựa chọn và đưa ra kết quả phù hợp. 

* Phụ lục VI mô tả chi tiết kết quả tổng hợp bài làm của HS trước và sau TN. 

3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Luận án sử dụng phương pháp đánh giá định tính (chủ yếu qua nhận xét, đánh 

giá của GV - thể hiện qua các phiếu hoặc kết quả phỏng vấn, qua khảo sát, quan sát của 

tác giả, đặc biệt tập trung vào các mức độ đạt được của NLGQVĐTT đối với HS), kết 

hợp với đánh giá định lượng (xử lí số liệu từ các phiếu đánh giá của GV và HS, kết quả 

các bài kiểm tra đối với HS). 

3.3.1. Đối với việc hướng dẫn khai thác các bài toán chứa tình huống thực tiễn 

Quá trình TN cho thấy ban đầu GV mất khá nhiều thời gian trong việc đề 

xuất bài toán, bởi chưa tìm được tình huống TT phù hợp. Khi được gợi ý tập trung 

vào ví dụ, một số chủ đề cụ thể thì GV đã đưa ra được ý tưởng xây dựng bài toán 

mới từ việc khai thác các bài toán đã có. Các bài toán được sưu tầm, thiết kế ban 

đầu chưa thực sự hợp lí về các tình huống, số liệu, nhưng khi được điều chỉnh GV 

đã có được nhiều bài toán tốt hơn, có thể đánh giá như sau: 

- Qua trao đổi trực tiếp, 100% các GV xác định cách thức gợi ý của biện 



132 

 

pháp là cần thiết và đã giúp họ giải quyết những khó khăn trong quá trình dạy và 

khai thác những BTCTHTT đồng thời họ đều hứng thú thực hiện việc khai thác 

BTCTHTT và đều khẳng định, qua đây họ biết cách để sưu tầm, thiết kế các 

BTCTHTT để phục vụ cho việc DH. Thực nghiệm cho thấy 100% GV có khả năng 

để khai thác các BTCTHTT tốt. Điều đó chứng tỏ tính khả thi của các cách khai 

thác BTCTHTT đã nêu. Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm họ cũng gặp phải 

những khó khăn như: tìm những tình huống trong TT có liên quan đến kiến thức 

TH cụ thể, sự am hiểu về những kiến thức về kinh tế, sản xuất còn hạn chế nên 

khó để đưa ra bài toán có ý nghĩa và phù hợp với TT cuộc sống hiện hành. 

- Các đề nghị của GV tập trung vào việc cung cấp tài liệu để việc khai thác 

được nhanh chóng hơn. GV cần các nguồn cung cấp BTCTHTT, đồng thời được 

phổ biến về cách thức tìm kiếm nguồn, cách thức sáng tạo bài toán mới cũng như 

cách thức sử dụng các bài toán đó trong DH toán.  

3.3.2. Đối với việc sử dụng các biện pháp dạy học 

Sau đây là một số đánh giá của các đối tượng tham gia TN được phân tích từ các 

thông tin thu thập được qua Phiếu thu thập thông tin sau tiết dạy TN và trao đổi trực tiếp 

với GV và HS. 

  3.3.2.1. Đánh giá của giáo viên   

  Bản thân các GV tự đánh giá tiết dạy là đạt yêu cầu, tâm lí thoải mái, không 

có nhiều áp lực, HS hứng thú với giờ học. Các bài toán đưa vào giảng dạy do chính 

GV khai thác nên cũng tạo cho GV sự tự tin trong giảng dạy, làm chủ giờ dạy, do đó 

mang lại hiệu quả cao. Một lí do khác của việc đạt được hiệu quả là do đã tập huấn 

khá kĩ lưỡng. Các GV cũng cho rằng thông qua các tiết dạy với việc thực hiện các 

gợi ý, định hướng trong các biện pháp, bằng quan sát và nhận xét định tính có thể 

cho rằng NLGQVĐTT của HS sẽ phát triển tốt, thể hiện ở chỗ nhiều HS đã tỏ ra rất 

hứng thú và có những thể hiện đáng ghi nhận về các dấu hiệu của NL nêu trên trong 

GQVĐ TT (không chỉ trong các tiết TN mà cả trong quá trình học toán về sau), cũng 

thấy rõ hơn sự liên kết giữa các nội dung ”TH thuần túy” và các tình huống trong TT 

cuộc sống, thấy được nhiều ứng dụng của kiến thức TH trong cuộc sống. 

  Bảng sau cung cấp kết quả đánh giá của 10 GV tham gia dự giờ đánh giá các 

mức độ đạt được qua việc thực hiện các biện pháp tương ứng theo đúng phiếu thu thập 

thông tin. 
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Bảng 3.3. Kết quả thu thập thông tin sau giờ dạy TN  

(mức 1 – 1 điểm, ..., mức 5 – 5 điểm) 

TT Câu hỏi 

Số lượng GV 

đánh giá theo 

từng mức độ 

Quy ra 

điểm 

và tính 

TB 1 2 3 4 5 

1 

 

Sau khi dự tiết dạy của GV, Thầy/Cô hãy đánh giá 

mức độ đạt được liên quan đến giờ dạy theo các 

tiêu chí sau đây: 

      

1.1 Khuyến khích HS nghiên cứu bài toán     3 6 1 3,8 

1.2 Gợi mở các bước cho HS giải quyết bài toán   2 1 7   3,5 

1.3 
Giúp HS thấy được các yếu tố/mô hình TH trong 

tình huống 
  1 1 8  3,7 

1.4 
Giúp HS nhận ra sự gắn kết giữa kiến thức TH và 

bối cảnh TT 
  1 5 4   3,3 

1.5 Hướng dẫn HS phát biểu bài toán bằng lời   2 6 2   3,0 

1.6 
Yêu cầu HS tự xây dựng các bài toán có mô hình 

hoặc tình huống TT tương tự để giải quyết 
  2 2 6   3,4 

1.7 
Khuyến khích HS xây dựng các bài toán có liên 

quan đến mô hình hoặc tình huống TT 
  2 3 5   3,3 

2 

Thầy/Cô đánh giá mức độ đạt được của các 

BTCTHTT được sử dụng trong bài dạy mà 

Thầy/Cô vừa dự giờ: 

      

2.1 Thực sự có tình huống TT       6 4 4,4 

2.2 Phù hợp với nội dung bài dạy       7 3 4,3 
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TT Câu hỏi 

Số lượng GV 

đánh giá theo 

từng mức độ 

Quy ra 

điểm 

và tính 

TB 1 2 3 4 5 

3 

Theo Thầy/Cô, việc giảng dạy của GV trong tiết 

dạy giúp cho HS phát triển các khía cạnh sau đây 

của NLGQVĐTT ở mức độ nào: 

      

3.1 Tìm hiểu, xác định được vấn đề cần giải quyết   1 3 5 1 3,6 

3.2 
Xác định các thông tin TH (liệt kê những số liệu, 

dữ kiện TH liên quan đến bài toán) 
  2 4 4   3,2 

3.3 Kết nối được các kiến thức, thông tin liên quan   2 4 4   3,2 

3.4 Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH     2 7 1 3,9 

3.5 
Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm 

kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 
  2 6 2   3,0 

3.6 Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic   4 3 2 1 3,0 

3.7 
Xem xét, lựa chọn kết quả đạt được từ việc giải 

quyết mô hình TH trong ngữ cảnh của BTCTHTT 
    3 6 1 3,8 

3.8 Biết cách khái quát hóa (nếu có thể được)   1 2 6 1 3,7 

   

  Nhận xét: 

Từ kết quả trên có thể suy ra các NL chuyển đổi ngôn ngữ (từ ngôn ngữ TT sang 

ngôn ngữ TH và ngược lại của HS); NL mô hình hóa TH, NL tìm kiếm chiếm lược và thực 

hiện chiến lược GQVĐ TT có cải thiện. Sự kết nối giữa lý thuyết và ứng dụng trở nên chặt 

chẽ hơn.  

Tiếp tục phân tích có thể thấy đa số các GV đều đánh giá từ mức độ 3 trở lên cho 

các tiêu chí đưa ra. Một số tiêu chí được GV đánh giá cao (gần mức 4). Cụ thể: 

  - Đánh giá về mức độ đạt được liên quan đến giờ dạy của GV: Tất cả các tiêu chí 

đều được GV dự giờ đánh giá đạt từ mức 2 trở lên (đạt từ 3,0 điểm trở lên); tiêu chí 
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Khuyến khích HS tìm hiểu về BTCTHTT, có 7/10 GV đánh giá mức 4, mức 5 (đạt 3,8 

điểm). Các tiêu chí Gợi mở cho HS giải quyết bài toán, Giúp HS thấy được các yếu tố/mô 

hình TH trong tình huống, được các GV đánh giá chủ yếu ở mức 3 và mức 4 (đạt từ 3,5 

điểm trở lên). 

  - Đánh giá về tính TT của các bài toán sử dụng trong các tiết dạy: 10/10 GV đánh 

giá ở mức 4, mức 5 và cho rằng các bài toán đã được khai thác, xây dựng công phu, gắn 

với các tình huống trong TT cuộc sống, đặc biệt 100% GV cho rằng chúng có liên quan 

chặt chẽ với các kiến thức của bài học trong các tiết dạy đó. 

  - Đánh giá về phát triển NLGQVĐTT cho HS: Tất cả các tiêu chí đều được GV 

dự giờ đánh giá đạt từ mức 2 trở lên, đạt từ 3,0 điểm trở lên, chẳng hạn như: tiêu chí 

“Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH”, có 10/10 GV đánh giá từ mức 3 trở lên, trong đó, 

mức 3 có 2 GV, mức 4 có 7 GV, mức 5 có 1 GV, đạt 3,9 điểm. Các tiêu chí “Xem xét, 

lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH trong ngữ cảnh của BTCTHTT”, “Biết cách 

khái quát hóa cho tình huống tương tự” và “Tìm hiểu, xác định được vấn đề cần giải 

quyết”, đều đạt từ 3,6 điểm trở lên. 

 Liên quan đến phiếu đánh giá giờ dạy (theo mẫu dành cho GV tham gia TN), hầu 

hết các GV đều đánh giá cao các tiết dạy đã triển khai. Đa số nhận định cho rằng, các 

tiết dạy là sinh động, sử dụng hợp lí các PPDH và đã tuân thủ theo đúng kế hoạch bài 

học đã được đề ra.  

3.3.2.2. Đánh giá của các học sinh tham gia học tiết dạy thực nghiệm 

  Bảng 3.4 sau đây cho thấy đánh giá của 46 HS về các hoạt động GV TN đã thực 

hiện trong tiết dạy của mình. 

Bảng 3.4. Đánh giá của HS về tiết dạy TN 

TT Hoạt động của thầy cô trong tiết dạy 

Số lượng 

HS lựa 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

1 Khuyến khích HS tìm tòi về bài toán 36 79 

2 Gợi mở các bước cho HS giải quyết bài toán 40 88 

3 
Giúp HS thấy được các yếu tố/mô hình TH trong tình 

huống TT 39 84 
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TT Hoạt động của thầy cô trong tiết dạy 

Số lượng 

HS lựa 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

4 
Giúp HS nhận ra sự gắn kết giữa kiến thức TH và bối cảnh 

TT 42 92 

5 Hướng dẫn HS phát biểu bài toán bằng lời 33 72 

6 Yêu cầu HS tự xây dựng các bài toán tương tự  35 76 

7 Khuyến khích HS xây dựng các BTCTHTT 30 66 

   

  Nhìn vào Bảng 3.4, ta có thể thấy, rất nhiều HS đã nhận xét tích cực cho các tiêu 

chí về giảng dạy của GV TN, các ý kiến này khá tương đồng với các đánh giá từ GV dự 

giờ. Ngoài ra, 100% các em HS được hỏi đều đồng ý ở mức độ 4, mức độ 5 rằng các bài 

toán thầy cô đưa ra là có chứa tình huống TT, gắn với các tình huống trong cuộc sống 

hằng ngày và nó liên quan với bài học. Điều đó cho thấy tính khả thi, hợp lý, hiệu quả của 

các biện pháp được xây dựng ở Chương 2. 

 Đối với tiết thực hành, đa số HS rất thích thú và hào hứng, qua buổi thực hành các 

em nhận ra được ý nghĩa của việc kết nối TH với TT. Việc vận dụng linh hoạt kiến thức TH 

giúp HS tìm được một con đường gián tiếp để giải quyết được tình huống đặt ra. 

- Những biểu hiện khi sử dụng kiến thức toán trong tiết thực hành:  

+ Đối với nhóm thứ nhất, nhóm xác định dạng phương trình Parabol cần lập là 

2 ,y ax b   
để viết phương trình cần xác định a, b. Như vậy cần xác định 2 tham số, 

do đó cần thiết lập hai phương trình. Điều này tương đương với việc tìm được 2 điểm 

thuộc Parabol. Từ đây, có thể nghĩ đến việc xác định tọa độ chân của cổng và xác định 

thêm 1 điểm nữa. Với định hướng trên, nhóm này đưa ra cách thực hiện: i) Đo chiều 

rộng của cổng ở mặt đất; ii) Xác định độ rộng của cổng cách mặt đất 0,5 m. 

+ Đối với nhóm thứ hai, nhóm xác định dạng phương trình Parabol cần lập là 

2.y ax  Phương trình tuy đơn giản hơn nhóm thứ nhất, nhưng việc xác định điểm thuộc 

Parabol này khó khăn hơn.  

+ Đối với nhóm thứ ba, nhóm xác định dạng phương trình Parabol cần lập là 

2 .y ax bx   Đối với nhóm này, tọa độ điểm một chân cổng là (0; 0), tuy nhiên việc 
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xác định phương trình Parabol gặp khó khăn.   

- Một số thể hiện của HS qua quan sát và nhận xét: 

+ Ý tưởng giải quyết nhiệm vụ: Đa số HS đều có nhận xét rằng cổng có hình dạng 

Parabol nên nghĩ đến thiết lập phương trình Parabol, việc tính chiều cao của đỉnh cổng chính 

là tính khoảng cách từ đỉnh Parabol đến trục hoành. 

+ Sử dụng kiến thức toán thích hợp để giải quyết nhiệm vụ: Đa số HS xác định 

kiến thức toán cần sử dụng là viết phương trình Parabol. Tuy nhiên, khi thực hiện các 

nhóm đưa ra các cách khác nhau: 

 Nhóm thứ nhất: Chọn hệ trục tọa độ có trục hoành là đường đi qua hai chân 

cổng, trục tung là đoạn vuông góc nối từ đỉnh cổng đến mặt đất.  

 Nhóm thứ hai: Chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là đỉnh của cổng, trục hoành 

là đường qua đỉnh và song song với mặt đất.  

 Nhóm thứ ba: Chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là 1 chân cổng, trục hoành là 

đường nối hai chân cổng.  

3.3.3. Đánh giá sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh 

a) Đánh giá định lượng 

Ngoài việc đánh giá định tính kết quả thực hiện nhiệm vụ qua 2 bài TN của HS, 

chúng tôi tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS qua điểm số theo thang 

10 điểm cho mỗi bài kiểm tra TN (mỗi bài toán là 5 điểm).  

- Điểm phân bố của 2 bài kiểm tra của lớp TN (hình 3.1): 

 

 

Hình 3.1. Phân bố điểm trước TN và sau TN của lớp TN 
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- Điểm trung bình của 2 bài kiểm tra trước TN và sau TN: 

Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả điểm 2 bài kiểm tra trước TN và sau TN  

Lớp 
Bài kiểm 

tra 
Số HS 

Điểm 

thấp nhất 

Điểm cao 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

TN 
Trước TN 46 0 7 3,14 3.10 

Sau TN 46 2 9 5,82 1,75 

Đối 

chứng 

Trước TN 45 0 7 3,13 3,18 

Sau TN 45 0 8 3,46 2,41 

 

 Từ Bảng 3.6 trên, ta thấy đối với bài kiểm tra sau TN thì điểm trung bình của lớp 

TN cao hơn hẳn so với bài kiểm tra trước TN (cao hơn 2,68 điểm), có HS đạt kết quả 

rất cao 9/10 điểm; độ lệch chuẩn của bài kiểm tra trước TN so với bài kiểm tra sau TN 

(giảm từ 3,10 xuống còn 1,75); điểm trung bình kiểm tra của lớp đối chứng giữa trước 

TN và sau TN chỉ tăng 0,33 điểm. Điều này chứng tỏ sau thời gian TN HS lớp TN có 

sự tiến bộ và phát triển đồng đều hơn trước. 

Bảng dưới đây là tổng hợp tỷ lệ HS đạt yêu cầu đối với mỗi hoạt động của 

NLGQVĐTT qua 2 bài kiểm tra của HS của lớp TN, lớp đối chứng: 

Bảng 3.7. Kết quả thực hiện các hoạt động của NLGQVĐTT 

TT 

Các NL 

thành phần 

của 

NLGQVĐTT 

Hoạt động 

Tỷ lệ HS đạt yêu cầu qua bài kiểm 

tra trước và sau TN 

Lớp đối chứng Lớp TN 

Trước 

TN  

Sau 

 TN  

Trước 

TN  

Sau 

 TN  

1 

NL hiểu 

được vấn 

đề, thu nhận 

được thông 

tin từ tình 

huống TT 

Tìm hiểu, xác định vấn đề 

cần giải quyết 
69,2% 70,8% 76,1% 92,4% 

Xác định các thông tin TH 

(liệt kê những số liệu, dữ 

kiện TH liên quan đến bài 

toán) 

47,6% 50,0% 50,0% 85,1% 

2 
NL chuyển 

đổi thông tin 

Kết nối được các kiến thức, 

thông tin liên quan 
45,3% 46,1% 46,7% 80,4% 
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TT 

Các NL 

thành phần 

của 

NLGQVĐTT 

Hoạt động 

Tỷ lệ HS đạt yêu cầu qua bài kiểm 

tra trước và sau TN 

Lớp đối chứng Lớp TN 

Trước 

TN  

Sau 

 TN  

Trước 

TN  

Sau 

 TN  

từ tình 

huống TT 

về mô hình 

TH 

Diễn đạt vấn đề bằng ngôn 

ngữ TH 
31,4% 35,1% 32,5% 68,5% 

3 

NL tìm 

kiếm chiến 

lược giải 

quyết mô 

hình TH 

Sử dụng những kiến thức, 

kĩ năng được học để tìm 

kiếm chiến lược giải quyết 

mô hình TH 

30,5% 35,2% 31,9% 68,5% 

4 

NL thực 

hiện chiến 

lược để tìm 

ra kết quả 

Lựa chọn, sử dụng phương 

pháp và công cụ TH phù 

hợp để GQVĐ đã được thiết 

lập dưới dạng mô hình TH 

35,5% 39,5% 31,7% 63,4% 

Trình bày lời giải, lập luận 

chặt chẽ, logic 
17,7% 20,8% 16,2% 55,0% 

5 

NL chuyển 

từ kết quả 

giải quyết 

mô hình TH 

sang lời giải 

của 

BTCTHTT 

Xem xét, lựa chọn kết quả 

đã tìm được qua giải quyết 

mô hình TH phù hợp với 

đặc điểm của tình huống 

trong BTCTHTT 

13,2% 13,9% 14,1% 51,1% 

Trả lời yêu cầu của 

BTCTHTT 
65,9% 67,3% 76,1% 92,4% 

 b) Đánh giá định tính 

Trong việc đánh giá, chúng tôi chú trọng đánh giá theo các thành tố của 

NLGQVĐTT đã trình bày ở Chương 1 và Chương 2. Qua quan sát, phỏng vấn, thu thập 

ý kiến của các đối tượng có liên quan,… có thể rút ra một số kết luận như sau: 
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1- NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT 

- Trước TN, số lượng HS xác định được vấn đề cần giải quyết, kết quả xác định 

đúng và đủ dữ kiện, thông tin TH liên quan đến bài toán còn hạn chế, đặc biệt là bị hạn 

chế trong việc đọc hiểu các nội dung dài, nhiều thông tin. Qua phỏng vấn trực tiếp HS, 

cũng phát biểu ra là HS còn gặp khó khăn khi xác định thông tin quan trọng, thông tin 

chìa khóa của bài toán, đa số vẫn bị ảnh hưởng bởi những thông tin khác, những thông 

tin mang tính chất giới thiệu về tình huống. Nói cách khác NL hiểu được vấn đề, thu 

nhận được thông tin TH từ tình huống TT của HS còn hạn chế. Một số nguyên nhân gây 

khó khăn cho HS trong việc tìm hiểu vấn đề (qua các bài dạy TN) là: 

+ còn lúng túng và mất thời gian suy nghĩ để hiểu về bài toán khi gặp những kiến 

thức mới như: Công thức tính dân số, hoặc cách thức tính toán trong kinh doanh, lãi suất 

tiết kiệm về tiền điện tử Onecoin, dù các kiến thức này được giải thích khá rõ trong đề 

bài… 

+ còn gặp khó khăn trong việc hiểu và tóm tắt thông tin trong các bài toán có lời 

văn chứa nhiều thông tin. Điều này cho thấy NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông 

tin từ tình huống TT của HS cần được quan tâm phát triển. 

- Sau TN, HS tỏ ra hứng thú với hoạt động (tìm hiểu, xác định vấn đề cần giải 

quyết, xác định các thông tin TH) và NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ 

tình huống TT của HS được cải thiện, bởi HS đã được tiếp xúc và giải quyết nhiều các 

BTCTHTT với ự hướng dẫn có hiệu quả của GV qua việc sử dụng các biện pháp 1, 2 

nên các em hiểu được cách thức và có những kĩ năng nhất định trong việc tìm hiểu các 

tình huống TT có liên quan đến TH. HS cũng biết xác định được thông tin chính cần 

thiết cho việc giải quyết các bài toán, mặc dầu, qua TN đã cho thấy HS cần được rèn 

luyện tốt hơn trong việc tóm tắt nội dung thông tin bài toán. 

2- NL chuyển đổi thông tin từ tình huống TT về mô hình TH 

a) Kết nối các kiến thức, thông tin liên quan. 

Kết quả trước TN cho thấy những hạn chế trong việc đọc hiểu, xác định thông tin 

quan trọng của bài toán ảnh hưởng đến việc kết nối các thông tin. HS chưa tách được 

các thông tin không liên quan. Một số HS còn hạn chế trong việc huy động kiến thức để 

giải quyết bài toán.  

Kết quả trước TN và sau TN cho thấy sự chênh lệch giữa việc xác định được 

thông tin TH và kết nối thông tin liên quan không lớn, việc diễn đạt bằng ngôn ngữ TH 
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vẫn là hạn chế của HS mặc dù HS rất quan tâm. Điều này cho thấy việc chuyển từ ngôn 

ngữ thực tế sang ngôn ngữ toán cần được chú ý rèn luyện hơn nữa trong quá trình DH.  

b) Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH. 

Đây là một trong những thành tố quan trọng của quá trình GQVĐ có liên quan 

đến TT. Việc diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ TH của HS trước TN còn nhiều hạn chế. 

Một trong những nguyên nhân là do HS chưa được luyện tập nhiều. Việc chuyển từ 

“ngôn ngữ đời thường” sang “ngôn TH” là khó khăn đối với HS. 

Kết quả cho thấy, trước TN và sau TN số HS khi diễn đạt vấn đề bằng “ngôn 

ngữ TH” và số HS tìm kiếm được chiến lược giải có sự chênh lệch không nhiều 

nhưng HS rất hứng thú khi thực hiện hoạt động này. Điều này cho thấy, HS có khả 

năng phát hiện dạng bài tập và hướng giải các bài tập. 

4- NL thực hiện chiến lược để tìm ra kết quả 

Kết quả TN cho thấy, đối với HS trước TN và sau TN sự chênh lệch về số HS tìm 

kiếm được chiến lược giải mô hình toán và số HS tìm ra được kết quả đúng không đáng 

kể. Điều này cho thấy, HS quen thuộc với việc giải bài toán “TH thuần túy” hơn, hơn 

nữa các mô hình TH không quá khó do vậy việc giải không tạo khó khăn lớn cho HS. 

Số HS thuộc diện chênh lệch thì biểu hiện chủ yếu là do các em tính toán sai chứ không 

phải do không có hướng giải bài toán. 

5- NL chuyển từ kết quả giải quyết mô hình TH sang lời giải của BTCTHTT 

Trước TN, khi chuyển đổi kết quả thu được khi GQVĐ trên mô hình TH sang kết 

quả của BTCTHTT còn có một số em không chuyển đổi được hoặc chuyển sai. Đa số HS 

đã không chú ý đến điều kiện của bài toán... Sự chênh lệch về tỉ lệ phần trăm HS đối với 

tiêu chí này giữa trước và sau TN cho thấy có sự tiến bộ về biểu hiện này của 

NLGQVĐTT. 

Quá trình TN cho thấy, bằng việc thực hiện các biện pháp sử dụng BTCTHTT đã 

giúp HS thấy được nội dung TH trong các tình huống khác nhau của TT cuộc sống. 

Cũng qua TN cho thấy, HS rất tích cực và hứng thú với việc thực hiện các hoạt động, 

các bước đã nêu trong quá trình giải toán. Thông qua đó, HS xác định được cốt lõi TH 

của BTCTHTT, có được kĩ năng ở mức độ nhất định trong việc chuyển BTCTHTT về 

bài toán “TH thuần túy” và ngược lại. Chính điều này đã góp phần phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. 
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3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong chương này, tác giả luận án đã xây dựng nội dung và cách thức tổ chức 

TN; đồng thời, xây dựng các phiếu hỏi để khảo sát GV và HS tham gia TN, từ đó có 

đánh giá khách quan, chính xác về việc TN. 

Để kiểm nghiệm tính hợp lí, khả thi của các cách khai thác BTCTHTT, tác giả 

luận án đã tiến hành giới thiệu, tập huấn cho các GV và HS. Kết quả thu được sau phần 

TN này là GV, HS tham gia rất hứng thú, đã xây dựng được một số BTCTHTT có chất 

lượng, có thể bổ sung vào hệ thống các ví dụ và bài tập theo các chủ đề tương thích 

trong SGK, SBT.  

Để giúp GV thiết kế bài soạn và giảng dạy có sử dụng chính các bài toán đã thiết 

kế vào trong quá trình DH, tác giả luận án đã giới thiệu cho GV các biện pháp sư phạm 

trong DH đã đề xuất ở Chương 2. Các tiết dạy của GV TN đã được chính GV tự đánh 

giá là đạt yêu cầu, tâm lí thoải mái, không có nhiều áp lực, HS hứng thú với giờ học và 

cho rằng việc áp dụng các cách khai thác BTCTHTT là thực hiện được, có tính khả thi.  

Qua kết quả lấy ý kiến của GV dự giờ TN, cho thấy: Hầu hết các GV đều đánh 

giá rất cao về tiết dạy TN. Việc sử dụng các BTCTHTT làm sinh động thêm cho các giờ 

học toán và thu hút được sự quan tâm học tập môn Toán của HS, điều này đã góp phần 

giúp HS nhận ra sự gắn kết giữa kiến thức TH với TT, từ đó góp phần phát triển 

NLGQVĐTT cho HS. Điều này chứng tỏ các biện pháp sư phạm đã trình bày ở Chương 

2 là khả thi, phù hợp. 

Tóm lại, mặc dù việc TN được triển khai trên phạm vi hẹp nhưng kết quả TN cho 

thấy giả thuyết khoa học của vấn đề nghiên cứu đã được kiểm nghiệm và bước đầu có 

các kết quả khả quan về tính khả thi của việc khai thác và sử dụng các BTCTHTT trong 

việc phát triển NLGQVĐTT cho HS. 
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KẾT LUẬN 

 

Mục đích nghiên cứu của luận án là đưa ra cách khai thác các BTCTHTT và đề 

xuất các biện pháp DH nhằm phát triển NLGQVĐTT cho HS. Thông qua các phương 

pháp nghiên cứu khác nhau, luận án đã thu được một số kết quả chính sau đây: 

- Làm sáng tỏ cơ sở lí luận liên quan đến đề tài luận án, bao gồm: (i) Việc làm rõ 

thêm mạch ứng dụng TH trong Chương trình GDPT môn Toán THPT, ý nghĩa, vai trò 

quan trọng của việc ứng dụng TH trong việc thực hiện mục tiêu môn Toán; (ii) Làm rõ 

một số khái niệm về NL, NLGQVĐ, NLGQVĐTT, tình huống, bài toán, BTCTHTT; (iii) 

Đề xuất được một số thành tố của NLGQVĐTT. 

- Bước đầu đưa ra được bức tranh khái quát về thực trạng việc khai thác các 

BTCTHTT và thực trạng việc DH toán sử dụng các BTCTHTT. 

- Đề xuất được các cách khai thác các BTCTHTT để GV và HS có thể sử dụng 

trong quá trình giảng dạy và học tập toán. 

- Đưa ra các định hướng và biện pháp DH, sử dụng các BTCTHTT, góp phần 

phát triển NLGQVĐTT trong DH môn Toán. 

- Xây dựng được một số các BTCTHTT theo chủ đề quy định trong Chương trình 

GDPT môn Toán THPT cho GV, HS tham khảo. 

Quá trình thực hiện luận án cũng cho thấy: 

- Khai thác BTCTHTT không những giúp HS xác định, ôn tập những kiến thức cơ 

bản mà còn giúp HS kết nối TH và TT cuộc sống, từ đó thấy được sự cần thiết, vai trò của 

TH đối với TT cuộc sống. Điều này giúp cho HS thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của 

các kiến thức TH. 

- Việc sử dụng các BTCTHTT giúp HS hứng thú hơn trong quá trình học tập 

Toán. Chính điều này tạo cho các em động lực tìm hiểu thế giới xung quanh và tìm cách 

giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, đây cũng chính là một yếu tố quan trọng góp 

phần tạo cơ hội để các em phát triển NLGQVĐTT. 

- Qua khai thác các BTCTHTT, GV và HS có thể tạo nguồn BTCTHTT phong 

phú. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong DH bởi cả người dạy và người học đều xác 

định được ý nghĩa của TH trong cuộc sống, thấy được nội dungTH những vấn đề TT 

và xác định được những nội dung TH cơ bản có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề 

TT nào đó. 
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- Kết quả liên quan đến luận án đã được trình bày trong một số bài báo đăng ở 

các Tạp chí Khoa học giáo dục,Tạp chí TH trong nhà trường, 4 hội thảo trong nước; 2 

hội thảo quốc tế ISIMED được tổ chức tại Indonesia và ICME được tổ chức tại Hà Nội. 
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PLI-1 

 

PHỤ LỤC I 

CÁC BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN  

(DO GIÁO VIÊN SƯU TẦM, KHAI THÁC) 

 

Bài toán 1: CANÔ 

Một canô chạy trên sông trong 8 

giờ, xuôi dòng 225km và ngược dòng 

105km. Một lần khác, canô cũng chạy 

trên sông trong 8 giờ, xuôi dòng 180km 

và ngược dòng 140km. Tính vận tốc 

dòng nước chảy và vận tốc của canô. 

Biết vận tốc thật của canô và vận tốc của 

dòng nước chảy không đổi.  

 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. 

- Độ phức tạp: Mức độ 1. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để bổ sung vào hệ thống bài tập Phương 

trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. 

Bài toán 2: BÁN QUẦN ÁO 

Một cửa hàng bán áo sơ mi và 

quần âu nam. Giá bán 1 chiếc quần âu 

là 80.000đ, giá bán 1 chiếc áo sơ mi là 

200.000đ. Khi bán người bán hàng 

quên ghi chép vào sổ để chủ cửa hàng 

kiểm tra. Chiều ngày bán thứ 3, người 

bán hàng phải nộp sổ để người chủ theo 

dõi nhưng người bán hàng không biết 

rõ ba ngày qua đã bán được những gì. 
 

Chỉ nhớ rằng ngày thứ nhất bán được 5.160.000đ; ngày thứ hai bán được 6.080.000đ; 

ngày thứ ba bán được 4.920.000đ; ngày thứ ba bán được 15 quần âu nam. Tổng số áo 
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và quần bán được trong ba ngày lần lượt là 52 và 60. Em có cách nào giúp người bán 

hàng tìm ra số áo và quần bán mỗi ngày không? 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. 

- Độ phức tạp: Mức độ 1. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để bổ sung vào hệ thống bài tập Phương 

trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. 

Bài toán 3: VẬN CHUYỂN 

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2016 vào hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật nên 

người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5, tổng cộng là 4 ngày nghỉ. Thời 

gian nghỉ dài nên lưu lượng khách di du lịch sẽ tăng cao. Một công ty vận chuyển dự 

kiến số lượng khách đăng ký đi xe của công ty tuyến Hà Nội đi Quảng Ninh sẽ tăng 

thêm 140 người/ ngày; đồng thời, công ty cần vận chuyển 9 thêm tấn hàng từ Hà Nội đi 

Quảng Ninh. Hiện công ty chỉ còn 10 chiếc xe loại 24 chỗ chở tối đa được 20 người và 

0,6 tấn hàng; 9 chiếc xe 12 chỗ chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Chi phí cho một xe 

loại 24 chỗ là 4 triệu, loại 12 chỗ là 3 triệu đồng. Hỏi công ty phải huy động xe như thế 

nào để chi phí vận chuyển là thấp nhất.   

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để bổ sung vào hệ thống bài tập Bất 

phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Bài toán 4: TẾ BÀO E.COLI 

Để nghiên cứu về siêu vi khuẩn E.coli và cách phòng tránh các bệnh liên quan, 

các nhà nghiên cứu tiến hành nuôi cấy trong bình ở phòng thí nghiệm. Với nghiên cứu 

đó, trong điều kiện nuôi cấy đầy đủ ở 40oC, thời gian thế hệ (thời gian từ khi sinh ra một 

tế bào vi khuẩn cho đến khi tế bào vi khuẩn này phân chia xong tạo thành 2 tế bào vi 

khuẩn) của vi khuẩn E.coli là 20 phút. Các nhà khoa học ban đầu sử dụng 50 tế bào vi 

khuẩn để nuôi cấy. Tính số lượng tế bào vi khuẩn trong bình sau 5 giờ nuôi cấy. 
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Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT cuộc sống hằng ngày (an toàn vệ 

sinh), đồng thời có nội dung liên môn Sinh học. 

- Nội dung toán: Cấp số nhân.  

- Độ phức tạp: Mức độ 1. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về cấp số nhân 

hoặc là một tình huống để gợi động cơ vào bài mới hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập 

về cấp số nhân. 

Bài toán 5: HỘI TRƯỜNG 

Một sân khấu hình quạt, được 

thiết kế, bố trí thành 3 dãy ghế. Hàng 

ghế giữa mỗi hàng có 50 ghế. Hai 

hàng ghế 2 bên cánh gà, hàng đầu 

tiên có 2 ghế, từ hàng ghế thứ hai trở 

đi, số ghế ở hàng sau gấp đôi số ghế 

ở hàng trước. 

 

Để bố trí được 2.500 chỗ ngồi thì cần lắp ít nhất bao nhiêu hàng ghế. 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT lao động sản xuất, kinh tế-xã hội. 

- Nội dung toán: Cấp số nhân.  

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về cấp số nhân 

hoặc là một tình huống để gợi động cơ vào bài mới hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập 

về cấp số nhân. 

Bài toán 6: DIỆN TÍCH 

 Do hiện tượng tan băng, nước biển dâng nên diện tích một hòn đảo trên Thái Bình 

Dương mỗi năm bị chìm mất 2% diện tích. Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 1.200 km2. 

Hỏi năm 2030 diện tích của đảo còn bao nhiêu km2? 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống xã hội, có nội dung liên 
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môn Địa lí, môi trường. 

- Nội dung toán: Cấp số nhân. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về Cấp số nhân 

hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 7: GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 

Từ ngày 19/6/2012, Ngân hàng Agribank thông báo áp dụng mức lãi suất mới đối 

với kì hạn 12 tháng gửi bằng tiền Việt dành cho khách hàng cá nhân được hưởng mức 

lãi suất 11%/năm. Giả sử mức lãi suất này không thay đổi và số tiền lãi sau kì hạn lại 

được cộng vào tiền gốc.  

a) Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng theo kì hạn trên thì sau 5 năm  người đó 

thu về được bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? 

b) Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với kì hạn nêu trên, hỏi sau bao nhiêu 

năm thì họ được 15 triệu đồng (cả gốc và lãi)? 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về Hàm số mũ, 

hàm số lôgarit hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

 Bài toán 8: DÂN SỐ 

Sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
rNS Ae , trong đó A là dân số của 

năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau N năm, r là tỉ số tăng dân số hằng năm. Biết năm 

2001, dân số Việt Nam là 78.685.800S   người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%r 

. Hỏi đến năm nào dân số nước ta hơn 100 triệu người, nếu tỉ số tăng dân số không đổi? 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống xã hội, có nội dung liên 

môn Địa lí. 

- Nội dung toán: Hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về Hàm số mũ, 
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hàm số lôgarit hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 9: NHÀ GA 

Trên một vùng đồng bằng có hai khu đô thị A và B nằm cùng về một phía đối với 

con đường sắt d (giả sử con đường đó thẳng). Hãy tìm một vị trí C trên d để xây dựng 

một nhà ga sao cho tổng các khoảng cách từ C đến trung tâm hai khu đô thị là ngắn nhất. 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống, kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. 

- Độ phức tạp: Mức độ 1. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố kiến thức hoặc bổ sung vào hệ 

thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 10: XÂY CẦU 

Hai thành phố M, N nằm ở hai phía của một con sông rộng có hai bờ a, b song 

song với nhau. M nằm phía bờ a¸ N nằm phía bờ b. Hãy tìm vị trí A nằm trên bờ a, B 

nằm trên bờ b để xây một chiếc cầu AB nối hai bờ sông đó sao cho AB vuông góc với 

hai bờ sông và tổng các khoảng cách MA NB  ngắn nhất. 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống, kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. 

- Độ phức tạp: Mức độ 1. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức hoặc bổ sung 

vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 11: THÙNG NƯỚC 

 Trong một xưởng cơ khí, sau đợt tham gia học tập, người chủ xưởng tổ chức thi 

để đánh giá trình độ tay nghề của các học viên. Sau khi kiểm tra xong các nội dung cơ 

bản, người chủ xưởng giao cho mỗi học viên một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 

80cm   50cm và yêu cầu cắt đi ở bốn góc những hình vuông bằng nhau để khi gấp lại 

được một cái thùng không nắp dạng hình hộp có thể tích lớn nhất để dự trữ được nhiều 

nước ngọt cho các chiến sĩ ở đảo xa. 
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Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống, kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về giá trị lớn 

nhất, nhỏ nhất của hàm số hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 12: BẾN THUYỀN 

Một điểm du lịch ngoài biển được đặt tại 

vị trí C cách một con đường (d) ven biển một 

khoảng 1AC   km. Để đưa khách từ khu du lịch 

được đặt tại điểm B đến C, người ta dự định chở 

khách du lịch bằng xe điện từ B đến bến thuyền 

M  được đặt trên (d) bằng  

 

xe điện với vận tốc 5 km/h, sau đó chở khách bằng thuyền từ M đến C với vận tốc 3 

km/h (như hình vẽ). Xác định vị trí của điểm M để thời gian đi từ khu du lịch B đến C 

không quá 1 giờ? 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống, kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. 

- Độ phức tạp: Mức độ 3. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để củng cố các kiến thức về giá trị lớn 

nhất, nhỏ nhất của hàm số hoặc bổ sung vào hệ thống bài tập về chủ đề này. 

Bài toán 13: KINH DOANH NƯỚC MẮM  

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Công ty TNHH Daco Việt Nam liên doanh 

với Khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang đã sản xuất loại mắm “Cá cơm 

vàng”. Nước mắm được sản xuất theo phương pháp truyền thống hoàn toàn bằng cá cơm, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 100% không chất bảo quản, đậm đà và thơm. Giá bán 

hiện nay là 20.000 đồng /chai. 

.

C 

A M B 

2km

1km

( )d
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 Mỗi tuần Công ty bán được 10.000 chai. Do giá 

vận chuyển tăng, Công ty có dự kiến tăng giá trong thời 

gian tới. Qua nghiên cứu thị trường thấy rằng, cứ tăng giá 

mỗi chai lên 1.000 đồng thì số chai bán được sẽ giảm 100 

chai. Em hãy giúp Công ty tính giá bán ra sao cho lợi 

nhuận cao nhất. Biết chi phí sản xuất mỗi chai nước mắm 

là 15.000 đồng. 

 

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT đời sống kinh tế - xã hội. 

- Nội dung toán: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để bổ sung vào hệ thống bài tập về giá trị 

lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

Bài toán 14: KINH DOANH ĐỒNG 

ONECOIN 

Onecoin là tên của một công ty tài chính của 

Bulgaria với tham vọng trong 3 năm đến sẽ trở 

thành 1 trong 3 công ty về tài chính lớn trên thế giới. 

Onecoin sử dụng đồng tiền điện tử được mã hóa TH 

Cryptocurrency (Crypto Currency – “Đồng tiền bí 

mật”). 

Onecoin ra mắt thế giới vào tháng 20/1/2015. Đây là một cơ hội cho nhiều người 

trên thế giới biết đến một loại đồng tiền mới ra đời và tiên phong trong ngành công 

nghiệp này. Mới đây, Onecoin cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, tạo nên một cơ hội kinh 

doanh mới cho người dân Việt Nam 

Một nhà đầu tư kinh doanh tiền điện tử Onecoin đã vay 10.000 Euro với lãi suất 

9% một năm để mua 5.000 đồng Onecoin. Dự kiến bán được 8 Euro mỗi đồng Onecoin. 

Một đối tác của anh ta muốn mua một số lượng Onecoin cố định mỗi ngày và muốn được 

giảm giá cho mỗi Onecoin đó là 0,25% tổng giá trị dự kiến sẽ mua. Đối tác đó nói rằng 

nếu chấp nhận được phương án đề ra thì báo số lượng Onecoin sẽ bán cho họ mỗi ngày, 

http://ionecoin.com/
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họ sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Hỏi có nên chấp nhận phương án đối tác đó đưa ra hay 

không và nếu chấp nhận thì giao cho họ bao nhiêu Onecoin mỗi ngày. Biết rằng thị trường 

giao dịch đồng Onecoin không ổn định, nếu bán thông thường thì mỗi tuần chỉ khớp lệnh 

bán được tối đa 3 lần và mỗi lần không quá 40 Euro.  

Nhận xét:  

- Tình huống trong bài toán gắn liền với TT kinh doanh. 

- Nội dung toán: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Độ phức tạp: Mức độ 2. 

- Sử dụng bài toán: GV có thể sử dụng để bổ sung vào hệ thống bài tập về giá trị 

lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. 
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PHỤ LỤC II 

MỘT SỐ BÀI TOÁN SƯU TẦM TỪ SÁCH GIÁO KHOA,  

SÁCH BÀI TẬP, ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC 

 

Bài 1. (Bài tập 2 SGK Vật lí 10 trang 153 Chương trình Nâng cao): Một tên 

lửa có khối lượng tổng cộng M = 10 tấn, đang bay với tốc độ V = 200 m/s đối với Trái 

Đất thì phụt ra phía sau (tức thời) khối lượng khí m = 2 tấn với vận tốc v = 500 m/s đối 

với tên lửa. Tìm vận tốc tức thời của của tên lửa sau khi phụt khí với giả thuyết toàn bộ 

lượng khí phụt ra cùng một lúc. 

Bài 2. (Bài tập 2 SGK Vật lí 10 trang 48 Chương trình Nâng cao): Một chiếc 

thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước 

chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ? Một em bé đi từ 

đầu thuyền đến đuôi thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé 

so với bờ? 

Bài 3. (Bài tập 6 SGK Vật lí 10 trang 84 Chương trình Nâng cao): Một vật 

được ném ngang với vận tốc 0 30v  m/s, ở độ cao 80 m. 

a) Vẽ quỹ đạo chuyển động. 

b) Xác định tầm bay xa của vật. 

c) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. 

Bài 4. (Bài tập 11 SGK Vật lí 10 trang 27 Chương trình chuẩn): Thả một hòn 

đá từ miệng một cái hang xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe thấy 

tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết tốc độ truyền âm trong không 

khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. 

Bài 5. (Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng khối A, A1 năm 2012): Từ một trạm 

phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ 

N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80  (coi dây tải điện là đồng 

chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm 

Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị 

trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn 

điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại 

M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai 
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đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng 

điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là:  

A. 135 km.     B. 167 km.      C. 45 km.     D. 90 km. 

Bài 6. (Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí): Tại vị trí O trong một nhà máy, 

một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một 

thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn 

với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N 

(cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức 

cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ 

âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 27 s.         B. 32 s.         C. 47 s.         D. 25 s.  

Bài 7. (Bài 1.33. tr.8 - SBT Hóa học 10 Chương trình Nâng cao): Trong tự 

nhiên oxi có ba đồng vị: 16

8
O; 17

8
O; 18

8
O; Cacbon có hai đồng vị là 12

6
C; 13

6
C. Hỏi có thể có 

bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành từ các đồng vị trên? Viết công thức phân 

tử và tính phân tử khối của chúng. 

Bài 8. (Bài 3.63. tr.27 - SBT Hóa học 10 Chương trình Nâng cao): Trong mạng 

tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tử tiếp xúc với nhau ở mặt bên. Đường chéo 

của mặt đó có độ dài bằng 4 lần bán kính nguyên tử. Hãy xác định % chiếm chỗ của 

nguyên tử kim loại trong mạng này (Ghi chú: lập phương tâm diện: Các nguyên tử, ion 

kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương). 

Bài 9. (Bài 6. tr.129 - SGK Hóa học 12 Chương trình Chuẩn): Cho 100 ml 

dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm 

khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung 

dịch  NaOH ban đầu. 

Bài 10. (Bài 6. tr.132 - SGK Hóa học 12 Chương trình Chuẩn): Sục a mol khí 

CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại 

mang đun nóng thu them được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là:  

A. 0,05 mol.      B. 0,06 mol.      C. 0,07 mol.     D. 0,08 mol. 

Bài 11. (Bài 6.34. tr.54 - SBT Hóa học 12 Chương trình Nâng cao): Vẽ đồ thị 

biểu diễn số mol CaCO3 sinh ra phụ thuộc vào số mol CO2 tác dụng với dung dịch 

Ca(OH)2. Biết dung dịch chứa 1 mol Ca(OH)2, số mol CO2 tham gia phản ứng lần lượt 
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là: 0; 0,5; 1; 1,5; 2. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết số mol CO2 đã tác dụng với dung dịch 

Ca(OH)2 để thu được 0,75 mol CaCO3. 

Bài 12. (Bài 1.67. tr.13 - SBT Hóa học 10 Chương trình Nâng cao): Trong 

phân tử M2X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 

hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử 

X là 23. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. 

Viết cấu hình electron của các nguyên tử M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất. 

Bài 13. (Bài tập Sinh học 10): Cho biết thời gian thế hệ (thời gian từ khi sinh ra 

một tế bào vi khuẩn cho đến khi tế bào vi khuẩn đó phân chia xong để tạo thành 2 tế bào 

vi khuẩn) trong điều kiện nuôi cấy đầy đủ ở 400C của vi khuẩn E.coli là 20 phút và mỗi 

tế bào vi khuẩn E.coli có chiều dài 10-6 m. Tính chiều dài tổng cộng của tất cả các tế bào 

vi khuẩn được tạo ra sau 24 giờ nuôi cấy từ 1 tế bào vi khuẩn E.coli ban đầu?  

Bài 14. (Bài tập trong SGK, SBT môn Sinh học): Ở người, tỉ lệ nam/ nữ xấp 

xỉ 1 : 1. Tuy nhiên, trong thực tế, ở các gia đình có 2 con thì không phải gia đình nào 

cũng có 1 con trai và 1 con gái. 

a) Hãy giải thích tại sao như vậy? 

b) Khi mỗi gia đình đều sinh 2 đứa con thì xác suất để mỗi gia đình có 1 đứa con 

trai và 1 đứa con gái là bao nhiêu? 

Bài 15. (Bài tập trong SGK, SBT môn Sinh học): Cho phép lai: P AaBbDdEe 

× AaBbDdEe; biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn 

và không phát sinh đột biến mới. Tìm: 

a) Số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở F1. 

b) Xác suất xuất hiện kiểu hình A- B- D- E- và kiểu gen AABbDdEe ở F1.    

c) Tỉ lệ cá thể có kiểu gen mang 2 alen trội ở F1.  

- Chủ đề về giải phương trình: 

Bài 16. (Bài tập trong SGK, SBT môn Sinh học): Ở một loài gia súc giao phối 

ngẫu nhiên, tính trạng màu lông do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen 

quy định. Alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. 

Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số con lông trắng 

chiếm tỉ lệ 16%. Tìm tần số các kiểu gen thuộc về gen này trong quần thể. 

 Bài 17. (HS thiết kế dựa trên bài toán có sẵn): Do hiện tượng tan băng, nước 

biển dâng nên diện tích một hòn đảo trên Thái Bình Dương mỗi năm bị chìm thêm 2%. 
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Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 1.200 km2, hỏi năm 2050 diện tích của đảo còn bao 

nhiêu? 

Bài 18. (HS thiết kế dựa trên bài toán có sẵn): Do hiện tượng tan băng, nước 

biển dâng nên diện tích một hòn đảo trên Thái Bình Dương mỗi năm bị chìm thêm 2%. 

Giả sử năm 2015 diện tích đảo là 1.200 km2, hỏi năm đến năm bao nhiêu thì diện tích 

của đảo còn 1.000 km2? 

Bài 19. (HS thiết kế dựa trên bài toán có sẵn): Có một đoạn dây dài 12m. 

Người ta muốn uốn đoạn dây thành hai đoạn thẳng vuông góc với nhau rồi phủ bạt lên 

phần diện tích tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là hai đoạn thẳng trên. Hỏi cần 

uốn đoạn dây đã cho thành các đoạn thẳng có độ dài bao nhiêu để phần bạt được phủ là 

lớn nhất? 

Bài 20. (HS thiết kế dựa trên bài toán có sẵn): Một người nông dân muốn quây 

xung quanh một khu đất thành một khu khép kín để chăn nuôi, ông ta mua một tấm lưới 

thép có chiều dài 24 m. Hỏi người nông dân cần quây thành hình có kích thước như thế 

nào để diện tích sử dụng để chăn nuôi lớn nhất? 
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PHỤ LỤC III 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN 

TRONG SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BÀI TẬP TOÁN THPT 

 

2.1. Sách giáo khoa, sách bài tập Hình học 

2.1.1. Lớp 10 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương 1: 

Vectơ 

1. Các định nghĩa 11 0 

2. Tổng và hiệu của hai vectơ 20 2 

3. Tích của vectơ với một số 25 0 

4. Hệ trục toạ độ 20 0 

Ôn tập chương 1 81 0 

Chương 2: 

Tích vô hướng 

của hai vectơ 

và ứng dụng 

1. Giá trị lượng giác của một góc 

bất kì từ 0o đến 180o 

18 0 

2. Tích vô hướng của hai vectơ 23 0 

3. Các hệ thức lượng trong tam giác 

và giải tam giác 

23 4 

Ôn tập chương 2 68 0 

Chương 3. 

Phương pháp 

toạ độ trong 

mặt phẳng 

1. Phương trình đường thẳng 22 0 

2. Phương trình đường tròn 19 0 

3. Phương trình đường elip 14 1 

Ôn tập chương 3 75 1 

Ôn tập cuối 

năm 

 15 0 

Tổng cộng 434 8 

Tỷ lệ % 98,2 1,8 

 

2.1.2. Lớp 11 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương 1:  

Phép dời hình 

và phép đồng 

1. Phép biến hình 

2. Phép tịnh tiến 

17 0 

3. Phép đối xứng trục 8 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

dạng trong mặt 

phẳng 
4. Phép đối xứng tâm 7 0 

5. Phép quay 6 0 

6. Khái niệm về phép dời hình và 

hai hình bằng nhau 

7 0 

7. Phép vị tự 7 0 

8. Phép đồng dạng 8 0 

Ôn tập chương 1 60 0 

Chương 2: 

Đường thẳng 

và mặt phẳng 

trong không 

gian. Quan hệ 

song song 

1. Đại cương về đường thẳng và 

mặt phẳng 

19 0 

2. Hai đường thẳng chéo nhau và 

hai đường thẳng song song 

9 0 

3. Đường thẳng và mặt phẳng song 

song 

9 0 

4. Hai mặt phẳng song song 14 0 

5. Phép chiếu song song. Hình biểu 

diễn của một hình không gian 

5 0 

Ôn tập chương 2 40 0 

Chương 3: 

Vectơ trong 

không gian. 

Quan hệ vuông 

góc trong 

không gian 

1. Vectơ trong không gian 17 0 

2. Hai đường thẳng vuông góc 16 0 

3. Đường thẳng vuông góc với mặt 

phẳng 

14 0 

4. Hai mặt phẳng vuông góc 22 0 

5. Khoảng cách 16 0 

Ôn tập chương 3 47 0 

Ôn tập cuối 

năm 

 19 0 

Tổng cộng 367 0 

Tỷ lệ % 100,0 0,0 

 

2.1.3. Lớp 12 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương 1:  1. Khái niệm về khối đa diện 12 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Khối đa diện 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện 

đều 

9 0 

3. Khái niệm về thể tích của khối đa 

diện 

14 0 

Ôn tập chương 1 45 0 

Chương 2: Mặt 

nón, mặt trụ, 

mặt cầu 

1. Khái niệm về mặt tròn xoay 22 0 

2. Mặt cầu 21 0 

Ôn tập chương 2 39 0 

Chương 3. 

Phương pháp 

toạ độ trong 

không gian 

1. Hệ toạ độ trong không gian 22 0 

2. Phương trình mặt phẳng 24 0 

3. Phương trình đường thẳng trong 

không gian 

26 0 

Ôn tập chương 3 67 0 

Ôn tập cuối 

năm 

 31 0 

Tổng cộng 332 0 

Tỷ lệ % 100,0 0,0 

 

2.2. Sách giáo khoa, sách bài tập Đại số và Giải tích 

2.2.1. Lớp 10 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương I. 

Mệnh đề - Tập 

hợp 

1. Mệnh đề 24 0 

2. Tập hợp 7 1 

3. Các phép toán tập hợp 8 1 

4. Các tập hợp số 8 0 

5. Số gần đúng. Sai số 8 1 

Ôn tập chương I 27 0 

Chương II. 

Hàm số bậc 

nhất và bậc II 

1. Hàm số 9 1 

2. Hàm số y=ax+b 11 0 

3. Hàm số bậc hai 8 2 

Ôn tập chương II 20 0 

1. Đại cương về phương trình 9 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương III. 

Phương trình. 

Hệ phương 

trình 

 

2. Phương trình quy về phương trình 

bậc nhất, bậc hai 

13 1 

3. Phương trình và hệ phương trình 

bậc nhất nhiều ẩn 

7 3 

Ôn tập chương III 17 5 

Chương IV. 

Bất đẳng thức. 

Bất phương 

trình 

1. Bất đẳng thức 19 0 

2. Bất phương trình và hệ bất 

phương trình một ẩn 

27 0 

3. Dấu của nhị thức bậc nhất 13 0 

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 4 1 

5. Dấu  của tam thức bậc hai 13 0 

Ôn tập chương IV 26 0 

Chương V. 

Thống kê 

1. Bảng phân bố tần số và tần suất 2 7 

2. Biểu đồ 5 2 

3. Số trung bình cộng. Số trung vị. 

Mốt 

0 8 

4. Phương sai và độ lệch chuẩn 0 6 

Ôn tập chương V 5 12 

Chương VI. 

Cung và góc 

lượng giác 

1. Cung và góc lượng giác 13 0 

2. Giá trị lượng giác của một cung 14 0 

3. Công thức lượng giác 15 0 

Ôn tập chương VI 28 0 

Ôn tập cuối 

năm 

 32 1 

Tổng cộng 401 55 

Tỷ lệ % 87,6 12,0 

 

2.2.2. Lớp 11 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương I. 

Hàm số lượng 

giác và phương 

1. Hàm số lượng giác 16 0 

2. Phương trình lượng giác cơ bản 13 0 

3. Một số phương trình lượng giác 

thường gặp 

13 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

trình lượng 

giác 

Ôn tập chương I 25 0 

Chương II.  

Tổ hợp – Xác 

suất 

1. Quy tắc đếm 8 6 

2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp 10 16 

3. Nhị thức Niu-tơn 11 0 

4. Phép thử và biến cố 10 0 

5. Xác suất của biến cố 11 5 

Ôn tập chương II 16 7 

Chương III. 

Dãy số - Cấp số 

cộng và cấp số 

nhân 

1. Phương pháp quy nạp toán học 13 0 

2. Dãy số 13 0 

3. Cấp số cộng 11 2 

4. Cấp số nhân 15 1 

Ôn tập chương III 37 1 

Chương IV. 

Giới hạn 

 

1. Giới hạn của dãy số 22 1 

2. Giới hạn của hàm số 17 0 

3. Hàm số liên tục 20 0 

Ôn tập chương IV 39 1 

Chương V. Đạo 

hàm 

1. Định nghĩa và  nghĩa của đạo 

hàm 

15 0 

2. Quy tắc tính đạo hàm 28 0 

3. Đạo hàm của hàm số lượng giác 48 0 

4. Vi phân 10 0 

5. Đạo hàm cấp hai 14 0 

Ôn tập chương V 24 0 

Ôn tập cuối 

năm 

 42 5 

Tổng cộng 501 45 

Tỷ lệ % 91,1 8,2 

 

2.2.3. Lớp 12 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

Chương I. Ứng 

dụng đạo hàm 

1. Sự đồng biến, nghịch biến của 

hàm số 

12 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Bài tập 

"TH thuần 

túy"  

Bài tập 

chứa tình 

huống TT 

để khảo sát và 

vẽ đồ thị của 

hàm số 

2. Cực trị của hàm số 13 0 

3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất của hàm số 

11 0 

4. Đường tiệm cận 5 0 

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ 

thị của hàm số 

17 0 

Ôn tập chương I 32 0 

Chương II. 

Hàm số lũy 

thừa. Hàm số 

mũ và hàm số 

Lôgarit 

1. Lũy thừa 10 0 

2. Hàm số luỹ thừa 11 0 

3. Lôgarit 11 0 

4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit 15 2 

5. Phương trình mũ và phương trình 

Lôgarit 

10 0 

6. Bất phương trình mũ và bất 

phương trình lôgarit 

5 0 

Ôn tập chương II 37 0 

Chương III. 

Nguyên hàm-

Tích phân và 

ứng dụng 

1. Nguyên hàm 12 0 

2. Tích phân 16 0 

3. Ứng dụng của  tích phân trong 

hình học 

11 0 

Ôn tập chương III 25 0 

Chương IV. Số 

phức 

1. Số phức 13 0 

2. Cộng, trừ và nhân số phức 14 0 

3. Phép chia số phức 9 0 

4. Phương trình bậc hai với hệ số 

thực 

11 0 

Ôn tập chương IV 26 0 

Ôn tập cuối 

năm 

 46 0 

Tổng cộng 372 2 

Tỷ lệ % 99,5 0,5 
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PHỤ LỤC IV 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÍ DỤ CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN TRONG 

SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN THPT 

 

3.1. Sách giáo khoa Hình học 

3.1.1. Lớp 10 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương 1.  

Vectơ 

1. Các định nghĩa 1  0 

2. Tổng và hiệu của hai vectơ 1 0 

3. Tích của vectơ với một số 0 0 

4. Hệ trục toạ độ 2 1 

Chương 2. 

Tích vô hướng 

của hai vectơ 

và ứng dụng 

1. Giá trị lượng giác của một góc 

bất kì từ 0o đến 180o 
0 0 

2. Tích vô hướng của hai vectơ 0 0 

3. Các hệ thức lượng trong tam 

giác và giải tam giác 
0 2 

Chương 3. 

Phương pháp 

toạ độ trong 

mặt phẳng 

1. Phương trình đường thẳng 0 0 

2. Phương trình đường tròn 0 0 

3. Phương trình đường elip 2 0 

Tổng cộng 6 3 

 

3.1.2. Lớp 11 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương 1. 

Phép dời hình 

và phép đồng 

dạng trong mặt 

phẳng 

1. Phép biến hình 

2. Phép tịnh tiến 
0 0 

3. Phép đối xứng trục 0 1 

4. Phép đối xứng tâm 0 0 

5. Phép quay 0 2 

6. Khái niệm về phép dời hình 

và hai hình bằng nhau 
0 0 

7. Phép vị tự 0 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

8. Phép đồng dạng 0 0 

Chương 2. 

Đường thẳng 

và mặt phẳng 

trong không 

gian. Quan hệ 

song song 

1. Đại cương về đường thẳng và 

mặt phẳng 
1 3 

2. Hai đường thẳng chéo nhau và 

hai đường thẳng song song 
0 0 

3. Đường thẳng và mặt phẳng 

song song 
0 1 

4. Hai mặt phẳng song song 0 0 

5. Phép chiếu song song. Hình 

biểu diễn của một hình không 

gian 

0 0 

Chương 3. 

Vectơ trong 

không gian. 

Quan hệ vuông 

góc trong 

không gian 

1. Vectơ trong không gian 0 0 

2. Hai đường thẳng vuông góc 0 0 

3. Đường thẳng vuông góc với 

mặt phẳng 
0 0 

4. Hai mặt phẳng vuông góc 0 0 

5. Khoảng cách 0 0 

Tổng cộng 1 7 

 

3.1.3. Lớp 12 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương 1.  

Khối đa diện 

1. Khái niệm về khối đa diện 0 2 

2. Khối đa diện lồi và khối đa 

diện đều 
0 0 

3. Khái niệm về thể tích của khối 

đa diện 
0 1 

Chương 2. Mặt 

nón, mặt trụ, 

mặt cầu 

1. Khái niệm về mặt tròn xoay 2 0 

2. Mặt cầu 
1 0 

Chương 3. 

Phương pháp 

toạ độ trong 

không gian 

1. Hệ toạ độ trong không gian 0 0 

2. Phương trình mặt phẳng 0 0 

3. Phương trình đường thẳng 

trong không gian 
0 0 

Tổng cộng 3 3 
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3.2. Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 

3.2.1. Lớp 10 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương I. Mệnh 

đề - Tập hợp 

1. Mệnh đề 0 0 

2. Tập hợp 0 0 

3. Các phép toán tập hợp 2 0 

4. Các tập hợp số 0 0 

5. Số gần đúng. Sai số 0 0 

Chương II. Hàm 

số bậc nhất và 

bậc II 

1. Hàm số 0 2 

2. Hàm số y=ax+b 0 0 

3. Hàm số bậc hai 0 0 

Chương III. 

Phương trình. Hệ 

phương trình 

1. Đại cương về phương trình 0 0 

2. Phương trình quy về phương 

trình bậc nhất, bậc hai 
0 0 

3. Phương trình và hệ phương 

trình bậc nhất nhiều ẩn 
0 0 

Chương IV. Bất 

đẳng thức. Bất 

phương trình 

1. Bất đẳng thức 0 0 

2. Bất phương trình và hệ bất 

phương trình một ẩn 
0 0 

3. Dấu của nhị thức bậc nhất 0 0 

4. Bất phương trình bậc nhất  hai 

ẩn 
0 1 

5. Dấu  của tam thức bậc hai 0 0 

Chương V. Thống 

kê 

1. Bảng phân bố tần số và tần 

suất 
2 1 

2. Biểu đồ 2 1 

3. Số trung bình cộng. Số trung 

vị. Mốt 
2 3 

4. Phương sai và độ lệch chuẩn 1 1 

Chương VI. Cung 

và góc lượng giác 

1. Cung và góc lượng giác 
0 0 

 2. Giá trị lượng giác của một 

cung 
0 0 

3. Công thức lượng giác 0 0 

Tổng cộng 9 9 
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3.2.2. Lớp 11 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống 

TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương I. Hàm 

số lượng giác và 

phương trình 

lượng giác 

1. Hàm số lượng giác 0 0 

2. Phương trình lượng giác cơ 

bản 
0 0 

3. Một số phương trình lượng 

giác thường gặp 
0 0 

Chương II.  

Tổ hợp – Xác 

suất 

1. Quy tắc đếm 2 2 

2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp 4 3 

3. Nhị thức Niu-tơn 0 0 

4. Phép thử và biến cố 2 4 

5. Xác suất của biến cố 3 5 

Chương III. Dãy 

số - Cấp số cộng  

và cấp số nhân 

1. Phương pháp quy nạp toán 

học 
0 0 

2. Dãy số 0 0 

3. Cấp số cộng 1 0 

4. Cấp số nhân 3 1 

Chương IV. Giới 

hạn 

 

1. Giới hạn của dãy số 1 0 

2. Giới hạn của hàm số 0 0 

3. Hàm số liên tục 0 0 

Chương V. Đạo 

hàm 

1. Định nghĩa và  nghĩa của đạo 

hàm 
1 0 

2. Quy tắc tính đạo hàm 0 0 

3. Đạo hàm của hàm số lượng 

giác 
0 0 

4. Vi phân 0 0 

5. Đạo hàm cấp hai 0 0 

Tổng cộng 17 15 

 

3.2.3. Lớp 12 

Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

Chương I. Ứng 

dụng đạo hàm để 

1. Sự đồng biến, nghịch biến của 

hàm số 
0 0 
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Tên chương Chủ đề/ nội dung 

Ví dụ chứa tình huống TT 

Gợi động cơ 

vào bài mới 
Củng cố 

khảo sát và vẽ đồ 

thị của hàm số 

2. Cực trị của hàm số 0 0 

3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất của hàm số 
0 1 

4. Đường tiệm cận 0 0 

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ 

đồ thị của hàm số 
0 0 

Ôn tập chương I 0 0 

Chương II. Hàm 

số lũy thừa. Hàm 

số mũ và hàm số 

Lôgarit 

1. Lũy thừa 0 0 

2. Hàm số luỹa thừa 0 0 

3. Lôgarit 0 0 

4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit 3 1 

5. Phương trình mũ và phương 

trình Lôgarit 
1 0 

6. Bất phương trình mũ và bất 

phương trình lôgarit 
0 0 

Ôn tập chương II 0 0 

Chương III. 

Nguyên hàm-Tích 

phân và ứng dụng 

1. Nguyên hàm 0 0 

2. Tích phân 0 0 

3. Ứng dụng của  tích phân trong 

hình học 
0 0 

Ôn tập chương III 0 0 

Chương IV. Số 

phức 

1. Số phức 0 0 

2. Cộng, trừ và nhân số phức 0 0 

3. Phép chia số phức 0 0 

4. Phương trình bậc hai với hệ số 

thực 
0 0 

Ôn tập chương IV 0 0 

Ôn tập cuối năm  0 0 

Tổng cộng 4 2 
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PHỤ LỤC V 

 

GIÁO ÁN 

  Chương II: HÀM SỐ LUỸ THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 

Tiết dạy: 35        Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 

 

I. MỤC TIÊU: 

 Kiến thức: Biết được định nghĩa phương trình mũ cơ bản, cách giải phương trình 

mũ cơ bản và cách giải phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số. 

 Kĩ năng: Giải được một số phương trình mũ cơ bản, kỹ năng mô hình hóa toán 

học, kỹ năng giải quyết bài toán có liên quan đến thực tiễn. 

Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một 

cách lôgic và hệ thống. 

HS có cơ hội rèn luyện các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn:  

(1) NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT;  

(2) NL chuyển đổi thông tin từ tình huống TT về mô hình TH (dưới dạng 

BTCTHTT);  

(3) NL tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH (đường lối giải bài tập từ góc 

độ TH);  

(4) NL thực hiện chiến lược để tìm ra kết quả;  

(5) NL chuyển từ kết quả giải quyết mô hình TH sang lời giải của BTCTHTT. 

II. CHUẨN BỊ: 

 Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. 

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về hàm số mũ  

 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Giảng bài mới 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phương trình mũ  

Xét bài toán: Một người gửi tiết kiệm số tiền P (nghìn đồng) với lãi suất r = 8,4%/năm 

và lãi hàng năm được nhập vào vốn (lãi kép). 

a) Tính số tiền người đó thu được sau n năm. 

b) Thiết lập phương trình biểu thị sau n năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền 

ban đầu. 
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TL Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung 

15’  

+ HS tìm hiểu đề bài 

+ HS xác định các thông 

tin toán học cần thiết. 

+ Xác định chiến lược 

giải quyết: tính số tiền 

người đó thu được sau 1 

năm, 2 năm, từ đó khái 

quát cho n năm là  

 1 0,084
n

P    

+ Xác định được số tiền 

gấp đôi số tiền ban đầu 

là 2P, từ đó thiết lập 

được phương trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thực hiện thay 1,084 

bằng a, thay số 2 bằng b 

và nêu dạng tổng quát 

của phương trình mũ?  

 

 

 

 

 

+ Sử dụng công thức 

logarit để viết b dưới 

dạng lũy thừa cơ số a.  

+ Xác định được 
log

loga bx
aa a x b     

 

 

+ GV nêu bài toán: 

a)  

H: Để giải quyết câu a) 

chúng ta làm như thế 

nào? 

Gợi ý:  

- Tính số tiền thu được 

sau 1 năm? 2 năm?  

- Tổng quát số tiền thu 

được sau n năm? 

b)  

H: Làm thế nào để thiết 

lập được phương trình? 

Gợi ý: 

+ Số tiền ban đầu là P, 

vậy số tiền gấp đôi số 

tiền ban đầu là bao 

nhiêu? 

+Thiết lập phương 

trình 

GV: Như vậy, trong 

bài toán trên chúng ta 

thiết lập được phương 

trình biểu thị là 

 1 0,084 2 .
n

P P   

Rút gọn chúng ta có 

phương trình 

(1,084) 2.n   Phương 

trình này chứa ẩn ở số 

mũ nên chúng ta gọi là 

phương trình mũ.  

H: Một cách tổng quát 

em hãy nêu dạng của 

phương trình mũ? 

Gợi ý: Nếu thay 1,084 

bằng a, số 2 bằng b ta 

được phương trình gì? 

I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ 

1. Phương trình mũ cơ bản 

a) Định nghĩa 

Phương trình mũ cơ bản là 

phương trình có dạng 

     xa b   (a > 0, a  1) 

Minh hoạ bằng đồ thị: Số 

nghiệm của phương trình 

bằng số giao điểm của 2 đồ 

thị của 2 hàm số xy a  và 

.y b  

 

 

b) Cách giải 

 b>0: xa b  logax b  

 b  0: ph.trình vô nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLV. 3 

TL Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: Làm thế nào để giải 

được phương trình 

xa b ? 

Gợi ý: 

- Có nhận xét gì về số 

nghiệm của phương 

trình khi b  0? b>0? 

- Vẽ đồ thị hàm số  

xy a  và đường 

thẳng y = b trong cùng 

1 hệ trục tọa độ ứng với 

các trường hợp b  0? 

b>0, từ đó quan sát số 

giao điểm của 2 đồ thị. 

- Với b>0, viết b dưới 

dạng lũy thừa cơ số a? 

- Tìm x? 

H: Vận dụng cách giải 

phương trình mũ để 

xác định số năm cần 

tìm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,084) 2n   

 n= 1,084log 2 8,59  

Vì số năm là số tự nhiên 

nên số năm cần tìm là 9 

năm. 

8’ VD2. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo thể thức lãi kép định kì liên 

tục, với lãi suất %r  mỗi năm. Sau 5 năm thì thu được cả vốn lẫn lãi là 200 triệu 

đồng. Hỏi sau bao lâu người đó gửi 100 triệu ban đầu mà thu được 400 triệu 

đồng cả vốn lẫn lãi. 

 a)  

+ HS tìm hiểu đề bài 

+ HS xác định các thông 

tin toán học cần thiết. 

+ Xác định chiến lược 

giải quyết: tính số tiền 

người đó thu được sau 1 

năm, 2 năm, 5 năm 

năm? 

+ Thiết lập phương trình 

xác định lãi suất 

H: Làm thế nào để xác 

định được số năm? 

Gợi ý: 

- Để xác dịnh được số 

năm trước hết cần xác 

dịnh điều gì? 

- Tính số tiền thu được 

sau 5 năm theo r. 

- Giải tìm r. 

- Tính số tiền thu được 

sau n năm theo n. 

- Giải tìm n. 

Theo bài ra ta có 
5

200 100 1
100

r 
  

 

 5 2 1 100.r     

  5100 1 2 1 100 400
n

  

 8.n   
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TL Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung 

+Tính số tiền người đó 

thu được sau n năm? 

+ Thiết lập được phương 

trình 

+ Giải phương trình tìm 

số năm 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách giải một số phương trình mũ đơn giản  

10’  

TL: x = y 

 

 

a) 
5x 7 1

3 3

2 2

x  
   

   
   

1x   

b) 2(3x 1) 8x 23 3    

0x   

c) 
2( 2) 4 3x2 2x     

 
1

2

x

x





 

 

H:  

So sánh x, y nếu 

x ya a ? 

 

Gọi HS lên bảng trình 

bày lời giải 

2. Cách giải một số 

phương trình mũ đơn giản 

a) Đưa về cùng cơ số: 

( ) (x) ( ) ( )f x ga a f x g x  

Ví dụ: Giải các phương 

trình sau 

a) 
1

5x 7 2
(1,5)

3

x
  

  
 

 

b) 3x 1 8x 29 3   

c) 

2 2
4 3x1

2
2

x 
 

 
 

 

8’ VD3: Bèo hoa dâu được thả nuôi trên mặt nước ngọt tại nhiều vùng quê của Việt 

Nam, sự phát triển của loài bèo này rất nhanh, cứ sau một tuần bèo phát triển 

thành 3  lần ban đầu. Loài bèo này cũng rất có hữu ích trong nông nghiệp. Mới 

đây các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện ra nó có thể được dùng để chiết 

xuất ra chất có tác dụng kích thích hệ miễn dịch và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. 

Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm 3%  diện tích mặt hồ. Hỏi, sau 

bao nhiêu ngày bèo sẽ phủ kín 81%  mặt hồ? 

  

 

Sau 1 tuần lượng bèo là: 

3%.3 

Sau 2 tuần lượng bèo là: 

3%.3.3=3%.32 

Sau n tuần lượng bèo là: 

3%.3n. 

 

H:  

GV cho HS tính lượng 

bèo sau 1, 2 tuần từ đó 

khái quát lên n tuần. 

Lượng bèo hoa dâu sau n 

tuần là:  3%.3 .n   

Để được phủ kín 81%  mặt 

hồ thì 3%.3 81%n   

33 27 3n    

3.n    

Vậy sau 21 ngày lượng bèo 

sẽ phủ kín 81%  mặt hồ. 
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TL Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung 

4' Hoạt động 3: Củng cố 

Nhấn mạnh: 

- Với a > 0, a  1 thì: xa b   logax b  

- Với a > 0, a  1 thì: ( ) ( ) ( ) ( )f x g xa a f x g x     

Các bước giải bài toán chứa tình huống thực tiễn. 

 

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

- Bài 1, 2 SGK và các bài tập sau: 

1) Sự tăng dân số được ước tính theo công thức rNS Ae , trong đó A là dân số của 

năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau N năm, r là tỉ số tăng dân số hằng năm. 

Biết năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800S   người và tỉ lệ tăng dân số 

năm đó là 1,7%r  . Hỏi đến năm nào dân nước ta đạt hơn 100 triệu người, nếu 

tỉ số tăng dân số không đổi? 

2) Từ ngày 19/6/2012, Ngân hàng Agribank thông báo áp dụng mức lãi suất mới đối 

với kì hạn 12 tháng gửi bằng VND dành cho khách hàng cá nhân được hưởng 

mức lãi suất 11%/năm. Giả sử mức lãi suất này không thay đổi và số tiền lãi sau 

kì hạn lại được cộng vào tiền gốc.  

a) Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng theo kì hạn trên thì sau 5 năm  người đó 

thu về được bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? 

b) Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với kì hạn nêu trên, hỏi sau bao nhiêu 

năm thì họ được 15 triệu đồng (cả gốc và lãi) ?  

3) Một người đem gửi tiết kiệm ở một ngân hàng với lãi suất là 12% năm. Biết rằng 

cứ sau mỗi một quý (3 tháng) thì lãi sẽ được cộng dồn vào vốn và gốc.  

a) Nếu người đó gửi P nghìn đồng thì sau 3 tháng người đó nhận được số tiền 

(bao gồm cả vốn lẫn lãi) là bao nhiêu ? 

b) Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm thì người đó nhận được số tiền (bao gồm cả 

vốn lẫn lãi) gấp ba lần số tiền ban đầu ? 

- Đọc tiếp bài mục 2 - Một số phương trình mũ đơn giản. 

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:  

 ...................................................................................................................................  
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PHỤ LỤC VI 

CÁC BÀI KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM VÀ SAU THỰC NGHIỆM  

1. Bài kiểm tra trước TN 

a) Yêu cầu kiểm tra 

BÀI KIỂM TRA TRƯỚC TN 

Bài toán 1: DÂN SỐ 

  Sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
rNS Ae , trong đó A là dân số 

của năm lấy làm mốc tính, S là số dân sau N năm, r là tỉ số tăng dân số hằng năm. Biết 

năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800S   người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 

1,7%r  . Hỏi đến năm nào dân số nước ta hơn 100 triệu người, nếu tỉ số tăng dân số 

không đổi?  

HS trả lời theo một số yêu cầu dưới đây: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

……………………………………………………………………………………… 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

……………………………………………………………………………………… 

Bài toán 2: KINH DOANH NƯỚC MẮM 

 Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Công ty TNHH Daco Việt Nam 

phối hợp với với Khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang sản xuất 

loại mắm “Cá cơm vàng”. Nước mắm được sản xuất theo phương pháp truyền thống 

hoàn toàn bằng cá cơm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 100% không chất bảo 

quản, đậm đà và thơm. Giá bán hiện nay là 20.000 đồng /chai. 
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Mỗi tuần Công ty bán được 10.000 chai. Do 

giá vận chuyển tăng, Công ty có dự kiến tăng 

giá trong thời gian tới. Qua nghiên cứu thị 

trường thấy rằng, cứ tăng giá mỗi chai lên 

1.000 đồng thì số chai bán được sẽ giảm 100 

chai. Em hãy giúp Công ty tính giá bán ra 

sao cho lợi nhuận cao nhất. Biết chi phí sản 

xuất mỗi chai nước mắm là 15.000 đồng. 

 

HS trả lời theo một số yêu cầu dưới đây: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

……………………………………………………………………………………… 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

……………………………………………………………………………………… 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

……………………………………………………………………………………… 

b) Một số thể hiện qua bài làm của HS 

 Bài toán 1: DÂN SỐ 

Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Không làm (Có 5 HS không làm bài này, có làm bài toán 2) 5 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

HS chỉ ra được các thông tin sau: 

* Biểu thức 
rNS Ae ; S = 100.000 người; A=78.685.800; 1,7%r   

 

 

35 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

* Số HS xác định thông tin sai 6 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

* Giải phương trình mũ sau để xác định N: 
6 1,7%.100.10 78.685.800. Ne  

 

 

30 

 

* Số HS không xây dựng được, hoặc sai 5 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô 

hình TH  

HS lựa chọn phương pháp giải phương trình mũ: 

6 0,017.100.10 78.685.800. Ne  

 

30 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

- Giải toán đúng: 

6 0,017.100.10 78.685.800. Ne  

 0,017. 1,27087733 0,017. ln 1,27087733Ne N   

 ln 1,27087733
14,1

0,017
N  

  

 

 

22 

* Số lượng HS không giải được, hoặc giải sai: 

Một số lời giải sai:  

+ 6 1,7%.100.10 78.685.800. 28,49Ne N    

+ 6 1,7%.100.10 78.685.800. 1,27Ne N    

8 



PLVI. 4 

Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

+ 
6 1,7%.100.10 78.685.800. 14Ne N    

 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu 

của bài toán ban đầu 

* Năm 2016 dân số nước ta đạt 100 triệu người 

 

 

8 

 

Số HS kết luận sai, hoặc không kết luận được. 

Một số kết luận sai: 

* Năm 2015 dân số nước ta đạt 100 triệu người 

* Năm 2029 dân số nước ta đạt 100 triệu người 

* Năm 2002 dân số nước ta đạt 100 triệu người 

 

14 

Nhận xét: 

- 35 HS thu thập được thông tin liên quan đến vấn đề cần giải quyết. 

- 30 HS đã xác định được mô hình TH của bài toán. Tuy nhiên có 5 HS xác định 

sai; trong khi đó, bài toán đã nêu rõ công thức tính số dân: .rNS Ae  

- 22 HS đưa về bài toán giải phương trình mũ và giải đúng.  
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- Đại đa số HS chưa chuyển đổi từ kết quả TH sang kết quả của bài toán chứa 

tình huống TT, nhiều HS làm tròn năm (14,1 năm làm tròn thành 14 năm). Nhiều HS 

giải toán sai dẫn đến chuyển sang kết quả bài toán TT cũng sai. Chỉ có 8 HS có kết 

luận đúng.  

- Không có HS nào nêu được vấn đề liên quan đến thực tế của bài toán là năm 

2016 dân số nước ta chưa đạt mức 100 triệu dân. 

 Bài toán 2: KINH DOANH NƯỚC MẮM 

Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Không làm 6 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

HS chỉ ra được các thông tin sau: 

Giá bán G = 20.000 đồng /chai.  

Số lượng bán được S = 2.500 chai/tuần.  

Số tiền thu về là 20000.2500M  đồng. 

Tăng giá 1.000 đồng/chai thì số chai bán được sẽ giảm 100 chai.  

Chi phí sản xuất là 15.000 đồng/chai. 

Giá bán/chai để thu được lợi nhuận cao nhất. 

35 

Số lượng HS thu thập thông tin sai hoặc không đầy đủ 5 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

- Xây dựng đúng mô hình TH: 

Gọi x số tiền tăng giá/chai: 

Giá mới là (20.000 + x) đồng/ chai. Số chai bị giảm là: 
.100

1000

x
 chai 

Số tiền bán được trong một tuần là    3 2 .100
20.10 25.10

1000

x
f x x

 
   

 
 

 3 2 2 3 81
20.10 25.10 ( 5.10 5.10 )

10 10

x
x x x
 

       
 

 

Tìm x để   2 3 81
( 5.10 5.10 )

10
f x x x     đạt giá trị lớn nhất. 

 

13 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

 

Số HS xây dựng mô hình TH sai hoặc không xây dựng được. 

Sai lầm phổ biến khi xác định tỷ lệ số tiền tăng giá và số chai bán giảm: 

Tăng 1000.x đồng thì sẽ giảm 100.x chai. 

22 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô 

hình TH 

HS chỉ ra được 2 cách giải quyết mô hình: 

- Xác định giá trị lớn nhất dựa vào tính chất của hàm số  f x  

- Biến đổi biểu thức  f x  và đánh giá xác định giá trị lớn nhất. 

13 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

Một số lời giải đúng: 

- Lời giải 1:  

Xét hàm số   2 3 81
( 5.10 5.10 )

10
f x x x     

Ta có    31
'( ) 2 5.10 ' 0 2.500

10
f x x f x x        

x - ∞                          2.500                       + ∞ 

f '(x) +            0            - 

 

f(x) 

50.625.000 

 

- ∞                                                        + ∞ 

Suy ra  
ax

50.625.000
m

f x   khi x = 2.500. 

 

11 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

 

- Lời giải 2: Xác định giá trị lớn nhất bằng cách biến đổi biểu thức: 

 2 3 81
5.10 5.10

10
M x x   

 

  21
2.2500 6250000 506250000

10
M x x        

 
21

2500 506.250.000 50.625.000
10

x     
   

Do  
2

2500 0,x   dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 2500.x   

Vậy ax
50.625.000,

m
M  khi 2500.x   

Số HS không giải được hoặc giải sai 2 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu 

của bài toán ban đầu 

Công ty nên tăng giá thêm 2.500 đồng.  

Khi đó, với giá bán 22.500 đồng/chai, công ty sẽ bán được 2.250/tuần. 

Tổng số tiền thu về là 50.625.000 đồng. 

Lợi nhuận lớn nhất là:  

50.625.000 đồng - (2.250 x 15.000) đồng = 16.875.000 đồng. 

 

 

5 

 

 

HS xác định sai số tiền công ty sẽ thu về là M = 56.250.000 đồng. 

Lợi nhuận lớn nhất là: 18.750.000 đồng/ tuần. 

 

6 

- Phản ánh: 

+ Nên tăng giá lên cao, nếu ít người mua thì giảm giá. 

+ Giá bán 1 chai cao hơn quá nhiều so với chi phí sản xuất. 

 

3 
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Nhận xét: 

- Gần một nửa HS (18/46) xác định sai tỷ lệ số chai bán giảm khi tăng giá hoặc 

xác định sai mô hình TH và 6 HS không làm bài. 

- Số lượng HS thực hiện được việc xây dựng mô hình TH ít, chỉ có 13/46 HS xác 

định đúng, nhưng chỉ có 11/13 HS giải mô hình TH đúng.  

- Số lượng HS chuyển đổi từ kết quả giải mô hình TH sang kết quả của bài toán 

chứa tình huống TT đúng rất ít (chỉ có 5 HS). 

c) Nhận xét chung về kết quả bài kiểm tra trước TN 

Qua kết quả bài kiểm tra trước TN, cho thấy: 

- NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT của HS còn 

hạn chế, HS tìm hiểu và xác định vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên chỉ có 50% HS xác 

định được các thông tin TH trong bài toán. 

- NL xác định mô hình TH còn hạn chế, điều này cho thấy HS dù xác định được 

thông tin TH nhưng gặp khó khăn trong việc khả năng chuyển sang mô hình TH. 

- NL giải mô hình TH khá tốt, đa số các em khi xác định mô hình TH đã giải 

đúng, tuy nhiên còn một vài em giải không chính xác. Điều này cho thấy HS làm bài 

toán “TH thuần túy” khá tốt. 

- NL chuyển đổi từ kết quả giải mô hình TH sang kết quả của bài toán chứa tình 

huống TT còn hạn chế, có một số HS không chuyển đổi được hoặc chuyển bị sai, …  

2. Bài kiểm tra sau TN 

Thời điểm kiểm tra: Tháng 04/2016, cuối học kì 2. 

Thời gian làm bài kiểm tra: 60 phút. 

Chủ đề kiến thức: Kiến thức về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; Phương 

trình mũ, phương trình logarit (HS đã được học về chủ đề kiến thức này). 

Mục đích kiểm tra: Khảo sát làm cơ sở so sánh và đánh giá kết quả, NLGQVĐTT 

của HS sau TN. 

Đối tượng kiểm tra: Lớp TN và lớp đối chứng. 

a) Nội dung, yêu cầu kiểm tra: 

 

BÀI KIỂM TRA SAU TN 

Bài toán 1: GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 

Từ ngày 19/6/2012, Ngân hàng Agribank thông báo áp dụng mức lãi suất mới 
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đối với kì hạn 12 tháng gửi bằng VND dành cho khách hàng cá nhân được hưởng mức 

lãi suất 11%/năm. Giả sử mức lãi suất này không thay đổi và số tiền lãi sau kì hạn lại 

được cộng vào tiền gốc.  

Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với kì hạn nêu trên, hỏi sau bao nhiêu 

năm thì họ được 15 triệu đồng (cả gốc và lãi)? 

HS trả lời theo một số yêu cầu dưới đây: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

………………………………………………………………………………………… 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

………………………………………………………………………………………… 

  Bài toán 2: KINH DOANH ĐỒNG ONECOIN 

Onecoin là tên của một công ty tài chính của 

Bulgaria với tham vọng trong 3 năm đến sẽ trở thành 1 

trong 3 công ty về tài chính lớn trên thế giới. Onecoin sử 

dụng đồng tiền điện tử được mã hóa TH Cryptocurrency 

(Crypto Currency–“Đồng tiền bí mật”). 

Onecoin ra mắt thế giới vào tháng 20/1/2015. Đây 

là một cơ hội cho nhiều người trên thế giới biết đến một 

loại đồng tiền mới ra đời và tiên phong trong ngành công nghiệp này. Mới 

đây, Onecoin cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, tạo nên một cơ hội kinh doanh mới cho 

người dân Việt Nam. 

Một nhà đầu tư kinh doanh tiền điện tử Onecoin đã vay 10.000 Euro với lãi 

suất 9% một năm để mua 5.000 đồng Onecoin. Dự kiến bán được 8 Euro mỗi đồng 

Onecoin. Một đối tác của anh ta muốn mua một số lượng Onecoin cố định mỗi ngày 

và muốn được giảm giá cho mỗi Onecoin đó là 0,25% tổng giá trị dự kiến sẽ mua. 

http://ionecoin.com/
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Đối tác đó nói rằng nếu chấp nhận được phương án đề ra thì báo số lượng Onecoin 

sẽ bán cho họ mỗi ngày, họ sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Hỏi có nên chấp nhận 

phương án đối tác đó đưa ra hay không và nếu chấp nhận thì giao cho họ bao nhiêu 

Onecoin mỗi ngày. Biết rằng thị trường giao dịch đồng Onecoin không ổn định, nếu 

bán thông thường thì mỗi tuần chỉ khớp lệnh bán được tối đa 3 lần và mỗi lần không 

quá 40 Euro.  

HS trả lời theo một số yêu cầu dưới đây: 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

………………………………………………………………………………………… 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

………………………………………………………………………………………… 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của bài 

toán ban đầu 

………………………………………………………………………………………… 

 

b) Một số thể hiện qua bài làm của HS 

 Bài toán 1: GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 

Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Không làm 3 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

Mức lãi suất 11%/năm, không thay đổi. 

Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng. 

Để được 15 triệu thì phải gửi bao nhiêu năm? 

43 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

* Một số mô hình đúng: 

+ Mô hình 1: 

Đây là bài toán lãi kép, với mức lãi xuất huy động của ngân hàng A%/năm. 

Khi gửi No, thì sau t thời gian:  . 1 .
tt

TT
o o

N N A N r    (chu kì là 1 năm, T=1).  

Bài toán trở thành tìm t sao cho  6 615.10 10.10 . 1,11
t

  

38 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

 

+ Mô hình 2: Tính số tiền lãi qua từng năm 

6 6

1
10.10 10.10 .0,11N    

2 1 1
.0,11N N N   

1
.1,11

n n
N N




 

Số HS xác định mô hình TH sai 5 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô 

hình TH 

- HS lựa chọn cách thức giải phương trình mũ  6 615.10 10.10 . 1,11
t

  

- Tính và liệt kê từng năm để tìm kết quả. 

38 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

* Một số lời giải đúng: 

+ Lời giải 1: Giải phương trình mũ:  6 615.10 10.10 . 1,11
t

  

   1,11
1,5 1,11 log 1,5

t
t    3,88t   

 

 

31 

 

+ Lời giải 2: 

HS tính số tiền gốc và lãi theo từng năm:  1
. 1,11

n n
N N


  

Năm thứ nhất: Cả gốc và lãi là 10.000.000 x (1,11)=11.100.000 đồng; 

Năm thứ hai: Cả gốc và lãi là 11.100.000 x (1,11)=12.321.000 đồng; 

Năm thứ ba: Cả gốc và lãi là 12.321.000 x (1,11)=13.676.310 đồng; 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Năm thứ tư: Cả gốc và lãi là 13.676.310 x (1,11)= 15.180.704.10 đồng; 

 

Số HS giải sai: 

Lời giải sai: 

 

7 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu của 

bài toán ban đầu 

+ Sau 4 năm người đó thu được 15 triệu đồng. 

+ Sau gần 4 năm người đó thu được 15 triệu đồng. 

 

23 

8 

 

Nhận xét: 

- Có 43 HS thu thập đúng thông tin liên quan bài toán, có 3 HS không làm bài. 

- 30 HS đưa về bài toán giải phương trình mũ, 8 HS tính trực tiếp số tiền sau mỗi 

năm gửi tiết kiệm, rồi từ đó xác định số năm gửi để đạt được 15 triệu. 
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- 23 HS có lời giải đúng và chuyển đổi từ kết quả TH sang kết quả của bài toán 

chứa tình huống TT phù hợp. Đây là một kết quả khá bất ngờ, ngoài dự kiến của chúng 

tôi; tuy nhiên, vẫn còn 8 HS chuyển đổi sang kết quả của bài toán chứa tình huống TT 

chưa phù hợp. 

 Bài toán 2: KINH DOANH ĐỒNG ONECOIN 

Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Không làm 4 

1) Tìm hiểu vấn đề, thu thập thông tin từ bài toán đã cho 

Có 5.000 đồng Onecoin 

Giá bán 8 Euro/Onecoin 

Bán cho 1 đối tác với số lượng Onecoin cố định do người bán quyết định và 

phải giảm giá cho mỗi đồng Onecoin đó 0,25% tổng giá trị dự kiến sẽ mua. 

Bán như thế nào được lời nhất? 

42 

2) Chuyển đổi thông tin từ bài toán đã cho về mô hình TH 

Số tiền lãi 1 năm là 
109

10000* 10900
100

  Euro. Số tiền lãi 2 năm là 

109
10900* 11881

100
  Euro. 

* Nếu bán thông thường, sau 1 năm người đó thu được 6257,14 Euro. Như 

vậy sau gần 2 năm nhà kinh doanh có thể thu hồi vốn. 

* Một ngày bán cho đối tác là x đồng Onecoin, anh ta sẽ phải giảm giá cho 

mỗi đồng Onecoin đó 0,25%.8.x Euro, tức là tổng cộng anh ta sẽ thu về 

2(8 0,25%.8. ) 8 0,02P x x x x     Euro. 

36 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

Thời gian bán hết số đồng Onecoin là 

35.10

x
. 

Để thu được lời nhiều nhất thì anh ta phải bán hết số đồng Onecoin trong 

thời gian ngắn nhất và được giá cao nhất. 

Suy ra, ta phải xác định giá trị của x để 
28 0,02P x x  đạt giá trị lớn nhất. 

Khi đó, số tiền thu về là:  
3

2 45.10
8 0,02 4.10 100.x x x

x
    

 

- Số HS không xác định được mô hình TH hoặc xác định sai: 

* Một số mô hình sai: 

+ Mô hình 1. HS xác định mô hình TH: xác định x để f(x) đạt giá trị lớn nhất 

   

35.10

4 44.10 100 10 1,09
x

f x x

 
 
 
 

    

 

+ Mô hình 2. Xác định mô hình TH: Mỗi ngày bán cho đối tác là x đồng 

Onecoin, anh ta sẽ phải giảm giá cho mỗi đồng Onecoin đó 0,25%.8 Euro, 

tức là tổng cộng anh ta sẽ thu về (8 0,25%.8) 7,98P x x    Euro. 

Sau một năm anh ta thu được số tiền là 7,98 .365 2912,7 .x x  

6 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

 

3) Sử dụng những kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm chiến lược giải quyết mô 

hình TH 

- Xác định giá trị lớn nhất dựa vào tính chất của hàm số 

2( ) 8 0,02f x x x   

36 

4) Trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình TH 

Số HS giải toán đúng: 

Một số lời giải đúng: 

+ Lời giải 1: Xác định giá trị lớn nhất của 
2( ) 8 0,02f x x x   bằng cách 

biến đổi biểu thức:  2 2( ) 8 0,02
2

400
100

xf x x xx      

  22
2.200 4000 4000

100
x x    

 
2

200
800

50

x 
    

Do 
 

2
200

0,
50

x 
  dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 200.x   

Vậy  
ax

800,
m

f x  khi 200.x   

+ Lời giải 2: Xét hàm số 2( ) 8 0,02f x x x   

Ta có '( ) 8 0,04 '( ) 0 200f x x f x x       

 

x - ∞                       200                          + ∞ 

f '(x)                +             0             -  

 

f(x) 

                              800 

 

- ∞                                                         + ∞ 

 

Vậy Pmax = 800, khi x = 200.  

 

32 

- Số HS giải toán sai 4 
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Một số thể hiện cần quan tâm qua bài làm của HS Số HS 

5) Xem xét, lựa chọn kết quả giải quyết mô hình TH phù hợp với yêu cầu 

của bài toán ban đầu 

Số HS chuyển đổi đúng: 

Mỗi ngày bán cho đối tác 200 đồng Onecoin thu được 800 Euro. 

Khi đó, bán hết số 5.000 đồng Onecoin trong 25 ngày và thu về số tiền là: 

20.000 Euro.  

Thời gian vay lãi là 5 tháng và 25 ngày (= 6 tháng): 

Số tiền cả gốc và lãi phải trả sau 6 tháng là:  

6

3 0,09
10.10 1

12

 
  

 
10.458,522 Euro (tính theo công thức lãi kép).  

Vậy số tiền lợi nhuận là: 9.541,478 Euro. 

 

24 

 

- Số HS chuyển đổi sai hoặc không biết cách chuyển đổi: 

Một số sai lầm: 

+ Không tính lãi theo công thức lãi kép: 

Số tiền lãi phải trả là: 
3 3 30,09

10.10 6. 10.10 . 10.10 6.75
12

 
   

 
=10.450 Euro. 

Vậy số tiền lợi nhuận là: 9.550 Euro. 

8 

+ Xác định được mỗi ngày bán được 200 đồng Onecoin thì sẽ được lời nhiều 

nhất, nhưng khi tính toán lợi nhuận thì HS lại nhân giá bán mỗi đồng Onecoin 

là 8 Euro, thu được 1.600 Euro. 

Thu được 40.00 Euro sau khi bán hết số 5.000 đồng Onecoin. 

Số tiền lãi phải trả là T= 10.000 x 0,09 = 900 Euro, trả gốc 10.000 Euro. Lợi 

nhuận thu về là: 29.100 Euro. 

 

+ Lựa chọn phương án bán thông thường, mỗi tuần khớp lệnh bán 3 lần, sau 

2 năm là bắt đầu có lợi nhuận và lợi nhuận rất cao. Vì sau 2 năm bán mất 

khoảng 1.560 đồng Onecoin, số còn lại là 3.440. Với giá bán 8 Euro một đồng 

Onecoin thì nhà kinh doanh thu về 27.520 Euro. 

 

- Phản ánh: 

+ Nếu bán cùng lúc cho nhiều người thì số thời gian bán sẽ nhanh hơn nên 

sẽ thu lợi nhuận cao hơn; 

7 

 

 

+ Cần xác định ngân hàng sẽ tính lãi theo công thức lãi kép hay không.  5 

 

Nhận xét: 
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- 42 HS thu thập thông tin liên quan đến vấn đề cần giải quyết, chỉ có 4 HS không 

làm bài và 6 HS xác định mô hình TH sai. 

- 36 HS xây dựng mô hình TH đưa về bài toán xác định giá trị lớn nhất của hàm 

số   28 0,02f x x x  . 

- Có 24 HS tính được số tiền lãi phải trả ngân hàng sau thời gian bán hết đồng 

Onecoin và chuyển sang lời giải của bài toán chứa tình huống TT đúng. Đây là một kết 

quả khá bất ngờ, ngoài dự kiến của chúng tôi, tuy nhiên, vẫn còn một số HS chuyển đổi 

sang kết quả của bài toán chứa tình huống TT chưa đúng. 

c) Nhận xét chung về kết quả bài kiểm tra sau TN 

Nhìn chung, HS rất hứng thú khi làm bài kiểm tra, các thành tố của NLGQVĐTT 

được HS thể hiện tương đối tốt, hầu hết HS đều xác định được các thông tin, dữ kiện 

TH từ BTCTHTT, chuyển đổi được từ ngôn ngữ của BTCTHTT sang bài toán “TH 

thuần túy”. Nhiều HS đã chuyển đổi kết quả của bài toán “TH thuần túy” sang lời giải 

của BTCTHTT chính xác. Điều này chứng tỏ, NLGQVĐTT của HS được phát triển. 

- NL hiểu được vấn đề, thu nhận được thông tin từ tình huống TT của HS khá tốt. 

Sau TN, HS biết cách xác định thông tin và lựa chọn được thông tin TH cần thiết cho 

việc thiết lập mô hình TH. Tuy nhiên vẫn còn một số HS khó khăn trong việc xác định 

thông tin TH, nhưng so với bìa kiểm tra trước TN tỷ lệ này khá thấp, điều đó chứng tỏ 

NL lựa chọn thông tin TH của HS được cải thiện đáng kể. 

- NL xác định mô hình TH của HS sau TN khá tốt, đây là NL cần chú trọng phát 

triển trong quá trình dạy học, bởi HS gặp khó khăn nhiều khi xác định mô hình TH của 

BTCTHTT. 

- NL giải mô hình TH khá tốt, đa số các em khi xác định mô hình TH đã giải đúng. 

Đây cũng là một điểm mạnh của HS.  

- NL chuyển đổi từ kết quả giải mô hình TH sang kết quả của bài toán chứa tình 

huống TT được cải thiện, tuy nhiên đây cũng là NL cần bồi dưỡng hơn nữa cho HS./. 

 
 




