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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Theo Luật giáo dục Việt Nam năm 2005, mục tiêu giáo dục phổ thông
của chúng ta là “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng
động và sáng tạo, hình thành nhân cách con ngƣời Việt Nam Xã hội chủ
nghĩa, xây dựng tƣ cách và trách nhiệm cộng đồng, chuẩn bị cho học sinh tiếp
tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc ”. Về phƣơng pháp giáo dục, cần phải “Phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say
mê học tập và ý chí vƣơn lên”, “bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kĩ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm
vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Toán học có mối liên hệ mật thiết với
thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa
học, công nghệ cũng nhƣ trong sản xuất và đời sống. Với vai trò đặc biệt,
Toán học trở nên thiết yếu đối với mọi nghành khoa học, góp phần làm cho
đời sống xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Bởi vậy việc rèn luyện
cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là điều cần
thiết đối với sự phát triển của xã hội và phù hợp với mục tiêu của giáo dục
Toán học.
Để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chúng ta
cần phải đào tạo những con ngƣời lao động có hiểu biết, có kĩ năng và ý thức
vận dụng những thành tựu của Toán học trong điều kiện cụ thể nhằm mang lại
những kết quả thiết thực. Vì thế, việc dạy học Toán ở trƣờng phổ thông phải
luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn, nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng và
giáo dục họ ý thức sẵn sàng ứng dụng Toán học một cách có hiệu quả trong
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các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp
hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đã xác định về mục tiêu giáo dục
phổ thông: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất,
hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu,
định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn
diện, chú trọng giáo dục lí tƣởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ,
tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…”.
Với vị trí đặc biệt của môn Toán là môn học công cụ: cung cấp kiến
thức, kĩ năng, phƣơng pháp, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa phổ thông
của con ngƣời lao động mới làm chủ tập thể, việc thực hiện theo nguyên lí
giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà
trƣờng gắn liền với xã hội” cần phải quán triệt trong mọi trƣờng hợp để hình
thành mối liên hệ qua lại giữa kỉ luật lao động sản xuất, cuộc sống và Toán
học.
Việc tăng cƣờng rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức
Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn là rất cần thiết và
thiết thực, có vai trò quan trọng trong hoàn cảnh giáo dục nƣớc ta. Trong
chƣơng trình Toán học phổ thông bài toán tìm GTLN, GTNN thƣờng xoay
quanh những bài toán trong nội bộ Toán học và học sinh ít có cơ hội học và
rèn luyện những bài toán có nội dung liên môn hay là những bài toán thực
tiễn. Một vấn đề quan trọng nữa là trong thực tế dạy Toán ở trƣờng phổ
thông, các giáo viên không thƣờng xuyên rèn luyện cho học sinh thực hiện
những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn dẫn đến khả năng vận dụng Toán
học của học sinh vào thực tiễn còn nhiều hạn chế.
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Đã có một số công trình một số công trình nghiên cứu liên quan đến nội
dung vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn. Luận văn này muốn góp
phần làm sáng tỏ thêm cũng nhƣ kế thừa, phát triển, cụ thể hóa những kết quả
nghiên cứu của các tác giả đi trƣớc vào việc giảng dạy Toán ở trƣờng THPT.
Vì những lí do trên, tên đề tài đƣợc chọn là: “Dạy bài toán tìm GTLN,
GTNN theo định hướng phát triển năng lực vận dụng Toán học vào thực
tiễn cho học sinh THPT”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề rèn luyện cho học sinh
phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán
tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn.
Đề xuất các biện pháp dạy học bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung
thực tiễn theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học
vào thực tiễn.
3. Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: quá trình dạy học những nội dung liên quan đến
bài toán tìm GTLN, GTNN.
Phạm vi nghiên cứu: chƣơng trình Toán THPT.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Vai trò và ý nghĩa của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng
kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung
thực tiễn.
Tình hình việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức
Toán học vào thực tiễn trong giảng dạy Toán hiện nay ở trƣờng phổ thông
Những quan điểm rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức
Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn trong giảng dạy
Toán ở trƣờng Trung học phổ thông.
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Phƣơng pháp dạy bài toán theo định hƣớng phát triển năng lực vận
dụng Toán học vào thực tiễn.
Những chủ đề có tiềm năng khai thác và rèn luyện cho học sinh năng
lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết những bài toán tìm GTLN,
GTNN có nội dung thực tiễn.
Biện pháp dạy học bài toán tìm GTLN, GTNN theo định hƣớng phát
triển năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn.
Thực nghiệm sƣ phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của việc
lựa chọn hệ thống bài tập tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận:
- Nghiên cứu các tài liệu về giáo dục học môn Toán, tâm lý học, lý luận
dạy học môn Toán; các công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài
nhằm hoàn thành cơ sở lí luận cho đề tài.
- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, sách nâng cao, sách chuẩn
kiến thức có nội dung liên quan đến đề tài.
Điều tra thực tế - quan sát: Dự giờ, quan sát, thiết kế và sử dụng phiếu
điều tra để có một số đánh giá về thực trạng việc dạy học những nội dung có
liên quan đến bài toán tìm GTLN, GTNN.
Thực nghiệm sƣ phạm và thống kê nhằm đánh giá hiệu quả và tính khả
thi của luận văn.
6. Giả thiết khoa học
Trên cơ sở tôn trọng Chƣơng trình, Sách giáo khoa Toán THPT hiện
hành, nếu đề xuất đƣợc những quan điểm, biện pháp dạy học và những gợi ý
hợp lí về cách lựa chọn nội dung dạy học thì sẽ góp phần phát triển năng lực
vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn thông qua những bài toán tìm
GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Toán
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học ở trƣờng THPT.
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có
3 chƣơng
Chƣơng 1. Một số vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn
1.1. Một số vấn đề về lí luận
1.2. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng Toán học
vào thực tiễn
1.3. Vài nét về thực trạng dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực
vận dụng Toán học và thực tiễn
1.4. Kết luận chƣơng 1
Chƣơng 2. Dạy bài toán tìm GTLN, GTNN theo định hƣớng phát triển
năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT
2.1. Một số định hƣớng dạy học theo quan điểm phát triển năng lực vận
dụng Toán học vào thực tiễn
2.2. Một số chủ đề toán trong chƣơng trình THPT chứa đựng bài toán
tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
2.3. Một số biện pháp dạy bài toán tìm GTLN, GTNN theo định hƣớng
phát triển năng lực vận dụng kiến thức môn Toán vào thực tiễn ở trƣờng
THPT
2.4. Kết luận chƣơng 2
Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phạm
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5. Kết luận chung về thực nghiệm
5

Chƣơng 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1.Một số vấn đề về lí luận
1.1.1. Bài toán thực tiễn và quá trình Toán học hóa
1.1.1.1. Bài toán thực tiễn
G. Polya định nghĩa: “Bài toán là nhu cầu hay yêu cầu đặt ra sự cần
thiết phải tìm kiếm một cách ý thức phương tiện thích hợp để đạt tới một mục
đích trông thấy rõ ràng nhưng không thể đạt được ngay” [40, tr.119]. Bài
toán xuất phát từ yêu cầu hay nhu cầu mà ta gọi là ƣớc muốn(hay vấn đề),
ƣớc muốn có khi dẫn đến một bài toán, có khi không dẫn đến bài toán. Nếu
khi có một ƣớc muốn, mà trong đầu ta, không cần một chút cố gắng nào, lập
tức nảy sinh ra một phƣơng tiện rõ ràng mạch lạc, mà dùng phƣơng tiện đó
chắc chắn có thể thực hiện đƣợc ƣớc muốn, thì sẽ không nảy ra bài toán. Một
vấn đề có thể là bài toán đối với ngƣời này nhƣng không phải là bài toán đối
với ngƣời khác tùy thuộc vào phƣơng tiện (kiến thức và kinh nghiệm) mà họ
có.
Nhƣ vậy, bài toán thực tiễn là bài toán mà yêu cầu hay nhu cầu cần đạt
đƣợc xuất phát từ trong thực tiễn cuộc sống. Chúng ta cần phân biệt bài toán
“thực tiễn đích thực” với bài toán “ngụy thực tiễn”. Có một số sách, tài liệu đã
đồng nhất hai khái niệm này. G. Polya gọi các bài toán này “ngụy thực tiễn”
là các “bài toán đố bằng lời”, tức là các bài toán đƣợc hƣ cấu nhằm thách đố
ngƣời giải. Về nhiều phƣơng diện, các bài toán thực tế khác xa những bài toán
thuần túy Toán học. Tuy nhiên, các lí luận và phƣơng pháp chính để giải thì
về căn bản là nhƣ nhau. Hơn nữa, những bài toán thực tiễn nói chung có bao
gồm một phần Toán học. Trong bài toán thực tiễn, các ẩn, các dữ kiện, các
điều kiện là phức tạp hơn và không đƣợc xác định rõ ràng nhƣ trong một bài
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toán thuần túy Toán học. Để giải quyết một bài toán thuần túy Toán học,
chúng ta xuất phát từ những khái niệm rất rõ ràng, tƣơng đối có trật tự trong ý
nghĩ của chúng ta. Với một bài toán thực tế nhiều khi ta phải xuất phát từ
những ý nghĩ mơ hồ và việc làm sáng tỏ các khái niệm có khi lại là một bộ
phận quan trọng của bài toán. Nhƣ vậy, giải một bài toán đòi hỏi năng lực giải
quyết vấn đề cao hơn khi giải một bài toán thuần túy Toán học. Muốn đạt và
giải một bài toán thuần túy Toán học xuất phát từ những vấn đề thực tiễn thì
thông thƣờng chúng ta giới hạn trong việc tính gần đúng, vì ta buộc phải bỏ
qua một số dữ kiện và điều kiện phụ của bài toán thực tiễn. Vì vậy, “trong các
bài toán thực tế, tất cả đều phức tạp hơn và không rõ ràng như trong các bài
toán thuần túy Toán học. Đó là điều khác nhau cơ bản giữa hai loại bài toán
đó và từ đó dẫn 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 bài
toán” [40, tr.50].
Chính vì vậy mà khi gặp một vấn đề thực tiễn để giải một bài toán thực
tiễn này, ngƣời ta tìm cách dịch nó sang ngôn ngữ Toán học để đƣợc bài toán
thuần túy Toán học, quá trình đó gọi là quá trình “Toán học hóa”. Từ một vấn
đề của thực tiễn hoặc bài toán thực tế thông qua quá trình Toán học hóa, có
thể biến thành một bài hoặc có thể nhiều bài toán thuần túy Toán học mà mỗi
bài toán giải quyết một nhiệm vụ của bài toán thực tế. Điều đó phụ thuộc vào
tính phức tạp của bài toán thực tế, bản chất của lĩnh vực thực tế và vào “tay
nghề” của ngƣời thực hiện quy trình Toán học hóa. Trong quá trình Toán học
hóa, để biến một bài toán thực tế thành một bài toán thuần túy Toán học
chúng ta thƣờng đặt một số điều kiện lý tƣởng cho ẩn. Ví dụ: “Nếu hai vòi
nƣớc cùng chảy vào một bể nƣớc cạn (không có nƣớc) thì bể sẽ đầy trong 1
giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút
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thì đƣợc

2
bể nƣớc. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy
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đầy bể là bao nhiêu?”, trong bài toán này ta đã coi rằng vòi nƣớc chảy với lƣu
lƣợng nƣớc nhƣ nhau trên mỗi khoảng thời gian bằng nhau, trên thực tế ít khi
có những vòi nƣớc chảy đƣợc với lƣu lƣợng nhƣ vậy; cũng giống nhƣ ví dụ
trên với những bài toán về vận tốc, không phải lúc nào cũng có chuyển động
đều với vận tốc 50 km/h mà có lúc chuyển động nhanh hoặc chậm hơn. Do
đó, kết quả của bài toán thuần túy Toán học nhiều khi không phản ánh đúng
kết quả thực tế. Để có quá trình Toán học hóa tốt, chúng ta cần xây dựng quy
trình để đảm bảo sự tƣơng ứng chặt chẽ của bài toán thực tiễn và bài toán
thuần túy Toán học.
1.1.1.2. Mô hình hóa Toán học và quá trình Toán học hóa
Mô hình hóa Toán học theo Kaiser (2005) cho rằng, bên cạnh việc áp
dụng các thuật toán chuẩn trong chƣơng trình vào bối cảnh thế giới thực và
bối cảnh thế giới phục vụ nhƣ là minh họa cho các khái niệm Toán học (ví dụ
nhƣ sử dụng các khoản nợ để giới thiệu số âm), các vấn đề mô hình hóa nhƣ
là các ví dụ dựa theo bối cảnh của đời sống thực đang ngày đƣợc coi trọng.
Tiếp cận mô hình hóa, theo đó, dựa trên cả thế giới thực và thế giới Toán học.
Một quá trình mô hình hóa đƣợc thực hiện nhƣ sau: một bối cảnh thế giới
thực là điểm khởi đầu của quá trình. Tiếp đó, bối cảnh đƣợc ý tƣởng hóa
(chẳng hạn, đơn giản hóa hoặc đƣợc cấu trúc để có đƣợc một mô hình của thế
giới thực). Tiếp theo, mô hình thế giới thực đƣợc Toán học hóa (tức là đƣợc
diễn dịch vào trong Toán học sao cho nó trở thành một mô hình Toán học của
bối cảnh ban đầu). Những xem xét Toán học cho mô hình toán tạo nên các kết
quả Toán học, cái mà phải đƣợc thông dịch trở lại bối cảnh thực tế. Tính phù
hợp của các kết quả phải đƣợc kiểm tra, xác nhận. Trong trƣờng hợp lời giải
không thỏa đáng, điều này hay xảy ra trong thực tế, quá trình này cần đƣợc
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lặp lại.
Sơ đồ 1.1. Quá trình mô hình hóa theo Kaiser

Mô hình Toán học

Mô hình thế giới thực

Kết quả Toán học

Bối cảnh thực tế

Toán học

Thực tế

Mô hình Toán học là sử dụng Toán học để đƣa ra những đánh giá về
các hiện tƣợng trong xã hội. Mục đích của mô hình là để hiểu rõ hơn về các
hiện tƣợng đó và có thể đƣa ra những dự đoán trong tƣơng lai.
Đƣa ra một bài toán thực tế, nhiệm vụ đầu tiên là lập công thức bằng
cách xác định các biến độc lập và phụ thuộc, đƣa ra các giả sử về về tính đơn
giản của bài toán để có thể giải đƣợc.
Bƣớc tiếp theo là áp dụng các kiến thức Toán học mà ta biết vào xây
dựng công thức để đƣa ra các kết luận Toán học. Từ đó ở bƣớc thứ ba, ta lấy
những kết luận Toán học đó để phân tích chúng, đƣa ra những dự đoán. Bƣớc
cuối cùng là kiểm tra những dự đoán vào số liệu thực tế để điều chỉnh mô
hình Toán học xây dựng và tiếp tục quy trình trên cho đến khi đƣợc một mô
hình tƣơng đối chính xác. Mô hình Toán học thì luôn có những sai số nhất
định, một mô hình Toán học tốt thì sai số đủ nhỏ để có những kết luận đúng.
Khi giải các bài toán thực tế, ngƣời ta cần tìm cách dịch nó sang ngôn
ngữ Toán học để đƣợc bài toán thuần túy Toán học đó là “Quá trình Toán học
hóa”.Theo OECD/PISA kiểm tra năng lực của học sinh để phân tích suy luận
và giao tiếp các ý tƣởng Toán học một cách hiệu quả khi các em đặt, thiết lập,
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giải và lí giải các vấn đề toán trong nhiều bối cảnh. Giải quyết các vấn đề nhƣ
vậy đòi hỏi học sinh sử dụng các kỹ năng và năng lực các em đạt đƣợc qua
các kinh nghiệm học đƣờng và trong đời sống thực. Theo PISA, một quá trình
cơ bản mà các học sinh dùng để giải quyết các vấn đề thực tế đƣợc biểu hiện
theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.2. Quá trình Toán học hóa theo PISA
Lời giải của vấn
đề thực

Giai đoạn thứ ba
Bƣớc 5

Lời giải Toán
học

Giai đoạn thứ
hai Bƣớc 4

Giai đoạn thứ
ba Bƣớc 5
Vấn đề của thế
giới thực

Giai đoạn thứ nhất
Bƣớc 1, 2, 3

Vấn đề của Toán
học

Thế giới Toán học

Thế giới thực
- Quy trình ba giai đoạn Toán học hóa

Giai đoạn thứ nhất: Quy trình Toán học hóa bắt đầu bằng việc chuyển
bài toán từ thế giới thực sang bài toán của thế giới Toán học.
Giai đoạn thứ hai:Phần suy diễn của quy trình mô hình hóa, phần này
của quá trình Toán học bao gồm: dùng ngôn ngữ ký hiệu, hình thức, kỹ thuật
và các phép toán; hoàn thiện và điều chỉnh các mô hình toán; kết hợp và tích
hợp các mô hình; lập luận; tổng quát hóa.
Giai đoạn thứ ba: Giai đoạn cuối cùng trong việc giải quyết một vấn đề
liên quan đến việc phản ánh về toàn bộ quá trình Toán học hóa và các kết quả.
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Những khía cạnh của quá trình phản ánh này là hiểu lĩnh việc và các hạn chế
của các khái niệm Toán học, phê phán mô hình và các hạn chế của nó; phản
ánh về các lập luận Toán học, giải thích, lời giải và kiểm tra các kết quả.
- Quy trình 5 bước Toán học hóa
Bƣớc 1. Bắt đầu từ một vấn đề đƣợc đặt ra trong thực tế
Bƣớc 2. Tổ chức các vấn đề thực tiễn theo các khái niệm Toán học và
xác định các yếu tố Toán học tƣơng thích
Bƣớc 3. Dần thoát khỏi thực tiễn thông qua các quá trình; Đặt giả thiết,
khái quát hóa, mô hình hóa theo ngôn ngữ toán, chuyển thành vấn đề của
Toán học.
Bƣớc 4. Giải quyết bài toán
Bƣớc 5. Làm cho lời giải bài toán có ý nghĩa theo nghĩa của thế giới
thực, bao gồm việc xác định những hạn chế của lời giải.
1.1.2. Năng lực và năng lực Toán học
1.1.2.1. Năng lực
Theo từ điển Bách khoa Việt Nam [49, tr.41]: “Năng lực là đặc điểm
của cá nhân thể hiện mức độ thông thạo, tức là có thể thực hiện mộtc cách
thành thục và chắc chắn một hay một số dạng hoạt động nào đó”
Theo từ điển Tiếng Việt [38, tr.855-856]: “Năng lực là khả năng, điều
kiện chủ quan hoặc sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó, là phẩm chất
tâm sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành
một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao”
Theo tâm lý học “Năng lực là tổ hợp thuộc tính độc đáo của cá nhân
phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm
bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt”
Theo Nguyễn Văn Cƣờng [13, tr.44]: “Năng lực là khả năng thực hiện
có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề
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trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay
cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn
sàng hành động”
Nhƣ vậy có thể hiểu “Năng lực là tổ hợp các kỹ năng của cá nhân đảm
bảo thực hiện được một dạng hoạt động nào đó”
1.1.2.2. Năng lực Toán học
Năng lực Toán học là tổ hợp các kỹ năng của cá nhân đảm bảo thực
hiện các hoạt động Toán học. Các kỹ năng của cá nhân vừa là sản phẩm của
sinh lý (có sẵn) vừa là sản phẩm của tâm lý (do rèn luyện mà có). Các hoạt
động Toán học đó là các thao tác đặc trƣng (phân tích, suy luận, lập luận,
chứng minh,…) với các đối tƣợng, nội dung Toán học.
Một cá nhân phải tham gia vào Toán học hóa thành công trong nhiều
bối cảnh, các tình huống bên trong hay bên ngoài Toán học và những ý tƣởng
bao quát cần có đƣợc một số các năng lực Toán học. Một năng lực này có thể
đạt đƣợc ở các mức độ thành thạo khác nhau. Những phần khác nhau của
Toán học hóa sẽ huy động các năng lực khác nhau, theo cả hai kỹ năng cụ thể
và mức độ thành thạo đòi hỏi.
Trong khuôn khổ của OECD/PISA (1999) định nghĩa năng lực Toán
học (Mathematical Literacy) là năng lực của một cá nhân có thể nhận biết về
ý nghĩa, vai trò của kiến thức Toán học trong cuộc sống; là khả năng lập luận
và giải toán; biết học toán, vận dụng toán theo cách nhằm đáp ứng nhu cầu
đời sống hiện đại và tƣơng lai một cách linh hoạt. Bởi vậy, năng lực Toán học
không phải là một hệ thống kiến thức Toán học phổ thông truyền thống mà
điều đƣợc nhấn mạnh ở đây là kiến thức Toán học đƣợc sử dụng nhƣ thế nào
để tạo ra ở học sinh khả năng suy xét, lập luận và hiểu đƣợc ý nghĩa của kiến
thức Toán học.
Trong PISA, ngƣời ta xem xét ba cấp độ của năng lực Toán học
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- Cấp độ 1: Ghi nhớ, tái hiện
- Cấp độ 2: Kết nối và tích hợp
- Cấp độ 3: Khái quát hóa, Toán học hóa
Các thông tin trong Bảng sau cho biết cụ thể về cách nhận biết và phân
biệt các cấp độ năng lực Toán học thông qua việc mô tả các đặc điểm của mỗi
cấp độ.
Bảng 1.1. Các đặc điểm của ba cấp độ năng lực Toán học
Cấp độ của năng lực Đặc điểm
Học sinh có thể:
Cấp độ 1: Ghi nhớ,
tái hiện

- Nhớ lại các đối tƣợng, định nghĩa và tính chất Toán
học
- Thực hiện đƣợc một cách làm quen thuộc
- Áp dụng một thuật toán đặc trƣng
Học sinh có thể:
- Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề

Cấp độ 2: Kết nối
và tích hợp

đơn giản
- Tạo một kết nối trong các biểu đạt khác nhau
- Đọc và giải thích đƣợc các kí hiệu và ngôn ngữ hình
thức (Toán học), hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn
ngữ tự nhiên
Học sinh có thể:

Cấp độ 3: Khái quát
hóa, Toán học hóa

- Nhận biết nội dung Toán học trong các tình huống có
vấn đề
- Sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết vấn đề
- Biết phân tích, lập luận, chứng minh Toán học

Trên cơ sở nghiên cứu những lí luận và thực tiễn, có thể thấy:
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*) Năng lực Toán học là những đặc điểm tâm lí về hoạt động trí tuệ của
học sinh, giúp họ nắm vững và vận dụng tƣơng đối nhanh, dễ dàng, sâu sắc,
những kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo trong môn Toán.
*) Năng lực Toán học đƣợc hình thành, phát triển, thể hiện thông qua
(và gắn liền với) các hoạt động của học sinh nhằm giải quyết những nhiệm
vụ học tập trong môn Toán: Xây dựng và vận dụng khái niệm, chứng minh và
vận dụng định lí, giải bài toán,…
Theo V. A.Kruchetxki cấu trúc năng lực toán gồm 4 thành phần:
1) Khả năng thu nhận thông tin toán
2) Khả năng chế biến thông tin toán
3) Khả năng lƣu trữ thông tin toán
4) Khuynh hƣớng chung về toán
Ngoài ra, còn một yếu tố ảnh hƣởng đến sự hình thành và phát triển
năng lực Toán học: yếu tố tự nhiên – sinh học, yếu tố môi trƣờng xã hội và
giáo dục, yếu tố nội dung của Toán học, yếu tố hoạt động của học sinh.
Cấu trúc của năng lực bao gồm một tổ hợp nhiều kĩ năng thực hiện
những hành động thành phần và có liên quan chặt chẽ với nhau. Đồng thời
năng lực còn liên quan đến khả năng phán đoán, nhận thức, hứng thú, tình
cảm.
Hình thành và phát triển những năng lực cơ bản nói chung và năng lực
Toán học của học sinh trong học tập và đời sống là nhiệm vụ quan trọng của
các nhà trƣờng sƣ phạm.
1.1.2.3. Năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn
Năng lực vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn là khả năng của bản
thân ngƣời học huy động, sử dụng những kiến thức Toán học, kĩ năng giải
toán đã học trên lớp hoặc học qua trải nghiệm thực tế của cuộc sống để giải
quyết những vấn đề đặt ra trong những tình huống đa dạng và phức tạp của
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đời sống một cách hiệu quả và có khả năng biến đổi nó. Năng lực vận dụng
kiến thức Toán học vào thực tiễn thể hiện phẩm chất, nhân cách của học sinh
trong quá trình hoạt động để thỏa mãn nhu cầu chiếm lĩnh tri thức.
Với cách hiểu trên, cấu trúc năng lực vận dụng kiến thức Toán học của
học sinh vào thực tiễn có thể đƣợc mô tả dƣới dạng các tiêu chí nhƣ sau:
- Có khả năng tiếp cận vấn đề thực tiễn.
- Có kiến thứcToán học về tình huống thực tiễn cần giải quyết.
- Lập kế hoạch để giải quyết tình huống thực tiễn đặt ra (đây chính là
giai đoạn chuyển đổi ngôn ngữ thực tiễn sang ngôn ngữ Toán học):
+ Phân tích đƣợc tình huống; phát hiện đƣợc vấn đề đặt ra của tình
huống.
+ Xác định đƣợc và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến tình
huống.
+ Đề xuất đƣợc giải pháp giải quyết tình huống tức là đƣa ra mô hình
Toán học cho tình huống.
- Sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết bài toán thực tiễn theo mô
hình đã đƣa ra và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của mô hình bài
toán đã đƣa ra ở trên.
Từ các tiêu chí trên của năng lực vận dụng kiến thức có thể mô tả thành
nhiều chỉ báo với các mức độ khác nhau để thông qua đó giáo viên có thể xây
dựng thang đánh giá mức độ phát triển năng lực này của học sinh trong quá
trình học tập. Có nhiều cách khác nhau để xác định các mức độ của năng lực
vận dụng kiến thức của học sinh, cụ thể:
- Theo cơ sở kiến thức khoa học cần vận dụng để xác định các mức độ
khác nhau nhƣ: học sinh chỉ cần vận dụng một kiến thức khoa học hoặc vận
dụng nhiều kiến thức khoa học để giải quyết một vấn đề.
- Theo mức độ quen thuộc hay tính sáng tạo của ngƣời học.
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- Theo mức độ tham gia của học sinh trong giải quyết vấn đề.
- Theo mức độ nhận thức của học sinh: tái hiện kiến thức để trả lời câu
hỏi mang tính lý thuyết; vận dụng kiến thức để giải thích các sự kiện, hiện
tƣợng của lý thuyết; vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống xảy
ra trong thực tiễn; vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết những tình huống
trong thực tiễn, đề ra kế hoạch hành động cụ thể hoặc viết báo cáo…
1.2. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức
Toán học và thực tiễn
1.2.1. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức
Toán học vào thực tiễn phù hợp với xu hƣớng phát triển chung của thế
giới và thực tiễn Việt Nam
Thế giới đã bƣớc vào kỉ nguyên kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Với sự
phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, ngƣời lao động buộc phải chủ
động dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong lao động, hòa nhập với cộng đồng
xã hội; đặc biệt phải luôn học tập, học để có hành và qua hành phát hiện
những điều cần học tập tiếp. Chính vì thế, trong giáo dục cần hình thành và
phát triển cho học sinh năng lực thích ứng, năng lực hành động, năng lực
cùng sống và làm việc với tập thể, cộng đồng cũng nhƣ năng lực tự học.
Để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nền
sản xuất hiện đại, phong trào cải cách giáo dục Toán học ở trƣờng phổ thông
đã đƣợc thực hiện rộng khắp và sâu sắc ở nhiều nƣớc trên thế giới. Tuy có sự
khác nhau đáng kể về mục đích và phƣơng pháp thực hiện ở mỗi nƣớc, nhƣng
nhìn chung xu thế của việc cải cách giáo dục Toán học trên thế giới là hiện
đại hóa một cách thận trọng và tăng cƣờng ứng dụng [20, tr.279-280]. Ở Việt
Nam, khi chuẩn bị cũng nhƣ khi thực hiện và điều chỉnh cải cách giáo dục –
trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu cụ thể của nƣớc ta trên con đƣờng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu hƣớng đổi mới môn Toán trong trƣờng phổ
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thông trên thế giới, đồng thời có tính đến những điều kiện cụ thể của giáo dục
Việt Nam – Chƣơng trình môn Toán đã có nhiều đổi mới, trong đó đặc biệt
chú ý tới việc tăng cƣờng và làm rõ mạch Toán ứng dụng và ứng dụng Toán
học hơn nữa [24,tr.60], [21].
Rõ ràng rằng, việc dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận
dụng Toán học vào thực tiễn hoàn toàn phù hợp và có tác dụng tích cực trong
hoàn cảnh giáo dục của nƣớc ta.
1.2.2. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng Toán học
vào thực tiễn là yêu cầu có tính nguyên tắc góp phần phản ánh đƣợc tinh
thần và sự phát triển của giáo dụcToán học hiện đại
Môn Toán trong trƣờng phổ thông bao gồm những nội dung quan
trọng, cơ bản, cần thiết nhất đƣợc lựa chọn trong khoa học Toán học xuất phát
từ mục tiêu đào tạo của nhà trƣờng và phải phù hợp với trình độ nhận thức
của học sinh; đồng thời phù hợp với thực tiễn giáo dục – xã hội của đất nƣớc.
Những nội dung đó không những phản ánh đƣợc tinh thần, quan điểm,
phƣơng pháp mà còn phải phản ánh đƣợc xu thế phát triển của khoa học Toán
học hiện nay, mà một trong những hƣớng chủ yếu của nó là ứng dụng [21,
tr.16-17, 22-23].
Một trong những nguyên tắc quan trọng là ”Kết hợp lí luận với thực
tiễn”. Kết hợp lí luận với thực tiễn không chỉ là nguyên tắc dạy học mà còn là
quy luật cơ bản của việc dạy học và giáo dục của chúng ta.
Để thực hiện nguyên tắc Kết hợp lí luận với thực tiễn trong việc dạy
học toán cần:
+) Đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức Toán học để có thể vận dụng
chúng vào thực tiễn;
+) Chú trọng nêu các ứng dụng của Toán học vào thực tiễn;
+) Chú trọng đến các kiến thức Toán học có nhiều ứng dụng trong thực
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tiễn
+) Chú trọng rèn luyện cho học sinh có những kỹ năng Toán học vững
chắc;
+) Chú trọng công tác thực hành Toán học trong nội khóa cũng nhƣ
ngoại khóa [5, tr.149-150].
Tăng cƣờng và làm rõ mạch Toán ứng dụng và ứng dụng Toán học là
góp phần thực hiện nguyên tắc kết hợp lí luận với thực tiễn, học đi đôi với
hành, nhà trƣờng gắn liền với đời sống [24, tr.60].
1.2.3. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng Toán học
vào thực tiễn đáp ứng yêu cầu mục tiêu môn Toán và có tác dụng tích cực
trong việc dạy học Toán
Trong thời kỳ đổi mới, thực tế đời sống xã hội và chƣơng trình bộmôn
Toán đã có những thay đổi. Vấn đề rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng
Toán học vào thực tiễn có vai trò quan trọng và góp phần phát triển cho học
sinh những năng lực trí tuệ, những phẩm chất, tính cách, thái độ,… đáp ứng
yêu cầu mới của xã hội lao động hiện đại.
Trong mục này, Luận văn sẽ phân tích để thấy rằng việc rèn luyện cho
học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn góp phần quan
trọng trong việc thực hiện các yêu cầu khác nhau của mục tiêu giáo dục và
mục tiêu môn Toán.
1.2.3.1. Tăng cường rèn luyện phát triển năng lực vận dụngToán học vào
thực tiễn là một mục tiêu, một nhiệm vụ quan trọng của việc dạy học toán ở
trường phổ thông
Để sản phẩm đào tạo của trƣờng Phổ thông đạt đƣợc chất lƣợng trên
các hoạt động giáo dục cơ bản do nhà trƣờng chỉ đạo hoạt động (hoạt động
học tập văn hóa, hoạt động lao động sản xuất, hoạt động xã hội và đoàn thể),
tùy theo đặc điểm của mình phải quán triệt mục tiêu, từ đó phải có nội dung
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cụ thể và phƣơng pháp thích hợp, để tạo nên sự kết hợp ngang dọc một cách
đồng bộ và hài hòa. Rèn luyện phát triển năng lực vận dụng Toán học là một
trong những mục tiêu chủ yếu của việc giảng dạy Toán học ở trƣờng phổ
thông. Điều đó cần phải đƣợc nhấn mạnh với yêu cầu cao hơn đối với học
sinh THPT, bởi vì họ đang ở giai đoạn sắp sửa tham gia trực tiếp vào guồng
máy sản xuất của xã hội, hoặc tham gia vào các quá trình đào tạo có tính
chuyên môn hóa cao hơn.
Môn Toán, một môn học chiếm thời lƣợngđáng kể trong kế hoạch đào
tạo của nhà trƣờng phổ thông. Chất lƣợng đào tạo những ngƣời lao động mới
qua môn Toán phải đƣợc thể hiện ở những mặt sau:
1) Học sinh phải nắm vững hệ thống kiến thức và phƣơng pháp Toán
học cơ bản, phổ thông; phải vận dụng đƣợc những kiến thức và phƣơng pháp
Toán học vào kỹ thuật, lao động, quản lý kinh tế, vào việc học các môn học
khác, vào việc tự học sau khi ra trƣờng và có tiềm lực nghiên cứu khoa học ở
mức độ phổ thông; phải hiểu biết nhận thức luận duy vật và biện chứng trong
Toán học;
2) Học sinh phải thể hiện một số phẩm chất đạo đức của ngƣời lao động
mới (qua hoạt động Toán học mà rèn luyện đƣợc): đức tính cẩn thận, chính
xác chu đáo, làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, có năng suất cao; tinh thần tự
lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm trung thực khiêm tốn,
tiết kiệm, biết biết đúng sai trong Toán học và trong thực tiễn.
Ngoài ra, học sinh thấy và thể hiện đƣợc cái đẹp, cái hay của Toán học
bằng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, bằng lời giải gọn gàng, hình thức trình
bày sáng sủa, bằng những ứng dụng rộng rãi Toán học trong thực tiễn.
Chất lƣợng đào tạo những ngƣời lao động mới qua môn Toán là chất
lƣợng tổng hợp bao gồm khối lƣợng kiến thức và phƣơng pháp Toán học theo
quan điểm hiện đại cùng nhận thức luận Mácxít, kỹ năng và lòng hăng say
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vận dụng những hiểu biết đó vào thực tiễn.
1.2.3.2.Rèn luyện năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn góp phần tích
cực hóa trong việc lĩnh hội kiến thức
Trong dạy học Toán, để học sinh tiếp thu tốt, rất cần đến sự liên hệ gần
gũi bằng những tình huống, những vấn đề thực tế. Những hoạt động thực tiễn
đó vừa có tác dụng rèn luyện năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn vừa
giúp học sinh tích cực hóa trong học tập để lĩnh hội kiến thức.
Ở những lớp dƣới, giáo viên thƣờng dùng những cách nhƣ cho điểm,
khen chê, thông báo kết quả học tập cho gia đình,… để gợi động cơ. Trong
giảng dạy Toán, hình thức gợi động cơ mở đầu và gợi động cơ kết thúc, nhiều
trƣờng hợp có thể sử dụng hình thức gợi động cơ xuất phát từ thực tế. Trong
những hoạt động củng cố kiến thức, có hình thức củng cố bằng ứng dụng,
trong đó có ứng dụng kiến thức trong những tình huống thực tế.
Kỹ năng Toán học hóa các tình huống thực tiễn đƣợc cho trong bài toán
hoặc nảy sinh từ đời sống thực tế nhằm tạo điều kiện cho học sinh biết vận
dụng những kiến thức Toán học trong nhà trƣờng vào cuộc sống góp phần gây
hứng thú học tập, giúp học sinh nắm đƣợc thực chất vấn đề và tránh các sự
kiện Toán học một cách hình thức. Để rèn cho học sinh kỹ năng Toán học hóa
các tình huống thực tiễn, cần chú ý lựa chọn các bài toán có nội dung thực tế
của khoa học, kỹ thuật, của các môn học khác và nhất là thực tế đời sống hàng
ngày quen thuộc với học sinh. Đồng thời nên phát biểu một số bài toán không
phải thuần túy dƣới dạng Toán học mà dƣới dạng một vấn đề thực tế cần phải
giải quyết. Thí dụ bài toán:”Cho đƣờng thẳng d và hai điểm A, B cùng nằm
trên một mặt phẳng có bờ là d. Hãy tìm trên đƣờng thẳng d một điểm M sao
cho tổng khoảng cách MA+MB nhỏ nhất” có thể cho dƣới dạng “Hàng ngày
bạn An phải đi từ nhà đến bờ sông xách nƣớc để tƣới cây cho ruộng rau ở
cùng một phía với bờ sông. Hỏi bạn An phải chọn vị trí lấy nƣớc tại ở chỗ nào
20

để quãng đƣờng đi từ nhà đến ruộng rau là ngắn nhất?”.
1.2.3.3. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn
giúp học sinh có kỹ năng thực hành các kỹ năng Toán học vào thực tiễn và
làm quen dần các tình huống thực tiễn
Để tạo điều kiện vận dụng tri thức vào thực tế, phải có những kỹ năng
thực hành cần thiết cho đời sống, đó là các kỹ năng về tính toán, vẽ hình, đo
đạc,… Trong hoạt động thực tế ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi kỹ năng
tính toán: Tính đúng, tính nhanh, tính hợp lí, cùng với các đức tính cẩn thận,
chu đáo, kiên nhẫn. Trong thực tiễn lao động sản xuất, hoạt động xã hội, việc
tính toán đo đạc với độ chính xác cần thiết xảy ra từng giờ, từng phút; phải
biết vận dụng Toán học nhƣ tính nhẩm, tính bằng bảng tính, thƣớc tính, bằng
đồ thị, toán đồ, máy tính,… một cách thành thạo và đúng đắn. Ngoài ra, cần
giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn với phƣơng pháp hợp lí, ngắn gọn, tiết
kiệm tƣ duy, thời gian, tiền của và sức lao động. Việc vận dụng Toán học vào
thực tiễn cũng nhƣ tập dƣợt nghiên cứu khoa học trong đó có các hoạt động
nhƣ: thu thập tài liệu trong thực tế, mò mẫm, dùng quy nạp không hoàn toàn
để dự kiến quy luật, rồi dùng Toán học để chứng minh tính đúng đắn của các
quy luật dự kiến; thu thập tài liệu thống kê trong sản xuất, quản lý kinh tế
trong xã hội để tìm quy luật chung, ƣớc lƣợng một số dấu hiệu từ mẫu thống
kê đến tập hợp tổng quát về năng suất vụ mùa, năng suất lao động, bình quân
nhân khẩu, phế phẩm, số lƣợng, cỡ hàng,…
Qua các hoạt động tiếp xúc với ngƣời lao động, ngoài thu hoạch về
Toán học, còn có thu hoạch về đạo đức, phẩm chất, quan điểm, lập trƣờng của
họ. Chính vì vậy mà V. I. Lênin đã nhấn mạnh: ”.. Từ buổi còn thơ, học sinh
cần đƣợc vận dụng lí thuyết vào thực tiễn. Khi trẻ em giúp đỡ các nông trang
viên tính toán hàng ngày mà tính đúng, các em đã làm một việc không phải
tách rời học tập mà chính việc đó giúp chúng áp dụng kiến thức vào đời sống.
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Khi trẻ em giúp ủy ban xã làm những phép tính thống kê về kinh tế cần thiết
thì điều đó đã giúp vào việc học tập của chúng, giúp cho việc giáo dục Cộng
sản đối với chúng” [28, tr.437].
Chính vì vậy việc tăng cƣờng rèn luyện năng lực vận dụng Toán học
vào thực tiễn một mặt giúp học sinh thực hành tốt các kỹ năng Toán học (nhƣ
tính nhanh, tính nhẩm, kỹ năng đọc biểu đồ, kỹ năng suy diễn Toán học, tính
có căn cứ đầy đủ của các lập luận,…). Mặt khác, giúp học sinh thực hành làm
quen dần các tình huống thực tiễn gần gũi trong cuộc sống, góp phần tích cực
trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo học sinh phổ thông, đáp ứng mọi yêu
cầu của xã hội.
1.2.4. Dạy học vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là một biện
pháp có hiệu quả, nhằm chủ động thực hiện các nhiệm vụ dạy học
Tổ chức cho học sinh luyện tập ứng dụng kiến thức (bao gồm cả kỹ
năng) vào những tình huống khác nhau là một khâu quan trọng của quá trình
dạy học, không những giúp học sinh lĩnh hội và củng cố kiến thức mà còn là
cơ sở quan trọng chủ yếu để đánh giá chất lƣợng và hiệu quả học tập. Trên cơ
sở đó, ngƣời thầy lựa chọn hoạt động dạy học tiếp theo: tiếp tục củng cố hoàn
thiện nội dung đó hay chuyển sang học nội dung khác. Giai đoạn này – theo
G.Polya – là giai đoạn củng cố kiến thức mới đƣợc kết hợp, đƣợc làm vững
chắc, đƣợc tổ chức chặt chẽ, rốt cuộc trở thành kiến thức thực chất. Sự kiện
mới cần liên quan tới thế giới chúng ta, với kiến thức đã có, với kinh nghiệm
hàng ngày, dựa vào chúng, tìm trong chúng sự giải thích, nó phản ánh phù
hợp với tính ham hiểu biết tự nhiên của học sinh.
Trong thực tiễn dạy học ở trƣờng phổ thông, để truyền thụ một tri thức
nào đó, các thầy giáo dạy toán giàu kinh nghiệm thƣờng cho học sinh thực
hiện những bài tập đƣợc xây dựng có tính phân bậc từ những tình huống quen
thuộc đến những tình huống mới lạ, từ chỗ thực hiện có sự giúp đỡ của thầy
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dần dần tới hoàn toàn độc lập, từng bƣớc đạt tới các trình độ lĩnh hội, tiến tới
hoàn toàn nắm vững kiến thức. Có thể nói một cách khác, tổ chức cho học
sinh luyện tập vận dụng kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp Toán học vào
những tình huống khác nhau là một biện pháp nhằm chủ động thực hiện tốt
các nhiệm vụ dạy học một cách toàn diện – theo Nguyễn Gia Cốc, số đông
học sinh kém là do những học sinh này học bài mà không hiểu mình học,
không biết vận dụng kiến thức khi làm bài tập Toán học thuần túy thì nói chi
đến vận dụng kiến thức vào thực tế, khi học chỉ có những kiến thức sách vở
do “nhồi nhét”, do “học vẹt” mà có, học mà không hiểu, không ứng dụng
đƣợc. Chỉ có tay nghề cao của giáo viên mới chữa trị đƣợc chứng bệnh này
trong chiếm lĩnh văn hóa ở ngƣời học.
Nhƣ vậy: Tăng cƣờng phát triển cho học sinh khả năng và thói quen
vận dụng kiến thức, kỹ năng và phƣơng pháp Toán học vào những tình huống
cụ thể khác nhau (trong học tập, lao động sản xuất, đời sống …) là một nhiệm
vụ quan trọng của giáo dục Toán học, nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đào tạo; tổ
chức cho học sinh luyện tập vận dụng kiến thức để tiếp thu chúng là một khâu
quan trọng trong quá trình dạy học Toán, đồng thời cũng là một biện pháp
nhằm chủ động thực hiện các nhiệm vụ dạy học, có tác động trực tiếp và
quyết định tới chất lƣợng đích thực của giáo dục phổ thông.
1.3. Vài nét về thực trạng dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực
vận dụng Toán học vào thực tiễn
1.3.1. Vấn đề vận dụng Toán học vào thực tiễn trong chƣơng trình và
trong SGK phổ thông ở nƣớc ta
Việc liên hệ Toán học với thực tiễn trong chƣơng trình và SGK trƣớc
đây cũng nhƣ sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000 chƣa đƣợc quan tâm một cách
đúng mức và thƣờng xuyên. Trong các SGK môn Toán và các tài liệu tham
khảo về toán thƣờng chỉ chú ý tập trung làm rõ những vấn đề nội bộToán học,
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những bài toán có nội dung liên môn và thực tế trong SGK môn Toán ở bậc
THPT để học sinh học và rèn luyện rất ít. Trong năm 2006 SGK lại lần nữa
chỉnh lý, đổi mới. Sự thay đổi chủ yếu trong SGK là đổi mới phƣơng pháp,
SGK cố gắng quán triệt phƣơng châm: lấy học sinh làm trung tâm, tăng cƣờng
tính chủ động của học sinh, giảm lý thuyết kinh viện, tăng thực hành gắn với
thực tiễn, tránh áp đặt kiến thức. Nhƣ vậy có thể thấy rằng quan điểm chỉ đạo
xuyên suốt quá trình dạy học ở trƣờng phổ thông đƣợc nhấn mạnh trong dự
thảo chƣơng trình cải cách giáo dục môn Toán đã đƣợc quán triệt. Tuy nhiên
việc quán triệt quán điểm này chƣa toàn diện và cân đối. Thực tế thì SGK
toán hiện nay đã có những đổi mới lớn về nội dung theo hƣớng tích cực và
vấn đề gắn liền Toán học với thực tiễn đã có những quan tâm nhất định. Điều
này đƣợc thể hiện các bài toán gắn liền với thực tiễn có bổ sung nhƣng số
lƣợng hạn chế, chỉ mang tính chất giới thiệu, những bài toán mang tính chất
“đánh đố” đƣợc cắt bỏ.
1.3.2. Thực trạng việc vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn trong
dạy học toán ở trƣờng phổ thông
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, điều tra tại trƣờng THPT Nho Quan A
(huyện Nho Quan – tỉnh Nình Bình)
- Đối tƣợng khảo sát thực trạng: Giáo viên dạy toán và HS một số lớp
12 trƣờng THPT Nho Quan A (Ninh Bình)
- Hình thức khảo sát:
+ Đối với giáo viên: khảo sát thông qua dự giờ, tham gia các cuộc họp
rút kinh nghiệm giờ dạy và trao đổi với đồng nghiệp.
+ Đối với HS: khảo sát thông qua phiếu trắc nghiệm.
Thông qua quá trình khảo sát, chúng tôi có nhận định rằng việc vận
dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn đời sống hầu nhƣ không đƣợc quan
tâm mà giáo viên chỉ chú trọng dạy kiến thức trong SGK, nội dung bài tập
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hầu hết là các bài tập thuần túy Toán học, luyện dạng toán phục vụ cho thi cử,
còn học sinh cũng chủ yếu học là để thi.
Trong tình trạng hiện nay, thực tế là sách giáo khoa đã có những thay
đổi lớn về nội dung theo hƣớng tích cực và vấn đề gắn liền Toán học với thực
tế đã có những quan tâm nhất định, nhƣng sách giáo khoa chỉ giới thiệu là
chính, bài tập có nội dung thực tiễn không nhiều. Bên cạnh đó trong thực tế
dạy toán các giáo viên ít quan tâm đến vấn đề này, mà thƣờng chú trọng đi
tìm những mắt xích suy diễn phức tạp trong các bài toán khó đặc biệt là
trƣờng chuyên lớp chọn. Ngoài ra học sinh còn đƣợc rèn luyện về tƣ duy kỹ
thuật để giải những dạng toán có trong kỳ thi tốt nghiệp, đại học, Mục đích
quan trọng nhất của các giáo viên cũng nhƣ nhà trƣờng là số lƣợng học sinh
đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học cao.
Những khía cạnh trong cuộc sống thƣờng bị bỏ qua. Căn bệnh thành tích giáo
dục vẫn luôn tồn tại trong các nhà trƣờng.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này theo quan điểm của chúng tôi có
những nguyện nhân chính sau đây:
Thứ nhất, do quá trình đánh giá dạy và học đang gặp bất ổn đó là thông
qua các kỳ thi để đánh giá học sinh. Các đề bài ratrong các kì thi có nội dung
thực tiễn ít. Với lối dạy phục vụ cho “thi cử” là chính, tức là chỉ dạy những gì
học sinh đi thi trở thành mối quan tâm hàng đầu của giáo viên, còn học sinh
cũng chỉ học những gì phục vụ cho thi cử, những phần khác chỉ học chiếu lệ.
Bên cạnh đó áp lực thi cử cũng đè nặng lên tâm lý các em. Các em cứ nghĩ
học xong lớp 12 là phải thi vào đại học, không thấy xã hội đang lâm vào tình
trạng “Thừa thầy thiếu thợ”, xã hội đang rất cần những ngƣời lành nghề mà
môn Toán ứng dụng đóng góp một phần quan trọng đào tạo ngƣời thợ trong
xã hội.
Thứ hai do ảnh hƣởng của sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo.
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Sách giáo khoa môn Toán ít đề cập đến ứng dụng Toán học trong thực tiễn
mà chỉ đề cập nhiều ứng dụng trong nội bộ môn Toán. Tài liệu tham khảo
cũng chỉ phục vụ cho ôn luyện thi cử. Do đó, nếu giáo viên muốn dạy cũng
khó vì nguồn tài liệu tham khảo hạn chế, sách giáo khoa chỉ giới thiệu chung
chung,…
Chẳng hạn, khi dạy bất đẳng thức Cô Si, giáo viên chủ yếu dạy những
bài toán thuần túy Toán học, chú trọng cho học sinh các kỹ năng giải toán,
cũng nhƣ các thủ thuật làm bài toán bất đẳng thức, trong khi đó học sinh
không hiểu đƣợc những ứng dụng rộng rãi của bất đẳng thức Cô Si vào các
môn học khác hay trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Thậm chí ngay trong
các đề thi tốt nghiệp, đại học thì câu hỏi có nội dung thực tiễn chiếm tỉ lệ rất
nhỏ.
1.4. Tiểu kết chƣơng 1
Trong chƣơng 1 luận văn trình bày và phân tích các vấn đề lí luận và
điều tra thực tiễn liên quan đến đề tài. Luận văn chỉ ra vai trò quan trọng của
việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải
quyết cáctình huống thực tiễn. Qua đây có thể khẳng định rằng, việc bồi
dƣỡng, phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn trong
dạy học toán là hƣớng dạy học phù hợp với điều kiện nƣớc ta hiện nay và
đồng thời cũng phù hợp chƣơng trình, xu hƣớng dạy học hiện đại. Đây cũng
là cơ sở để chúng tôi thực hiện chƣơng 2.
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Chƣơng 2
DẠY BÀI TOÁN TÌM GTLN, GTNN THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC
TIỄN CHO HỌC SINH THPT
2.1. Một số định hƣớng dạy học theo quan điểm phát triển năng lực vận
dụng Toán học vào thực tiễn
2.1.1. Tôn trọng nội dung chƣơng trình SGK và phân phối chƣơng trình
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mục đích của việc tăng cƣờng vận dụng kiến thức môn Toán vào thực
tiễn trong quá trình dạy học là góp phần giúp học sinh nắm vững kiến thức và
kỹ năng Toán học cơ bản, đồng thời rèn luyện cho họ khả năng và ý thức ứng
dụng Toán học vào học tập lao động sản xuất góp phần thực hiện tốt hơn các
nhiệm vụ dạy học toán một cách toàn diện.
SGK và phân phối chƣơng trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo là pháp
lệnh Nhà nƣớc về giáo dục…. Chƣơng trình và SGK môn Toán đƣợc xây
dựng trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm tiên tiến ở trong và ngoài nƣớc
theo một hệ thống quan điểm nhất quán về phƣơng diện Toán học cũng nhƣ
về phƣơng diện sƣ phạm, nó đã đƣợc thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn
quốc trong nhiều năm và hiện nay đang đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với mục
tiêu đào tạo trong giai đoạn mới, phù hợp với thực tiễn giáo dục ở nƣớc ta.
Do việc tăng cƣờng liên hệ với thực tiễn phải đƣợc thực hiện trên cơ sở
tôn trọng SGK và phân phối chƣơng trình hiện hành, kế thừa và khai thác hết
tiềm năng của chƣơng trình và SGK, đồng thời cũng phải phù hợp với tâm lý
và trình độ nhận thức chung của học sinh.
2.1.2. Số lƣợng bài toán vừa phải phù hợp với trình độ của các học sinh
Các bài toán về GTLN, GTNN có gắn với nội dung thực tiễn khi đƣa
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vào cần phải đƣợc xem xét và đặt trong hoàn cảnh của quá trình dạy học.
Khi đƣa các bài toán vào không đƣợc làm thay đổi lớn tới hệ thống
chƣơng trình SGK cũng nhƣ kế hoạch dạy học hiện hành.
Nếu ta đƣa các bài tập vào quá ít thì không đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra.
Trái lại, nếu đƣa vào quá nhiều sẽ dẫn tới tình trạng quá tải, không đủ thời gian
để thực hiện, ảnh hƣởng tới kế hoạch dạy học chung của môn học và không
những không tạo đƣợc hứng thú học tập mà còn làm cho học sinh chán nản.
Các bài tập đƣợc sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Ngƣời học tự mình giải đƣợc bài tập có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý. Ngƣợc
lại việc thất bại ngay từ bài tập đầu tiên rất dễ mất nhuệ khí, dễ gây tâm trạng
bất lợi cho quá trình tiếp theo. Nhiều giáo viên đã quá vội vã yêu cầu học sinh
vận dụng quá nhiều tri thức và kỹ năng của những nội dung trƣớc đó mà quên
đi việc gì cũng phải tiến hành từ từ, không đƣợc vội vã ngay cả khi chƣơng
trình học dễ. Sự trải nghiệm thành công ở những bài tập đầu tiên tạo cho học
sinh thêm tự tin phấn khởi, hào hứng thực hiện các luyện tập tiếp theo đạt kết
quả cao.
2.1.3. Dạy học sát hợp với thực tế học tập ở nhà trƣờng, thực tế đời sống
lao động sản xuất và đa dạng về nội dung
Khi lấy các bài tập liên hệ, vận dụng phải là những tình huống sát hợp
với chƣơng trình SGK và thực tế dạy học các môn học có liên quan, hay là
những tình huống sát hợp với vốn kinh nghiệm trong đời sống, lao động sản
xuất của học sinh. Những tình huống đó phải là tình huống có thể xuất hiện
trong thực tế qua việc giải bài tập này, học sinh đƣợc luyện tập sử dụng các
kiến thức và kỹ năng Toán học để áp dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất. Để
đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, những tình huống này phải đơn giản, gần
gũi sát với thực tế quen thuộc với học sinh nói chung chỉ mang tính mô
phỏng. Sự đa dạng trong các bài tập có nội dung thực tiễn góp phần làm
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phong phú thêm khả năng ứng dụng của bài toán tìm GTLN, GTNN vào các
tình huống thực tiễn, tích cực hoá việc lĩnh hội kiến thức, thể hiện tính khả thi
và tính hiệu quả của việc áp dụng Toán học vào thực tiễn.
2.1.4. Vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn một cách linh hoạt,
không máy móc, rập khuôn
Cùng với đối tƣợng Toán học nhƣ định lý, khái niệm, công thức… có
thể phản ánh rất nhiều hiện tƣợng trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Vì vậy cần phải nắm đƣợc bản chất của nội dung kiến thức để từ đó có thể
vận dụng trong nhiều tình huống khác nhau của bản thân môn Toán cũng nhƣ
các tình huống thực tế của đời sống xã hội. Nắm đƣợc đặc thù của mối liên hệ
giữa môn Toán với các môn học khác, đó là tính phổ dụng, tính toàn bộ và
tính nhiều tầng.
Hơn nữa ta đã biết Toán học không phải lúc nào cũng đƣợc ứng dụng
trực tiếp vào đời sống. Từ Toán học tới thực tế phải trải qua nhiều tầng. Nó có
thể đƣợc ứng dụng vào các môn học tự nhiên nhƣ: Môn Vật lý, môn Sinh học,
môn Hoá học… vì môn Toán là công cụ quan trọng của các môn khoa học tự
nhiên. Chính vì vậy ta cũng cần làm rõ mối quan hệ liên môn vì các môn nhƣ:
Vật lý, Sinh học, Hóa học…đƣợc ứng dụng rất nhiều trong thực tế.
2.2. Một số chủ đề toán trong chƣơng trình THPT chứa đựng bài toán
tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
Trong chƣơng trình và nội dungSGK Toán THPT hiện hành, đặc biệt là
trong Chƣơng trình Đại số và Giải tích THPT, có nhiều chủ đề có lợi thế
trong việc lồng ghép những bài toán tìm GTLN, GTNN mang màu sắc thực tế
đó là chủ đề bất đẳng thức, hệ bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn, bất phƣơng
trình bậc hai, ứng dụng Đạo hàm.
Những chủ đề có lợi thế này có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện
và phát triển cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn.
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Tuy nhiên, chƣơng trình và SGK hiện hành thể hiện còn quá ít những những
bài toán có nội dung thực tiễn ở những chủ đề có tiềm năng này. Đặc biệt do
quan điểm dạy học mà rất nhiều giáo viên chỉ chú ý tới những bài toán nội bộ
Toán học, quan tâm nhiều đến thuật giải và phƣơng pháp giải mà không chú
trọng tới sự liên hệ của môn Toán tới đời sống hàng ngày, điều đó là cho học
sinh thụ động trƣớc những vấn đề thực tiễn đƣợc giải quyết bằng Toán học.
Trong khi đó, bài toán tìm GTLN, GTNN là những bài toán khó, đòi hỏi học
sinh có khả năng tƣ duy cao, có sự thành thạo trong kỹ năng giải toán. Nếu
chỉ đƣa ra những bài toán thuần túy Toán học sẽ dẫn đến sự khô cứng, nhàm
chán đối với ngƣời học. Việc đƣa vào những bài toán tìm GTLN, GTNN có
thể khơi gợi đƣợc sự hứng thú từ phía học sinh, làm cho học sinh thấy môn
Toán là môn học có ứng dụng rộng rãi và hữu ích đối với các em.
Trong mục này, Luận văn sẽ chỉ ra cụ thể một số chủ đề đặc biệt có lợi
thế trong việc lồng ghép những bài toán mang màu sắc thực tế hiện chƣa đƣợc
khai thác một cách có hiệu quả.
2.2.1. Chủ đề bất đẳng thức
Mặc dù đã đƣợc làm quen, đƣợc đề cập đến ở các lớp dƣới, nhƣng chủ
đề bất đẳng thức vẫn là một chủ đề khá khó đối với học sinh lớp 10 THPT.
Trong đó bất đẳng thức Cô Si là một nội dung quan trọng trong chủ đề này, là
bất đẳng thức cơ bản, đƣợc sử dụng nhiều trong nội bộ Toán học cũng nhƣ
trong các môn học khác. Ngoài ra, bất đẳng thức này cũng có nhiều lợi thế khi
có thể lồng ghép đƣợc các bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn.
Vì thế khi dạy bất đẳng thức Cô Si giáo viên có cơ hội lấy những ví dụ cũng
nhƣ bài tập, góp phần tích cực hóa hoạt động học tập cũng nhƣ cho học sinh
làm quen dần với các tình huống thực tiễn. Dạng toán ứng dụng bất đẳng thức
Cô Si giúp học sinh có ý thức và khả năng tối ƣu hóa trong suy nghĩ cũng nhƣ
trong hành động, luôn coi trọng tiết kiệm và hiệu quả công việc. Thông qua
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những bài toán thực tiễn cũng góp phần rèn luyện kỹ năng chứng minh Bất
đẳng thức cho học sinh.
Ví dụ: Sau khi trình bày ý nghĩa hình học của bất đẳng thức Cô Si, có
thể lấy tình huống thực tế sau để làm ví dụ:
a) Một bác nông dân muốn dùng lƣới rào một khu đất rộng 100m2 để
trồng rau, bác nông dân phải rào nhƣ thế nào để chiều dài hàng rào của nó là
ít nhất?
b) Bác An có 100m lƣới, bác định dùng toàn bộ số lƣới đó để rào xung
quanh một khu đất trống phục vụ cho việc nuôi gà, bác An phải rào nhƣ thế
nào để diện tích đất bác rào đƣợc là nhiều nhất?
Hoặc đƣa ra bài toán:Ngƣời ta muốn rào quanh một khu đất với một số
vật liệu cho trƣớc là a mét thẳng hàng rào. Ở đó ngƣời ta tận dụng một bờ dậu
có sẵn để làm một cạnh của hàng rào. Vậy làm thế nào để hàng rào khu đất ấy
theo hình chữ nhật sao cho có diện tích lớn nhất?
Các tình huống ở các ví dụ trên đều gần gũi với học sinh, là những vấn
đề gần gũi với học sinh, ở đây ta cũng chỉ xét đối với những hiện tƣợng phổ
dụng, thƣờng gặp nhất chứ không xét hết mọi khả năng của vấn đề đặt ra.
Những mảnh vƣờn, ruộng hay mảnh đất mà ngƣời ta muốn rào lại thƣờng có
dạng hình chữ nhật, hình vuông chứ chẳng có ai muốn rào theo hình tròn hay
elip... vì việc rào theo những hình nhƣ vậy mất rất nhiều thời gian và công
sức. Cũng bởi hiện tƣợng thực tế là muôn hình vạn trạng, không có một quy
chuẩn nào là đúng hết cả. Trong việc này cũng đòi hỏi ngƣời GV sử dụng đối
tƣợng đƣợc nhắc đến trong ví dụ vận dụng Toán học vào thực tiễn một cách
khéo léo và đạt đƣợc dụng ý muốn đạt tới của bài học. Đối tƣợng đƣợc nhắc
đến trong ví dụ, tình huống là những sự việc hiện tƣợng gần gũi và thƣờng
gặp đối với học sinh, tránh việc sao chép và lấy ví dụ một cách cứng nhắc. Từ
đó, trong các hoạt động học tập HS tìm ra đƣợc bản chất của bài toán là mối
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liên hệ giữa độ dài các cạnh của hình chữ nhật, mối liên hệ giữa tổng và tích
của hai số không âm.
Sau khi phát biểu bất đẳng thức Cô Si cho 3 số không âm, 4 số không
âm,… ta có thể cho học sinh giải một số bài tập nâng cao hơn. Chẳng hạn:
1) Cần phải thiết kế các thùng đựng phuy đựng dầu có nắp đậy để đựng
sản phẩm đã đƣợc chế biến, có dung tích V (dm3). Hãy xác định các kích
thƣớc của nó để tiết kiệm vật liệu nhất?
2) Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thƣớc a cm. Ta
muốn cắt đi 4 góc 4 hình vuông để gò thành một cái hộp không có nắp. Phải
cắt nhƣ thế nào để hộp đựng đƣợc nhiều nƣớc nhất?
Trong các ví dụ này, GV nên đƣa ra những hình ảnh cụ thể của thùng
phuy, hay là hình khối hộp trong thực tế. HS có thể dễ dàng phát hiện ra
thùng phuy có dạng hình trụ, cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật để từ đó HS
dƣới sự hƣớng dẫn của GV có thể giải quyết trọn vẹn vấn đề thực tế đƣợc
nhắc đến.
Nhƣ vậy, việc lồng ghép, thay thế bài toán có nội dung thực tiễn vào
chủ đề bất đẳng thức góp phần giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cũng nhƣ ứng
dụng kiến thức Toán học để giải các bài toán có nội dung thực tiễn.
2.2.2. Chủ đề hệ bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn
Đây là một trong những chủ đề điển hình rèn luyện cho học sinh năng
lực vận dụng kiến thức Toán học vào giải các bài toán thực tiễn ở lớp 10
THPT. Trong chủ đề này, có thể khai thác nhiều dạng toán gần gũi với đời
sống thực tiễn nhƣ: Bài toán vận tải, Bài toán sản xuất đồng bộ, Bài toán thực
đơn, Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện tài nguyên hạn chế, Bài
toán vốn đầu tƣ nhỏ nhất, Bài toán pha trộn,…
Tuy nhiên, trong SGK lớp 10 khi trình bày nội dung này chỉ đƣa ra duy
nhất một ví dụ về bài toán có nội dung thực tiễn, đó là ví dụ trong mục “Áp
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dụng vào bài toán kinh tế”
Trong tình huống này, ta có thể thay thế hoặc lồng ghép một số ví dụ,
bài tập thuần túy Toán học bởi những bài toán có nội dung thực tiễn tƣơng
đƣơng. Làm nhƣ vậy là ta đã đạt đƣợc mục đích kép trong dạy học chủ đề
giàu tiềm năng này. Điều quan trọng là vẫn không ảnh hƣởng thời lƣợng ở
lớp, ở nhà mà vẫn rèn luyện đƣợc cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức
Toán học vào thực tiễn. Có thể nêu ra một số bài tập cho học sinh khá giỏi để
tạo cơ hội, bồi dƣỡng, phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào
thực tiễn cho các đối tƣợng này.
Chẳng hạn, ta có thể lấy thêm các ví dụ sau:
Ví dụ 1: Một xƣởng bánh kẹo sản xuất hai loại mứt tết để phục vụ cho
dịp Tết Nguyên đán, mỗi một thùng sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và
30 giờ, đem lại mức lời 40.000 đồng. Mỗi một thùng sản phẩm loại II cần 4kg
nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 30.000 đồng. Xƣởng có 200kg nguyên
liệu và 120 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu thùng để
có mức lời cao nhất?
Lời giải:
Thực chất của bài toán này là phải tìm x  0, y  0 thỏa mãn hệ thức
2x  4y  200
sao cho L  40000x  30000y đạt giá trị lớn nhất.

30x  15y  1200

Một cách tƣơng đƣơng là, tìm x, y thỏa mãn hệ:

x  0
y  0


 x  2y  100
2x  y  80
sao cho L  4x  3y đạt giá trị lớn nhất.
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Trên hình vẽ, ta kí hiệu C(0;50),
y

D(40;0), E(100;0), F(0;80), I là giao
điểm của CE và DF. Dễ thấy tọa độ
I(20;40), miền nghiệm của hệ bất

80
C
50

phƣơng trình là tứ giác OCID (kể cả
biên).

F
I
D

Với mỗi L xác định, ta nhận

O

thấy có vô số điểm M(x;y) sao cho

100

x

Hình 2.1

L  4x  3y , những điểm M nhƣ thế
nằm trên đƣờng thẳng AB với A(

40

E

L
L
;0), B(0; ). Hệ số góc của đƣờng thẳng
3
4

4
AB là  . Cho L lớn dần lên thì đƣờng thẳng AB sẽ tịnh tiến dần lên phía
3
trên. Nhìn vào hình vẽ ta nhận thấy rằng. Trong những đƣờng thẳng có hệ số

4
góc  thì đƣờng thẳng đi qua I là đƣờng thẳng ở vị trí cao nhất đang còn
3
điểm chung với tứ giác OCID. Chƣa đạt tới vị trí này thì L chƣa phải lớn nhất.
Vƣợt qua ngƣỡng này thì tọa độ mọi điểm trên đƣờng thẳng không thỏa mãn
hệ điều kiện. Từ đó dễ dàng đi tới kết luận: khi x = 20, y = 40 thì L đạt giá trị
lớn nhất.
Ví dụ 2: Một công ty cần thuê xe vận chuyển 140 ngƣời và 9 tấn hàng
hóa. Nơi cho thuê xe chỉ có 10 chiếc xe hiệu MITSUBISHI và 9 xe hiệu
FORD. Một chiếc xe hiệu MISUBISHI có thể chở 20 ngƣời và 0,6 tấn hàng.
Một chiếc xe hiệu FORD có thể chở 10 ngƣời và 1,5 tấn hàng. Tiền thuê một
xe hiệu MISUBISHI là 4 triệu đồng, một xe hiệu FORD là 3 triệu đồng. Hỏi
phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí là thấp nhất?
Lời giải:
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Trƣớc hết ta hãy đặt bài toán thành hệ bất phƣơng trình
Gọi x, y ( x, y ) lần lƣợt là số xe
loại MITSUBISHI, loại FORD cần thuê.
Từ bài toán ta đƣợc hệ bất phƣơng trình:

 0  x  10
0  x  10
0  y  9
0  y  9



(*)

20x

10y

140
2x

y

14


0,6x  1,5y  9
0,6x  1,5y  9
Tổng chi phí T(x, y)  4x  3y (triệu đồng)

y
14

4
9

B

A

4
6

4

I
C

o

7

10

4

4

15

Hình 2.2

Thực chất của bài toán này là tìm x, y nguyên không âm thỏa mãn hệ
(*) sao cho T(x, y) nhỏ nhất.
Bƣớc tiếp theo ta tìm miền nghiệm của hệ bất phƣơng trình: Miền
nghiệm là miền tứ giác lồi IABC.
Ta cần xác định tọa độ (x; y) của một điểm thuộc miền tứ giác IABC (kể
cả biên) sao cho T(x, y)  4x  3y đạt cực tiểu. Xét họ đƣờng thẳng cho bởi

4
T
phƣơng trình : T  4x  3y ( T ) hay y   x  , ta thấy đƣờng thẳng
3
3
4
này song song với đƣờng thẳng y   x (T  0) . Khi T tăng, đƣờng thẳng
3
này tịnh tiến song song lên phía trên. Khi T giảm đƣờng thẳng này tịnh tiến
song song xuống phía dƣới. Giá trị nhỏ nhất của T đạt đƣợc tại đỉnh I của tứ
diện IABC là giao điểm của hai đƣờng thẳng 2x  5y  30 và 2x  y  14 .
Tọa độ của I(5;4). Nhƣ vậy cần thuê 5 xe hiệu MITSUBISHI và 4 xe hiệu
FORD thì chi phí vận tải là thấp nhất.
Trong những bài toán trên, việc vận dụng kiến thức Toán học để giải
chúng là không quá khó khăn – khi học sinh đã nắm tƣơng đối vững chắc kiến
thức về Hệ bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn. Tuy nhiên, một khó khăn là lời
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văn hơi dài có thể sẽ ảnh hƣởng đến thời lƣợng trên lớp. Để khắc phục tình
trạng khó khăn này, giáo viên có thể in sẵn đề hoặc sử dụng bảng phụ, máy
chiếu.
2.2.3. Chủ đề ứng dụng của đạo hàm
Đây là công cụ hữu hiệu trong việc tìm GTLN, GTNN của hàm số xuất
hiện trong chƣơng trình lớp 12. Phạm vi sử dụng ứng dụng của đạo hàm trong
các bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn phù hợp với chƣơng
trình THPT là khá rộng, chẳng hạn nhƣ các bài toán chuyển động, các bài
toán cực trị của Vật lí, Hóa học; các bài toán hình học có nội dung thực tiễn…
Thông qua việc dạy học kiến thức này, ta có thể cho học sinh giải những bài
toán thực tiễn khá hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên trong chƣơng
trình THPT thì lƣợng bài tập có nội dung thực tiễn sử dụng ứng dụng của đạo
hàm còn hạn chế, đặc biệt là các bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung hình
học. Bản thân SGK và sách bài tập Hình học cũng có rất ít bài tập tìm GTLN,
GTNN có nội dung thực tiễn, chính điều này làm cho học sinh bối rối khi gặp
phải các dạng bài tập nhƣ vậy.
Ví dụ 1 : Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4m đƣợc đặt ở độ cao 1,8m so
với tầm mắt (tính đầu mép dƣới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định
vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định vị trí đó ?
Lời giải bài toán nhƣ sau :
 lớn nhất, điều này
Với bài toán này ta cần xác định OA để góc BOC
C

 lớn nhất.
xảy ra khi và chỉ khi tan BOC

1,4

  tan(AOC
  AOB)

Đặt OA  x(m) với x  0 , ta có : tan BOC

B

AC AB



tan(AOC)  tan(AOB) OA OA




AC.AB
1  tan(AOC)tan(AOB)
1
OA 2

1,8

O
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x

Hình 2.3

A

1,4
1,4x
x

 2
3,2.1,8 x  5,76
1
x2
Xét hàm số f (x) 

1,4x
x  5,76
2

Bài toán trở thành tìm x > 0 để f (x) đạt giá trị lớn nhất.
Ta có
1,4x 2  1,4.5,76
(x 2  5,76) 2
f '(x)  0  x  2,4

f '(x) 

Bảng biến thiên
0

x

f '(x)



2,4
0

+

-

84
193

f (x)
0

0

Vậy vị trí đứng cho góc nhìn lớn nhất là cách màn ảnh 2,4(m)
Ví dụ 2 :Từ một khúc gỗ tròn, cần xẻ
thành một chiếc xà có tiết diện ngang là hình
vuông và 2 miếng phụ nhƣ hình vẽ. Hãy xác định
kích thƣớc của các miếng phụ để diện tích sử
dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất ?
Ta có lời giải bài toán nhƣ sau:
Gọi x, y là chiều rộng, chiều dài của miếng phụ nhƣ

Hình 2.4

hình vẽ. Gọi d là đƣờng kính của khúc gỗ, khi đó ta có tiết diện ngang của
thanh xà có cạnh

d
d(2  2)
d
và 0  x 
, 0y
4
2
2
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Theo bài ra ta đƣợc hình chữ nhật
ABCD nhƣ hình vẽ, theo định lý Pytago ta có

y A

d 2
(2x 
)  y2  d 2
2
1
y
d 2  8x 2  4 2dx
2

Suy ra S  S(x) 
với 0  x 

x
B
d
D

1
x d 2  4 2dx  8x 2
2

C

Hình 2.5

d(2  2)
. S là diện tích một miếng phụ. Ứng dụng đạo hàm ta có
4

S lớn nhất khi và chỉ khi x 

34  3 2
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Ví dụ 3. Chi phí về nhiên liệu của một tàu đƣợc chia làm hai phần. Trong đó
phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 ngàn đồng/giờ. Phần
thứ hai tỷ lệ thuận với lập phƣơng của vận tốc, khi v = 10km/h thì phần thứ
hai bằng 30 ngàn đồng/giờ. Hãy xác định vận tốc của tàu để tổng chi phí
nguyên liệu trên 1 km đƣờng là nhỏ nhất ?
Lời giải :
Gọi x (km/h) là vận tốc của tàu. Thời gian tàu chạy quãng đƣờng 1 km
là

1
480
1
(giờ).Chi phí nhiên liệu cho phần thứ nhất là .480 
(ngàn đồng)
x
x
x

Tại v = 10 km/h, chi phí cho quãng đƣờng 1 km ở phần thứ hai là

1
.30  3 (ngàn đồng).
10
Xét vận tốc x (km/h) : Gọi y (ngàn đồng) là chi phí cho quãng đƣờng
1km tại vận tốc x. Ta có : y  kx 3 và 3  k103 (k – hệ số tỉ lệ giữa chi phí
đƣờng của phần thứ hai và lập phƣơng của vận tốc).
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3

y x
     y  0,003x 3
3  10 

Vậy tổng tiền chi phí cho 1km đƣờng là p  p(x) 

480
 0,003x 3
x

Áp dụng đạo hàm ta có chi phí p nhỏ nhất khi tàu chạy với vận tốc

x  20(km / h)
Căn cứ vào cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn, những định hƣớngmang tính
nguyên tắc khi dạy học bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn đã
đƣợc trình bày và phân tích ở trên là cơ sở để chúng tôi đề xuất những biện
pháp dạy học bài toán tìm GTLN, GTNN theo định hƣớng phát triển năng lực
vận dụng Toán học vào thực tế cho HS THPT nhằm tăng cƣờng liên hệ với
thực tiễn trong giảng dạy toán ở chƣơng trình lớp THPT. Những biện pháp
đƣa ra nhằm vào tính mục đích, tính khả thi và hiệu quả trong quá trình giảng
dạy bất đẳng thức, bất phƣơng trình hai ẩn bậc nhất, ứng dụng đạo hàm và
hình học ở trƣờng phổ thông.
- Mục đích của việc tăng cƣờng bồi dƣỡng năng lực vận dụng kiến thức
tìm GTLN, GTNN vào thực tiễn cho học sinh THPT đƣợc xác định trên cơ sở
những mục đích chung của giáo dục Toán học đó là nâng cao năng lực thực
hành, sự nhạy bén trong việc vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn góp
phần xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. Đất nƣớc ta đang trên con đƣờng công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đang rất cần nhiều hơn nữa đội ngũ những ngƣời
lao động có khả năng ứng dụng những kiến thức Toán học lĩnh hội đƣợc ở
nhà trƣờng vào hoạt động nghề nghiệp cũng nhƣ vào cuộc sống của mình.
- Tính khả thi tức là đƣợc hiểu là các bài tập đƣa ra ở phần này khả
năng thực hiện là đƣợc (xây dựng đƣợc, sử dụng đƣợc) trong thực tế dạy học
ở trƣờng THPT Việt Nam hiện nay. Tính khả thi này phụ thuộc vào nhiều yếu
tố: chƣơng trình SGK, kế hoạch dạy học, trình độ nhận thức của học sinh,
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trình độ của giáo viên…
- Tính hiệu quả của việc tăng cƣờng bồi dƣỡng năng lực vận dụng kiến
thức Toán học vào thực tiễn đó là sự hiểu biết, mức độ thành thạo trong giải
toán tìm GTLN, GTNN; hình thành và phát triển ở họ thói quen và hứng thú
vận dụng kiến thức kiến thức Toán học vào các tình huống trong bài tập, lao
động sản xuất và trong đời sống. Muốn vậy, những tình huống thực tiễn phải
đơn giản, gần gũi, quen thuộc với học sinh. Khi liên hệ thực tiễn cần phải chọn
lọc những vấn đề là những tình huống bám sát SGK và sát hợp với vốn kinh
nghiệm sẵn có của học sinh trong đời sống, lao động sản xuất. Những tình
huống đó là những tình huống xuất hiện trong thực tế, giúp học sinh cảm thụ
tốt nội dung bài học trên cơ sở niềm vui, hứng thú học tập của học sinh.
2.3. Một số biện pháp dạy bài toán tìm GTLN, GTNN theo định hƣớng
phát triển năng lực vận dụng kiến thức môn Toán vào thực tiễn ở trƣờng
THPT
2.3.1. Biện pháp 1: Tăng cƣờng mô hình hóa Toán học đối với những bài
toán tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
*) Cơ sở của biện pháp: Theo từ điển bách khoa phổ thông Toán học của X.
M. Nikolski thì: Mô hình Toán học là sự mô tả gần đúng, dƣới dạng Toán
học, một lớp nào đó các hiện tƣợng trong thế giới khách quan [36].
Mô hình hóa Toán học (nghiên cứu hiện tƣợng nhờ mô hình Toán học)
đƣa việc khảo sát các hiện tƣợng, các tình huống trong thực tế và các bài toán
phải giải (Toán học hóa các tình huống) có vai trò to lớn trong số các phƣơng
pháp nghiên cứu, đặc biệt là gắn với máy tính. Nó giúp thiết kế các phƣơng
tiện kỹ thuật mới, làm trong các chế độ tối ƣu, để giải quyết các vấn đề phức
tạp của khoa học và kỹ thuật; dự báo những hiện tƣợng mới. Các mô hình
Toán học áp dụng trong nhiều lĩnh vực tri thức rất khác nhau, là công cụ cần
thiết trong điều khiển kinh tế, là một bộ phận quan trọng của các hệ điều
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khiển tự động.
Một trong những đặc điểm nổi bật của các khoa học là sự gia tăng vai
trò của Toán học, hay nói cách khác là sự “Toán học hóa” của các khoa học
khác một cách sâu sắc và rộng rãi. Toán học hóa không phải chỉ là một lĩnh
vực nhất định của tri thức mà còn là một phƣơng pháp, là một dạng nhất định
của nhận thức khoa học, nó góp phần xây dựng chính xác các khoa học.
Trong thực tế Toán học hóa các khoa học chỉ ra rằng, phƣơng pháp Toán học
hóa các kiến thức khoa học tăng cƣờng mối quan hệ lẫn nhau và tính thống
nhất của tri thức khoa học hiện đại đang đƣợc phân chia mạnh mẽ, làm phong
phú và sâu sắc thêm những dạng phản ánh thực tiễn. Vì thế, sự Toán học hóa
các khoa học học giúp hiểu đúng hơn tự nhiên xã hội và góp phần thúc đẩy
nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật.
*) Nội dung của mô hình hóa Toán học
Mô hình Toán học của nhiều hiện tƣợng trong thực tế đƣợc thể hiện
dƣới dạng hàm số cho bằng công thức (mô hình đại số hay mô hình giải tích)
và đồ thị (mô hình đồ thị hay mô hình hình học). Ba bƣớc quan trọng của quá
trình mô hình hóa đó là:
Bƣớc 1: Lập mô hình Toán học, bước trừu tượng hóa, hình thức hóa
Bƣớc 2: Khảo sát (xử lí) các bài toán do mô hình Toán học đưa ra.
Trong hai bƣớc trên, nhiều khi phải sử dụng mô hình hình học (vẽ sơ
đồ, đồ thị, giải phƣơng trình bằng đồ thị).
Bƣớc 3: Đối chiếu kết quả khảo sát Toán học ở bước 2 với các hiện
tượng và tình huống thực tế.
Các phƣơng pháp Toán học về nguyên tắc không thể áp dụng đƣợc trực
tiếp vào thực tiễn mà chỉ có thể sử dụng đƣợc chúng trên những mô hình
Toán học. Các kết quả thu đƣợc chỉ có ý nghĩa thực tế đáng kể nếu mô hình
phản ánh tình huống cụ thể một cách đúng đắn. V. Upenski đã chỉ rõ: Toán
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học nêu ra trong những mô hình khá tổng quát và đủ rõ ràng để nghiên cứu
thực tiễn xung quanh ta khác với mô hình kém tổng quát và ít chính xác hơn
do các khoa học khác nêu ra. Mô hình Toán học là điểm xuất phát và là yếu tố
quan trọng của việc Toán học hóa tình huống thực tiễn [53]. Theo [5], quá
trình nghiên cứu một tình huống thực tiễn bằng phƣơng pháp Toán học đƣợc
chia thành các giai đoạn chính sau đây:
1 – Xây dựng mô hình Toán học của tình huống (mô hình hóa Toán học
tình huống, hay nói cách khác, phát biểu bài toán Toán học tƣơng ứng với tình
huống thực tiễn);
2 – Xử lý mô hình Toán học;
3 - Phân tích và biểu thị thực tế kết quả Toán học đã nhận đƣợc.
Nhƣ vậy, mô hình hóa là một bƣớc quan trọng để có thể nghiên cứu
một tình huống bằng phƣơng pháp Toán học. Việc xây dựng mô hình có ý
nghĩa rất quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp tới toàn bộ quá trình nghiên cứu.
Việc xây dựng mô hình Toán học của những tình huống thực tế là cơ sở
quan trọng để có thể thực hiện các ứng dụng Toán học. Do đó, rèn luyện khả
năng xây dựng mô hình Toán học của các tình huống thực tế cho học sinh là
một bƣớc cần thiết để chuẩn bị cho họ có khả năng ứng dụng Toán học một
cách có hiệu quả.
Trong điều kiện giảng dạy Toán học ở nhà trƣờng, có thể rèn luyện cho
học sinh tập dƣợt xây dựng mô hình của những tình huống thực tế đơn giản,
gần gũi (mà nói chung chỉ mang tính mô phỏng). Theo [26], cần phải luyện
tập cho học sinh trong suốt quá trình học toán ở nhà trƣờng, để chuẩn bị một
cách thiết thực cho họ có khả năng và ý thức sẵn sàng ứng dụng Toán học vào
thực tiễn.
Ví dụ 1. Một nhà sản xuất thùng phuy để đựng dầu sao cho mỗi thùng
chứa đƣợc 0,2m 3 . Đáy và chiều cao của thùng phuyphải có kích thƣớc nhƣ
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thế nào để nhà sản xuất tốn ít thép nhất khi sản xuất thùng phuy này?
Bƣớc 1: Thực hiện mô hình hóa
- Thùng phuy đựng dầu có dạng hình trụ, đáy là hình tròn đại lƣợng đặc
trƣng là bán kính đáy R, và chiều cao hình trụ h.
Ta có hình vẽ:
2R
R
h

Hình 2.6b

Hình 2.6a

Kích thƣớc của đáy và chiều cao của thùng phuy để nhà sản xuất tốn ít
thép nhất khi sản xuất có nghĩa là diện tích xung quanh của hình trụ đạt giá trị
nhỏ nhất.
Bƣớc 2: Khảo sát bài toán
- Tính diện tích xung quanh của hình trụ, tìm mối liên hệ giữa chiều cao
và bán kính đáy của hình trụ.
- Sử dụng ứng dụng của đạo hàm hoặc bất đẳng thức để tính khi nào
diện tích xung quanh có giá trị nhỏ nhất trong điều kiện thể tích không đổi.
Lời giải:
Ta có thể tích của hình trụ đƣợc tính bằng công thức: V  h..R 2
Tìm mối liên hệ giữa h và R sao cho Stp  h.2R  2R 2 Min
Từ V  h.R 2  h 

V
R 2

Khi đó:

Stp 

V
2V
V V
2
2
2

R

2

R


2

R

  2R 2   3 2V 2
2
R
R
R R
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 StpMin   3 2V2


V
V
 2R  h  2R
 2R 2 
R 2
R

Bƣớc 3: Đánh giá bài toán: Để tốn ít vật liệu nhất thì chiều cao bằng 2 lần bán
kính.
Ở ví dụ 1, vấn đề đƣa ra là một tình huống thực tế. Khi thực hiện giải
quyết vấn đề thực tiễn bằng phƣơng pháp mô hình hoá. HS bƣớc đầu vận
dụng trải nghiệm thực tế để phát hiện ra hình dạng của thùng phuy là hình trụ,
sau đó chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ hình học (bán kính
đƣờng tròn, chiều cao hình trụ, diện tích xung quanh), từ đó lập kế hoạch giải
quyết vấn đề của thực tiễn:
+ Mục đích cuối cùng của vấn đề là gì?
+ Dùng phƣơng pháp và công cụ Toán học nào để giải quyết, ở đây một
lần nữa HS đƣợc rèn luyện khả năng chuyển đổi ngôn ngữ từ hình học sang
ngôn ngữ hàm số.
+ Vận dụng kiến thức Toán học nào để giải quyết vấn đề một cách dễ
dàng (mà cụ thể là kiến thức ứng dụng của đạo hàm tìm GTLN, GTNN của
hàm số)?
Sau khi giải quyết vấn đề dƣới dạng một bài toán thuần túy Toán học,
một lần nữa HS lại chuyển đổi kết quả thu đƣợc từ ngôn ngữ toán về ngôn
ngữ tự nhiên: kết luận đƣợc về sự tƣơng quan giữa kích thƣớc của đáy và
chiều cao của thùng phuy.
Nhƣ vậy, thông qua một bài toán thực tiễn, HS có thể rèn luyện đƣợc
năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào một tình huống cụ thể của đời
sống sản xuất hàng ngày. Cũng cần lƣu ý đối với giáo viên, khi lựa chọn đối
tƣợng nêu lên trong vấn đề cần lựa chọn đối tƣợng đƣợc nhắc đến cần phải
quen thuộc và gần gũi với học sinh, chẳng hạn nhƣ có thể thay đổi thùng phuy
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bằng sự vật khác nhƣ là téc đựng nƣớc bằng inox, hoặc những phuy nƣớc
bằng nhựa...
Ví dụ 2: Một hành lang giữa hai nhà có hình dạng của một lăng trụ đứng.
Hai mặt bên ABB'A' và ACC'A' là hai tấm kính hình chữ nhật dài 20m, rộng
5m. Tính khoảng cách BC để hình lăng trụ có thể tích lớn nhất?
Bƣớc 1: Thực hiện mô hình hóa
Từ điều kiện giả thiết bài toán ta có hình vẽ
A'
20 m
5m
A
C'
B'

C
xm
B

Hình 2.7

Bƣớc 2: Khảo sát bài toán
Tìm mối liên hệ giữa độ dài cạnh BC và thể tích khối lăng trụ
Sử dụng đạo hàm hoặc bất đẳng thức để tìm điều kiện của độ dài cạnh
BC để thể tích khối lăng trụ lớn nhất
Lời giải: Gọi x (m) là độ dài cạnh BC
Ta có đáy ABC là tam giác có các cạnh là 5, 5, x
 SABC =

1
1
(10  x) x.x.(10  x)  x 100  x 2 , x  (0; 10)
4
4

Ta có thể tích lăng trụ V(x) = SABC.AA’ = 5x 100  x 2 (m3)
Hình lăng trụ có thể tích lớn nhất  hàm số f(x) = 5x 100  x 2 đạt
GTLN với x  (0; 10). Ta có f’(x) = 5 100  x 2 

5x 2
100  x 2

f’(x) = 0  100 - x2 = x2  x2 = 50  x = 5 2 .
Bảng biến thiên:
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,

x

0

5 2
+

f’(x)

2
f(x)
fx

0

10
-

250
0

0

Từ bảng biến thiên max f (x)  250 khi x  5 2
x)

x(0;10)

f(x)

Bƣớc 3: Đánh giá bài toán: V lăng trụ lớn nhất khi BC = 5 2 , khi đó V = 250
m3
Ở ví dụ 2, tình huống đƣợc đƣa ra là một bài toán mang màu sắc thực
tiễn. Thông qua giải quyết tình huống, học sinh đƣợc rèn luyện về khả năng
vận dụng kiến thức về hình học (kiến thức về khối lăng trụ, thể tích khối lăng
trụ) và rèn luyện năng lực chuyển đổi ngôn ngữ từ hình học sang ngôn ngữ
hàm số để có bài toán thuần túy Toán học, sau đó bằng công cụ đạo hàm có
thể giải quyết vấn đề một cách gọn nhẹ.
Qua 2 ví dụ đã nêu ở trên, bƣớc đầu HS định hình đƣợc cách giải quyết
một vấn đề thực tiễn bằng phƣơng pháp mô hình hóa Toán học: các bƣớc thực
hiện, kĩ năng xử lí bài toán… Nhƣ vậy, từ hiện tƣợng thực tế hoặc có thể xảy
ra trong thực tế, qua sự hƣớng dẫn, gợi mở của GV, HS đƣợc tiếp cận với việc
vận dụng Toán học và thực tiễn một cách tự nhiên, cùng với sự cố gắng chủ
động trong học tập thì năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn
nói chung và trong các vấn đề tìm giải pháp tối ƣu cho một công việc nào đó
của HS sẽ ngày càng đƣợc nâng cao.
2.3.2. Biện pháp 2: Lồng ghép những ví dụ là những bài toán tìm GTLN,
GTNN có nội dung thực tiễn ở những nội dung có thể khai thác, tạo cơ
hội để học sinh biết vận dụng kiến thức Toán học vào giải quyết các bài
toán có nội dung thực tiễn
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Trong quá trình dạy kiến thức Toán, ngoài các ví dụ cụ thể thuần túy
Toán học để củng cố kiến thức, GV (nếu có thể) nên lấy thêm ví dụ thực tiễn
(hoặc có nội dung thực tiễn) nhằm mục đích củng cố kiến thức. Đối với hoạt
động củng cố kiến thức, ta có thể cho học sinh ứng dụng kiến thức vừa học
vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đơn giản nào đó. Những ví dụ này vừa
làm sáng tỏ đƣợc nội dung lí thuyết vừa có tác dụng giới thiệu cho HS bƣớc
đầu biết ứng dụng của nội dung lí thuyết đó vào thực tế. Bằng các ví dụ, hiện
tƣợng dùng để củng cố, HS thấy đƣợc Toán học không chỉ là những con số,
hình vẽ, công thức hay đơn thuần chỉ là một môn học bắt buộc mà Toán học
có tác dụng rất lớn đối với đời sống thực tế, là công cụ giúp sáng tạo ra những
giá trị vật chất và tinh thần để phục vụ cho chính nhu cầu ngày càng cao của
con ngƣời, từ đó HS thấy môn Toán trở nên gần gũi và cần thiết đối với các
em. Chẳng hạn, khi dạy bất đẳng thức Cô Si, thay vì những ví dụ mang tính
chất thuần túy Toán học, giáo viên có thể đƣa vào những ví dụ có nội dung
thực tiễn.
Ví dụ: Muốn làm sáng tỏ ý nghĩa hình học của bất đẳng thức Cô si:
- Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện
tích lớn nhất.
Giáo viên có thể đƣa ra bài toán: Nhà bác An có 680 mét lưới B40 bằng
kẽm, bác muốn dùng hết số lưới này rào xung quanh một khu đất rộng để
trồng rau. Hỏi bác A phải rào như thế nào để diện tích đất trồng rau là lớn
nhất?
Bài toán trên nêu lên một sự việc hết sức quen thuộc, gần gũi với HS:
“rào vƣờn trồng rau”, mà xƣa nay việc rào vƣờn ngƣời ta thƣờng rào thành
hình chữ nhật nhƣ thế vấn đề đặt ra đƣợc giải quyết một cách nhanh chóng, và
một lần nữa Toán học cho thấy tác dụng thực sự đối với đời sống thực tiễn.
Qua hoạt động giải bài toán thực tiễn trên, HS đã bƣớc đầu vận dụng
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đƣợc lí thuyết vào tình huống thực tiễn cụ thể mà qua đó rèn luyện cho học
sinh năng lực chuyển đổi ngôn ngữ từ tự nhiên sang Toán học cũng nhƣ rèn
luyện khả năng mô hình hóa bài toán, rèn luyện kĩ năng giải toán, ....
Trong thực tế dạy học ở trƣờng phổ thông giáo viên chỉ quan tâm chú
trọng việc hoàn thành những kiến thức lý thuyết trong quy định trong chƣơng
trình và SGK, sao nhãng việc thực hành, không chú tâm nêu ứng dụng kiến
thức đã học ngoài thực tế dẫn đến tình trạng học sinh thƣờng lúng túng thậm
chí không giải đƣợc những bài toán thực tiễn đơn giản. Học sinh gặp khó khăn
trong việc vận dụng kiến thức toán váo cuộc sống. Việc dạy toán hiện nay đang
rơi vào tình trạng coi nhẹ thực hành và ứng dụng Toán học vào cuộc sống.
Trong khi phân phối chƣơng trình môn Toánthì đã quy định về thời
lƣợng và thời gian cho mỗi tiết học. Ngoài học những kiến thức cơbản cần
phải nắm, học sinh còn phải học kỹ năng làm bài rồi liên hệ thực tế nữa thì
thời gian không đủ để giáo viên có thể cung cấp hết trong các tiết học trên
lớp. Vì vậy cần hƣớng dẫn các em tự học, tự khám phá, tự nghiên cứu khoa
học thì phát huy đƣợc khả năng sáng tạo của các em. Để các em tự nhìn nhận
khám phá dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên thì các em sẽ thích thú hơn là
cung cấp kiến thức cho các em.
Do đó, để HS phát triển tốt năng lực vận dụng Toán học, ngƣời giáo
viên cần phải khéo léo lồng ghép các ví dụ, các tình huống thực tiễn vào nội
dung bài học. Để làm tốt điều này, đòi hỏi ngƣời giáo viên có tâm huyết với
nghề, có khả năng tìm tòi, sáng tạo và “chế biến” nội dung bài toán thực tiễn
sao cho gần gũi với học sinh, từ đó gợi hứng thú học tập cho HS.
Mục đích của học toán ngoài việc rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn
bồi dƣỡng cho học sinh ý thức và năng lực vận dụng những hiểu biết Toán
học và các môn học khác, giải quyết nhiều tình huống đặt ra trong cuộc sống,
lao động sản xuất.
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Một trong những biện pháp thực hiện thích hợp trong điều kiện hiện
nay là tăng cƣờng hoạt động củng cố theo hƣớng khai thác các bài toán có nội
dung thực tiễn trong quá trình dạy học.
Toán học có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Nhƣng để đảm bảo tính
khả thi và hiệu quả thì giáo viên nên khai thác các bài toán có nội dung đơn
giản, gần gũivới học sinh, do đó một số tính toán, đo đạc phức tạp nên lƣợc
bớt để cho vấn đề đƣợc đơn giản hoá chứ không yêu cầu các em trực tiếp làm.
Vì mục đích của việc giảng dạy là rèn luyện cho học sinh ý thức và khả năng
sẵn sàng ứng dụng Toán học vào thực tiễn. Có những vấn đề việc vận dụng
kiến thức ở mức độ cao trong cuộc sống, khó và không thực sự gần gũi với
học sinh, không nên cố khai thác nhiều ở chủ đề này mà chỉ có tính chất giới
thiệu.
2.3.3. Biện pháp 3: Quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá
về chủ đề tìm giải pháp tối ƣu trƣớc một hiện tƣợng thực tế
Trong điều kiện SGK và phân phối chƣơng trình nhƣ hiện nay thì
chƣơng trình và các bài tập trong sách cũng quá nhiều đối với học sinh thì tổ
chức các hoạt động ngoại khoá cho bộ môn Toán nói chung và chủ đề tìm
GTLN, GTNN nói riêng là một biện pháp thích hợp và có tính khả thi cao
cùng với buổi học chính khoá trên lớp thì hoạt động ngoại khoá góp phần gây
hứng thú học tập cho học sinh khi học Toán; bổ sung và mở rộng kiến thức
học chính khóa góp phần nâng cao chất lƣợng học tập, thực hiện tốt nguyên lý
giáo dục, gắn liền nhà trƣờng với xã hội; rèn luyện cho học sinh cách thức và
ý thức làm việc với tập thể có trao đổi bàn bạc. Cũng thông qua hoạt động
ngoại khóa mà giáo viên nên có điều kiện phát hiện và bồi dƣỡng những học
sinh có năng khiếu Toán học thể hiện trƣớc hết ở sự say mê hoạt động Toán
học ở khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề Toán học nảy sinh trong
lý thuyết cũng nhƣ trong thực tiễn.
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- Về nội dung và tổ chức tiến hành hoạt động ngoại khoá.
+ Tiến hành hoạt động ngoại khoá là sự bổ sung nội khóa không bị hạn
chế bởi chƣơng trình nhƣng nó phải dựa trên chƣơng trình nội khoá mở rộng,
đào sâu chƣơng trình này với mức độ đề cao hợp lý. Mặt khác nội dung hoạt
động ngoại khóa thƣờng gắn liền với hoàn cảnh địa phƣơng và mang tính chất
thời sự. Hoạt động này góp phần thực hiện tốt nguyên lý giáo dục: Học đi đôi
với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trƣờng gắn liền với xã hội.
+ Về tổ chức: Hoạt động ngoại khoá mang tính chất tự nguyện không
ép buộc các em nhƣng dẫu sao cũng nên động viên khuyến khích các em tham
gia nhất là các em học sinh yếu kém đây cũng là lúc để các em hòa mình với
tập thể giúp các em thâm nhập thực tế, hiểu biết thêm về môn Toán sẽ gây
hứng thú học tập với các em. Giúp các em học tập tốt hơn về môn Toán có
một số ý kiến cho rằng giáo viên có thể khƣớc từ một số học sinh tham gia
một số hoạt động ngoại khoá. Theo chúng tôi nghĩ là không nên vì việc hoàn
thành nhiệm vụ học tập nội khoá không phải tất cả học sinh đều hoàn thành
đƣợc do nhiều yếu tố tác động. Nhất là các em phát triển chậm về trí tuệ, dẫn
đến các em học yếu kém về môn Toán. Bên cạnh động viên giúp đỡ các em
hoàn thành nhiệm vụ nội khóa thì giáo viên nên khuyến khích các em tham
gia vào hoạt động này có khi gắn Toán học với hoạt động thực tiễn các em lại
tham gia tích cực có trí tƣởng tƣợng phong phú, giúp các em hòa mình với tập
thể sẽ tốt hơn trong quá trình học tập môn Toán.
+ Phương pháp tiến hành hoạt động:
Đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ:
- Nói chuyện về lịch sử ra đời của Toán học, các giai thoại Toán học:
Dƣới hình thức này học sinh có thể nhận thấy đƣợc Toán học ra đời do nhu
cầu thực tế của đời sống con ngƣời và để phục vụ cho đời sống chứ không
phải là một môn học mà học sinh bắt buộc phải chỉ để phục vụ thi cử.
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- Tổ chức các cuộc thi nhỏ giữa các nhóm học sinh trong cùng 1 lớp
hoặc trong cùng một khối. Chẳng hạn nhƣ tổ chức cuộc thi “Bữa ăn dinh
dưỡng”: để đảm bảo lƣợng dinh dƣỡng hằng ngày thì mỗi gia đình cần ít nhất
900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hàng ngày. Mỗi kg thịt bò
chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit, 1 kg thịt lợn chứa 600 đơn vị
protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng mẹ chỉ mua đƣợc tối đa 1,6 kg thịt bò và
1,1 kg thịt lợn. 1 kg thịt bò giá 100.000 đồng, 1 kg thịt lợn giá 70.000 đồng.
Phần thắng sẽ thuộc về gia đình nào trong khẩu phần ăn đảm bảo chất
dinh dƣỡng và chi phí bỏ ra ít nhất.
Hoặc thi dựng hình hộp, làm thùng hình trụ bằng những tấm nhựa sao
cho đựng đƣợc nhiều nƣớc nhất....
Bằng các hoạt động nhƣ trên, HS đƣợc tự mình kiểm nghiệm lại nội
dung của lí thuyết cũng nhƣ tạo không khí vui tƣơi, thoải mái trong học tập
theo tinh thần “Học mà chơi – Chơi mà học”
Cũng cần lƣu ý rằng cho dù hoạt động ngoại khoá đƣợc tổ chức dƣới
hình thức nào, thì cũng nên tạo điều kiện để học sinh chuẩn bị và lựa chọn
thời điểm thích hợp. Không nên tiến hành gần ngày diễn ra các kỳ thi vì sẽgây
tâm lý không thoải mái nhƣ vậy sẽ tạo đƣợc sự hấp dẫn và HS tập trung hơn
cho hoạt động ngoại khóa đạt kết quả cao.
2.3.4. Biện pháp 4: Khai thác bài toán tìm GTLN, GTNN ở những môn
học có liên quan gần với thực tế nhƣ Vật lý, Hóa học,…quán triệt tinh
thần liên môn để học sinh hiểu rõ hơn vai trò Toán học trong thực tiễn
cũng nhƣ trong các nghành khoa học khác
Biện pháp này hƣớng việc liên hệ với thực tế của các bài toán tìm
GTLN, GTNN vào các môn học khác trong nhà trƣờng các hoạt động này có
thể tiến hành trong các giờ học toán nhƣng cũng có thể đƣợc giáo viên các bộ
môn khác tiến hành trong dạy học trong các môn đó giữa toán và các khoa
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học khác đặc biệt là với khoa học tự nhiên và kỹ thuật có mối liên hệ hai chiều
gắn bó đan xen nhau bản thân sự tồn tại và phát triển của khoa học là một động
lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Toán học tính đa dạng mới mẻ và
sinh động của vô vàn tình huống trong các khoa học dẫn tới những mô hình
Toán học mới. Quá trình tìm ra lời giải trên các mô hình đó đặt ra những vấn
đề mới mẻ cho Toán học. Mặt khác, Toán học là một công cụ hiệu lực sắc bén
không thể thiếu đƣợc trong quá trình xây dựng và phát triển của khoa học khác.
Trong phạm vi nhà trƣờng phổ thông việc thực hiện tốt các liên hệ liên
môn là một yêu cầu có tính nguyên tắc trong dạy học nói chung và trong dạy
toán nói riêng. Những mối liên hệ giữa môn Toán và các môn khoa học khác
đƣợc thực hiện chủ yếu bằng việc sử dụng chủ yếu các kiến thức và kỹ năng
của Toán học giải quyết trên mô hình Toán học của những tình huống xuất
hiện trong các môn khoa học tự nhiên, dù các tình huống đó là đơn giản và
nói chung chỉ mang tính chất mô phỏng.
Các bài tập tìm GTLN, GTNN có nội dung liên môn thực chất là những
tình huống trong các môn học khác (Vật lý, Hoá học, Sinh học…) đòi hỏi
phải sử dụng kiến thức toán để giải ví dụ trong môn Vật lý sẽ dùng nó để tính
vận tốc cực đại, độ, cao, tầm xa cực đại khi ném một vật, cƣờng độ dòng điện
cực đại trong dây dẫn,…. trong môn Hóa học dùng tính lƣợng kết tủa cực đại
của một phản ứng hóa học, trong môn Sinh học nghiên cứu về mật độ tối đa
(tối thiểu) sinh vật trên một đơn vị diện tích,...
Ví dụ 1: Trong cuộc thi nhảy xa kiểu ƣỡn thân, tại vị trí dậm nhảy, vận
động viên đạt một tốc độ nào đó.
a) Tính độ cao lớn nhất của của ngƣời vận động viên ở giai đoạn trên
không so với mặt đất (g = 10 m/s2)
b) Để có thể nhảy đƣợc xa nhất với tốc độ ở trên thì vận động viên đó
phải nhảy nhƣ thế nào?
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Hình 2.8
Ở ví dụ này, việc tiếp cận vấn đề thực tiễn không quá khó, cái khó chính là
chuyển từ ngôn ngữ tự nhiên thành ngôn ngữ Vật lí.
+ Coi ngƣời nhảy là một chất điểm, hệ trục tọa độ có gốc tại vị trí dậm
nhảy.
+ Khi đó, tại gốc tọa độ, chất điểm có vận tốc v 0 và véc tơ vận tốc hợp
với phƣơng ngang một góc 
Bằng cách chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ Vật lí, HS
thấy đƣợc đây là bài toán của một vật đƣợc ném xiên theo phƣơng ngang
thƣờng gặp.
Gợi ý lời giải:

a)Véc tơ v 0 đƣợc phân tích thành tổng hai véc tơ theo hai phƣơng vuông góc
với nhau nhƣ hình vẽ.
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Có đƣợc những kết quả trên, HS dễ dàng giải đáp đƣợc những yêu cầu
của vấn đề nêu trong ví dụ.
Nhƣ vậy với vai trò là môn học công cụ, nội dung, kỹ năng và các
phƣơng pháp Toán học xâm nhập vào tất cả các môn học khác ở trƣờng phổ
thông tập trung khai thác những ứng dụng có tính chất liên môn tích hợp. Nhƣ
vậy vừa giúp củng cố kiến thức vừa giúp dạy học hiệu quả các bộ môn đồng
thời làm nổi bật vai trò công cụ của môn Toán trong nhà trƣờng.
2.3.5. Biện pháp 5: Tăng cƣờng chuyển đổi ngôn ngữ từ tự nhiên sang
ngôn ngữ Toán học
Trong dạy học toán, việc rèn luyện năng lực chuyển đổi ngôn ngữ Toán
học cho học sinh là một hoạt động rất quan trọng bởi hiểu theo nghĩa nào đó
Toán học là một thứ ngôn ngữ để mô tả những tình huống cụ thể nảy sinh
trong nghiên cứu khoa học, hoặc trong hoạt động thực tiễn của hoạt động loài
ngƣời. Việc rèn luyện khả năng chuyển đổi ngôn ngữ cho học sinh góp phần
rèn luyện kĩ năng vận dụng tri thức Toán học vào thực tiễn.
Ở trƣờng phổ thông, dạy toán là dạy hoạt động Toán học. Đối với học
sinh, có thể xem việc giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động Toán học.
Việc lồng ghép những bài toán có nội dung thực tiễn tƣơng ứng với nội dung
tri thức Toán học có tác dụng rất lớn trong việc tăng cƣờng năng lực chuyển
đổi ngôn ngữ từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ Toán học cho học sinh.
Qua đó vừa giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tƣ duy, hình thành kỹ
năng, kỹ xảo ứng dụng Toán học vào thực tiễn. Những bài toán này cũng giúp
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tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học toán, giúp cho học sinh thấy
đƣợc mối liên hệ giữa tri thức Toán học với những hiện tƣợng, tình huống
thực tế của đời sống hàng ngày.
Đối với việc dạy những bài toán có nội dung thực tiễn thì vai trò của
ngƣời giáo viên khá quan trọng. Trƣớc hết là hệ thống bài tập đƣa ra phải phù
hợp với trình độ nhận thức của học sinh, các hiện tƣợng đƣợc nhắc đến trong
ví dụ hay bài tập là những đối tƣợng quen thuộc với học sinh. Chẳng hạn nhƣ
dạy bài toán vận tải, thay vì lấy ví dụ là xe MISUBISHI hay FORD, đối với
đối tƣợng học sinh miền núi có thể lấy ví dụ là xe tải của hãng xe Trƣờng Hải
hay xe Chiến Thắng, với học sinh vùng sông nƣớc có thể thay bằng tàu,
thuyền, ghe... từ đó hình thành cho học sinh thế giới quan duy vật biện chứng,
hứng thú học tập... Sau đó bằng các biện pháp dạy học, ngƣời giáo viên
hƣớng dẫn cho học sinh gạt đi những yếu tố không phải Toán học trong bài
toán mà chỉ cần quan tâm tìm ra các mối liên hệ giữa các đối tƣợng để thiết
lập sự tƣơng quan, hay quy luật. Bằng cách này sẽ giúp cho học sinh dần hình
thành khả năng chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ Toán học.
Cũng nhƣ đã phân tích ở các mục trên, việc chuyển đổi ngôn ngữ
không thể qua một bƣớc là có thể chuyển từ ngôn ngữ tự nhiên thành ngôn
ngữ Toán học mà có thể phải thông qua nhiều tầng, bậc; thông qua các ngôn
ngữ của các môn học khác rồi mới chuyển thành ngôn ngữ Toán học. Chính
vì thế, sự đa dạng trong các ví dụ, tình huống thực tiễn trong quá trình giảng
dạy giúp HS tiếp cận vấn đề và vận dụng kiến thức Toán học vào tình huống
thực tiễn ngày một tốt hơn.
2.3.6. Biện pháp 6: Xây dựng hệ thống bài tập tìm GTLN, GTNN có nội
dung thực tiễn
2.3.6.1. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập
a. Việc xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn phải đảm bảo sự tôn
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trọng, kế thừa, phát triển chương trình, SGK hiện hành
Chƣơng trình và SGKmôn Toán đƣợc xây dựng trên cơ sở kế thừa
những kinh nghiệm tiên tiến ở trong và ngoài nƣớc trong một hệ thống quan
điểm nhất quán về phƣơng diện Toán học cũng nhƣ về phƣơng diện sƣ phạm,
nó đã đƣợc thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc trong nhiều năm và
đƣợc điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với mục tiêu đào tạo mới, phù hợp với
thực tiễn giáo dục ở nhà trƣờng nƣớc ta.Hệ thống bài tập có nội dung thực
tiễn phải đƣợc xây dựng trên cơ sở tôn trọng, kế thừa và phát huy, khai thác
hết tiềm năng của chƣơng trình và SGK hiện hành, cụ thể là:
- Tận dụng triệt để những cơ hội sẵn có trong SGK (những tình huống
lý thuyết, bài tập thực hành hay ngoại khóa,…) để đƣa các bài toán có nội
dung thực tiễn vào giảng dạy;
- Khai thác những tình huống ứng dụng Toán học và thực tiễn còn ẩn
tàng;
- Trong SGK có khá nhiều bài tập, nhƣng trong đó bài tập có nội dung
thực tiễn chiếm tỉ lệ rất thấp nên cần đƣợc bổ sung và thay đổi sao cho phù
hợp.
b. Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trước hết phải giúp học sinh nắm
vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản của chương trình Toán nói chung và
THPT nói riêng
Giúp học sinh nắm vững chắc các kiến thức và kỹ năng Toán họccơ
bản của chƣơng trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của
giáo giục Toán học trong nhà trƣờng.Tri thức là cơ sở để rèn luyện khả năng
và thực hiện các nhiệm vụ khác. Sở dĩ tri thức đóng vai trò “cơ sở” của giáo
dục Toán là vì: không thể thực hiện tốt việc rèn luyện kỹ năng, phát triển
năng lực trí tuệ, trau dồi các phẩm chất nhân cách cho học sinh, nếu nhƣ
không làm cho họ nắm vững chắc các kiến thức cơ bản. Cùng với vai trò cơ
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sở tri thức cũng cần thấy rõ tầm quan trọng của kỹ năng. Sự nhấn mạnh này
đặc biệt cần thiết đối với môn Toán vì môn này đƣợc coi là môn học công cụ
trong nhà trƣờng. Muốn nắm đƣợc công cụ, cần thiết phải tăng cƣờng luyện
tập vận dụng tri thức và rèn luyện kỹ năng.
c. Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn cần được khai thác triệt để ở những
chủ đề có nhiều tiềm năng
Việc xây dựng và sử dụng Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn
không phải chủ đề nào cũng có thể thực hiện đƣợc một cách khả thi và có
hiệu quả. Nó phụ thuộc vào ngay chính bản thân của chủ đề, kiến thức có
trong chủ đề đó (có những chủ đề có thể khai thác đƣợc nhiều bài tập ở nhiều
tình huống khác nhau, ứng dụng đƣợc nhiều lĩnh vực trong đời sống thực tiễn
chẳng hạn: hệ phƣơng trình bậc nhất hai ẩn, hệ bất phƣơng trình bậc nhất hai
ẩn, bất đẳng thức, đạo hàm,…). Những tình huống thực tiễn ở xung quanh
chúng ta phong phú và đa dạng, có rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết,
tuy nhiên đối với học sinh phổ thông những vấn đề quen thuộc, gần gũi chỉ
phù hợp với một số chủ đề kiến thức nào đó mà thôi.
d. Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn được chọn lọc để nội dung sát với
đời sống thực tế, sát với quá trình lao động sản xuất và đảm bảo tính đa dạng
về nội dung
Trong phạm vi nhà trƣờng việc tăng cƣờng rèn luyện và bồi dƣỡng ý
thức ứng dụng Toán học cho học sinh đƣợc thực hiện chủ yếu thông qua các
bài tập có nội dung thực tiễn. Qua các bài tập, học sinh đƣợc luyện tập sử
dụng các kiến thức và kỹ năng Toán học để giải quyết bài toán thực tiễn trong
đời sống sản xuất. Để đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả, những tình
huống này phải đơn giản, gần gũi, quen thuộc với học sinh, nói chung chỉ
mang tính mô phỏng. Vì vậy, khi xây dựng hệ thống bài toán có nội dung
thực tiễn, cần phải chọn lọc những bài toán có những tình huống sát hợp với
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kinh nghiệm trong đời sống lao động sản xuất của học sinh. Những tình
huống nhƣ vậy tạo ra một bức tranh sinh động về bài toán thực tiễn mà học
sinh có thể cảm thụ đƣợc.
Sự đa dạng về nội dung của hệ thống các bài tập có nội dung thực tiễn
đƣợc thể hiện ở sự đa dạng về các tình huống, phạm vi các lĩnh vực lao động
sản xuất của đời sống đƣợc phản ánh trong hệ thống bài tập. Sự đa dạng đó
làm cho học sinh thấy đƣợc ứng dụng rộng rãi và sâu sắc của các bài tập có
nội dung thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau làm nổi bật ý nghĩa ứng
dụng của Toán học.
Sự đa dạng về nội dung của các bài tập có nội dung thực tiễn góp phần
làm phong phú thêm khả năng ứng dụng Toán học vào các tình huống thực
tiễn, tích cực hóa việc lĩnh hội kiến thức; thể hiện tính khả thi và tính hiệu quả
của hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn.
e. Bài tập thực tiễn phải được chọn lựa một cách thận trọng, vừa mức về số
lượng và đảm bảo tính khả thi trong khâu sử dụng
Việc xây dựng và đƣa vào giảng dạy bài tập có nội dung thực tiễn nhằm
đạt đƣợc mục đích dạy học đã nêu ở trên, không đƣợc làm thay đổi lớn tới hệ
thống chƣơng trình, SGK cũng nhƣ ké hoạch dạy học hiện hành. Đây là một
trong những điều kiện cơ bản để có thể đảm bảo đƣợc tính khả thi của bài tập.
Vì vậy, các bài tập có nội dung thực tiễn cần phải đƣợc tinh lọc một cách thận
trọng, vừa mức về số lƣợng và mức độ.
Không thể đạt đƣợc các mục đích đã đặt ra cho bài tập mang tính thực
tiễn nếu ta chỉ đƣa ra số ít bài tập có nội dung thực tiễn. Trái lại, nếu bổ sung
quá nhiều các bài toán mang tính thực tiễn sẽ dẫn tới tình trạng quá tải, không
đủ thời gian để thực hiện, ảnh hƣởng đến kế hoạch chung của môn học. Nói
cách khác, bài tập mang tính thực tiễn nhƣ vậy không mang tính khả thi.
Đồng thời chúng ta cũng thấy rõ ràng về mức độ, các bài tập có nội
58

dung thực tiễn cần đƣợc lựa chọn để phù hợp với trình độ nhận thức chung
của học sinh. Đây cũng là một yêu cầu quan trọng để có thể đảm bảo đƣợc
tính khả thi và tính hiệu quả của bài tập có nội dung thực tiễn.
2.3.6.2. Hệ thống bài tập tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
a. Các bài toán dùng bất đẳng thức Cô Si
Bài 1. Ngƣời ta phải cƣa một thân cây để đƣợc một cây xà hình khối chữ
nhật. Để có thể tích cực đại, hỏi cây xà phải có tiết diện nhƣ thế nào?

Hình 2.10
Bài 2. Với một tấm kim loại hình chữ nhật, phải làm một cái máng mà tiết
diện là một hình thang cân. Bề rộng của mặt bên và góc giữa nó với một đáy
phải bằng bao nhiêu để tiết diện của máng có diện tích cực đại?
z

Hình 2.11a

Hình 2.11b

Bài 3. Cần phải làm cái cửa sổ nhƣ hình 2.12,
phía trên là hình bán nguyệt, phía dƣới là hình
chữ nhật có chu vi là a (mét). Hãy xác định các
kích thƣớc của nó để diện tích cửa sổ là lớn nhất?
Bài 4.Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích
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Hình 2.12

thƣớc a (cm), ta muốn cắt đi 4 góc 4 hình vuông để gò thành một hộp không
có nắp. Phải cắt hình vuông có cạnh bao nhiêu để hộp tôn đựng đƣợc nhiều
nƣớc nhất?

Hình 2.13b

Hình 2.13a

Bài 5. Cần phải thiết kế các lon nƣớc để đựng các
sản phẩm nƣớc đã đƣợc chế biến có dung tích V
(cm3). Hãy xác định các kích thƣớc của nó để tiết
kiệm vật liệu nhất?

Hình 2.14
Bài 6. Ngƣời ta muốn rào quanh một khu đất vƣờn với số liệu cho trƣớc là a
(m) thẳng hàng rào. Ở đó ngƣời ta tận dụng một bờ giậu có sẵn để làm một
cạnh của hàng rào. Vậy làm thế nào để rào khu đất ấy theo hình chữ nhật sao
cho có diện tích lớn nhất?
Bài 7. Ngƣời ta muốn làm một cánh
diều nhƣ hình 2.15 sao cho với chu vi
cho trƣớc thì cánh diều hứng đƣợc
nhiều gió nhất là. Kích thƣớc của cánh
diều này phải thiết kế nhƣ thế nào?

Hình 2.15
60

Bài 8. a) Bác Bình muốn dùng lƣới rào một khu đất rộng 100m2 để trồng rau,
bác phải rào nhƣ thế nào để chiều dài hàng rào của nó là ít nhất?
b) Bác An có 100m lƣới, bác định dùng toàn bộ số lƣới đó để rào xung
quanh một khu đất trống phục vụ cho việc nuôi gà, bác An phải rào nhƣ thế
nào để diện tích đất bác rào đƣợc là nhiều nhất?
Bài 9. Với một đĩa tròn bằng thép trắng,
phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một
hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại
thành hình nón. Cung tròn của hình quạt bị
cắt đi phải bằng bao nhiêu độ để hình nón có
thể tích là cực đại?

Hình 2.16

Bài 10. Chúng ta đều biết cấu tạo của một hộp diêm bình thƣờng. Nó bao
gồm: 1 nắp, 2 đáy, 4 mặt bên và 2 đầu. Hộp diêm phải có hình dạng thế nào
để với thể tích cố định, khi chế tạo đỡ tốn vật liệu nhất?

Hình 2.17
Bài 11. Chi phí khi tàu chạy 1 ngày đêm gồm có 2 phần. Phần cố định bằng a
đồng và phần biến đổi tăng tỉ lệ với lập phƣơng vận tốc. Tàu sẽ chạy với tốc
độ v nào để chi phí thấp nhất?
b. Các bài toán về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 12. Một công ty cần thuê xe vận chuyển 140 ngƣời và 9 tấn hàng hóa.
Nơi cho thuê xe chỉ có 10 chiếc xe hiệu MITSUBISHI và 9 xe hiệu FORD.
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Một chiếc xe hiệu MISUBISHI có thể chở 20 ngƣời và 0,6 tấn hàng. Một
chiếc xe hiệu FORD có thể chở 10 ngƣời và 1,5 tấn hàng. Tiền thuê một xe
hiệu MISUBISHI là 4 triệu đồng, một xe hiệu FORD là 3 triệu đồng. Hỏi phải
thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí là thấp nhất?
Bài 13. Một xƣởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2
kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại
II cần 4kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 30000 đồng. Xƣởng có
200kg nguyên liệu và 120 giờ làm việc. Nếu sản xuất mỗi loại sản phẩm bao
nhiêu để có mức lời cao nhất?
Bài 14. Nhân dịp Tết Trung thu, nhà máy sản xuất bánh kẹo Kinh Đô muốn
sản xuất hai loại bánh trung thu: Bánh nƣớng và bánh dẻo nhân đậu xanh. Để
sản xuất hai loại bánh này, nhà máy cần nguyên liệu: Đƣờng, đậu xanh, bột,
trứng, mứt,... Giả sử số đƣờng có thể chuẩn bị đƣợc là 300 kg đƣờng, đậu
xanh là 200 kg, các nguyên liệu khác cần bao nhiêu cũng có. Sản xuất một cái
bánh nƣớng cần 0,06 kg đƣờng, 0,08kg đậu xanh và cho lãi là 2 ngàn đồng.
Sản xuất một cái bánh dẻo nhân đậu xanh cần 0,07 kg đƣờng, 0,04 kg đậu
xanh và lãi 1,8 ngàn đồng. Cần lập kế hoạch để sản xuất mỗi loại bánh với số
lƣợng bao nhiêu để không bị động về đƣờng, đậu xanh và tổng số lãi thu đƣợc
là lớn nhất (nếu sản xuất bao nhiêu cũng bán hết)?
Bài 15. Công ty Bao bì dƣợc cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B1,
đựng cao Sao Vàng và đựng “Hoạt huyết dƣỡng não”. Để sản xuất các loại
hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thƣớc giống nhau.Mỗi tấm bìa có
hai cách cắt khác nhau.
Cách 1: Cắt đƣợc 3 hộp B1, 1 hộp cao Sao Vàng và 6 hộp Hoạt huyết
dƣỡng não.
Cách 2: Cắt đƣợc 2 hộp B1, 3 hộp cao Sao Vàng và 1 hộp Hoạt huyết
dƣỡng não.
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Theo kế hoạch, số hộp Hoạt huyết dƣỡng não phải có là 900 hộp, số
hộp B1 tối thiểu là 900 hộp. Số hộp cao Sao Vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần
phƣơng án sao cho số lƣợng tấm bìa phải dùng là ít nhất?
Bài 16. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dƣỡng”, ban tổ chức yêu cầu để
đảm bảo lƣợng dinh dƣỡng hằng ngày thì mỗi gia đình cần ít nhất 900 đơn vị
protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hàng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800
đơn vị protein và 200 đơn vị lipit, 1 kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và
400 đơn vị lipit. Biết rằng mẹ chỉ mua đƣợc tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt
lợn. 1 kg thịt bò giá 100.000 đồng, 1 kg thịt lợn giá 70.000 đồng.
Phần thắng sẽ thuộc về gia đình nào trong khẩu phần ăn đảm bảo chất
dinh dƣỡng và chi phí bỏ ra ít nhất.
c. Các bài toán tìm GTLN, GTNN sử dụng ứng dụng của Đạo hàm
Bài 17. Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 (m) đƣợc đặt ở độ cao 1,8 (m) so
với mặt đất (Tính đến mép dƣới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định
vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định vị trí đó?
Bài 18. Từ cảng A dọc theo đƣờng sắt AB cần xác định một trạm trung
chuyển hàng hóa C và xây dựng một con đƣờng từ C đến D. Biết rằng vận tốc
trên đƣờng sắt là v1 và trên đƣờng bộ là v2 (v1< v2). Hãy xác định phƣơng án
chọn địa điểm C để thời gian vận chuyển hàng từ cảng A đến cảng D là ngắn
nhất?
Bài 19. Từ một khúc gỗ tròn,cần xẻ thành
một chiếc xà có tiết diện ngang là hình
vuông và 2 miếng phụ nhƣ hình vẽ. Hãy
xác địnhkích thƣớccủa các miếng phụ để
diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là
lớn nhất ?

Hình 2.18
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Bài 20. Trong cuộc thi nhảy xa kiểu ƣỡn thân, tại vị trí dậm nhảy, vận động
viên đạt một tốc độ nào đó.
a) Tính độ cao lớn nhất của của ngƣời vận động viên ở giai đoạn trên
không so với mặt đất (g = 10 m/s2)
b) Để có thể nhảy đƣợc xa nhất với tốc độ ở trên thì vận động viên đó
phải nhảy nhƣ thế nào?

Hình 2.19
Bài 21. Cần xây dựng một hố ga, dạng hình hộp chữ nhật có thể tích V (m3),
hệ số k cho trƣớc (k – tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy) hãy
xác định các kích thƣớc của đáy để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?
Bài 22. Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng
thời cả hai tàu cùng khởi hành, một chạy về hƣớng Nam với tốc 6 hải lý/giờ,
còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý /giờ.
Hãy xác định thời điểm mà khoảng cách giữa hai tàu là lớn nhất?
Bài 23. Trong lĩnh vực thủy lợi, cần phải xây dựng nhiều mƣơng dẫn nƣớc
dạng “Thủy động học” (Kí hiệu diện tích tiết diện ngang của mƣơng là S, llà
độ dài đƣờng biên giới hạn của tiết diện này, l – đặc trƣng cho khả năng thấm
nƣớc của mƣơng; mƣơng đƣợc gọi là có dạng thủy động học nếu với S xác
định, l là nhỏ nhất). Cần xác định kích thƣớc của mƣơng dẫn nƣớc nhƣ thế
nào để có dạng thủy động học? (Nếu mƣơng dẫn nƣớc có tiết diện ngang là
hình chữ nhật)
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Hình 2.20
2.3.6.3. Gợi ý lời giải hệ thống bài tập tìm GTLN, GTNN có nội dung thực
tiễn
a. Chủ đề Bất đẳng thức
Bài 1.Gọi x, y là các cạnh của tiết diện, d – đƣờng kính thân cây. Ta có:
x 2  y2  d 2 (định lý Pytago).

Thể tích của cây xà cực đại khi diện tích của tiết diện S  xy cực đại.
Do xy lớn nhất khi và chỉ khi x 2 y 2 lớn nhất và tổng x 2  y2  d 2 không đổi,
nên x 2 y 2 cực đại khi x 2  y2  x  y . Vậy cây xà phải có tiết diện là hình
vuông.
Bài 2. Gọi  là chiều rộng của tấm kim loại, x – chiều rộng của mặt bên, y –
chiều rộng của đáy. Ta thêm ẩn z nhƣ hình vẽ. Khi đó diện tích của tiết diện
là:

z

S

(z  y  z)  y
. x 2  z2
2

 (y  z) (x  y )
2

2

2

y

x

x

(1)

Ta cần tìm x, y, z sao cho S lớn nhất với 2x  y  
không đổi.
Từ (1) ta có 3S2  (y  z)(y  z)(x  z)(3x  3z)
Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta đƣợc:
4
 y  z  y  z  x  z  3x  3z  
3S  
 
4

 16
4

2

65

z

Hình 2.21



Do đó S lớn nhất khi y  z  x  z  3x  3z  x  y  ,z 
3
6
Vì cạnh z bằng nửa cạnh huyền nên góc đối diện cạnh z bằng 300 , do đó góc
tạo bởi mặt bên và mặt đáy của máng là 900  300  1200
Nhƣ vậy, máng sẽ có tiết diện lớn nhất nếu các cạnh của tiết diện là 3 cạnh
liên tiếp của một lục giác đều.
Bài 3. Gọi x là bán kính của hình bán nguyệt. Ta có chu vi của hình bán
nguyệt là x , tổng 3 cạnh của hình chữ nhật là a  x . Diện tích cửa sổ là




x 2
a  x  2x

a


S  S1  S2 
 2x
   2 x 
 x
2
2
x
  2

2




 a

S lớn nhất khi x 
 x  lớn nhất, điều này xảy ra khi và chỉ khi

 2

2


x

a

2
2

xx

a
4

S1

Vậy để diện tích cửa sổ lớn nhất thì các kích thƣớc của

S2

cửa sổ nhƣ sau.
Chiều cao:

a
2a
; chiều rộng:
4
4

2x
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a
Bài 4. Gọi cạnh hình vuông bị cắt là x (0  x  )
2

x

Ta có thể tích hình hộp là

x

1
V  x(a  2x) 2  .4x.(a  2x) 2
4

Áp dụng bất đẳng thức Cô Si cho 3 số:

4x,a  2x,a  2x  0 , ta có:

a  2x
a-2x

Hình 2.23
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1  4x  a  2x  a  2x  1 8a 3
V 
  .
4
3
 4 27
3

V lớn nhất khi 4x  a  2x  x 

a
6

Vậy để thể tích hình hộp lớn nhất, cần cắt 4 góc hình vuông có cạnh

a
6

Bài 5. Gọi bán kính hình trụ là x (cm), khi đó ta có diện tích của hai đáy
thùng là S1  2x 2 .
Gọi h là chiều cao của thùng.
Suy ra, thể tích của thùng: V  S1.h  x 2 h  h 

V
x 2

Diện tích xung quanh của thùng là:

S2  2xh  2x

h

V 2V

x 2
x

Vậy, diện tích toàn phần của thùng là:
S  S1  S2  2x 2 

2R
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2V
x

Để tiết kiệm vật liệu nhất thì S phải nhỏ nhất. Áp dụng bất đẳng thức Cô Si, ta
có:
V 2
 2 V V
3
S  2  x 

  2.3.
2x 2x 
4


Do đó S nhỏ nhất khi x 2 

V
V
x 3
2x
2

Bài 6. Gọi x là chiều dài cạnh song song với bờ giậu, y là chiều dài cạnh
vuông góc với bờ giậu. Theo bài ra ta có: x  2y  a
Diện tích của miếng đất là S  y(a  2y) . S lớn nhất khi y(a  2y) lớn nhất.
Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta có:
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2
 2y  a  2y  a
2S  2y(a  2y)  


2
4


2

y

Dấu “=” xảy ra khi: 2y  a  2y  y 

x

a
a
x
4
2

a
a
Vậy rào khu đất có diện tích lớn nhất khi x  ; y 
2
4

Bài 7. Gọi x là bán kính hình quạt, y là độ dài cung tròn.
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Ta có chu vi cánh diều là a  2x  y . Ta cần tìm mối liên hệ giữa độ dài cung
tròn y và bán kính x sao cho diện tích quạt lớn nhất.
Ta có diện tích hình quạt là S 
Độ dài cung tròn là  

R 2
.
360

y

2R
360

Vận dụng các công thức trên vào bài toán ta đƣợc
diện tích cánh diều là: S 



x

R
Diện tích hình quạt: S 
2

x
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xy x(a  2x) 1

 2x(a  2x)
2
2
4

Áp dụng bất đẳng thức Cô Si dễ thấy S đạt giá trị lớn nhất khi
2x  a  2x  x 

1
a
y
4
2

Bài 8. Sử dụng tổng không đổi thì tích lớn nhất và tích không đổi thì tổng nhỏ
nhất khi hai số bằng nhau. Vậy cánh đồng phải có hình vuông thì thỏa mãn
yêu cầu bài toán.
Bài 9. Gọi x là chiều dài cung tròn của phần đĩa đƣợc xếp làm hình nón.
Nhƣ vậy, bán kính R của đĩa sẽ là đƣờng sinh của hình nón và vòng tròn đáy
của hình nón sẽ có độ dài là x. Bán kính R của đáy đƣợc xác định bởi đẳng
thức:
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2r  x  r 

x
2

r

x2
Chiều cao của hình nón: h  R  r  R  2
4
2

2

h

2

1
 x 
Thể tích của khối nón là: V  r 2 h   
3
3  2 

2

x2
R  2
4
2

R
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Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta có:

x2
x2
 x2
2

R  2
42 x 2 x 2  2 x 2   82 82
2
4
V 
. 2 . 2 . R  2   
9 8 8 
4  
3


3


 42 R 6
.
 
9
27



x2
x2
2
2
R 6
Do đó V lớn nhất khi 2  R  2  x 
8
4
3
Số đo của cung x tính bằng độ xấp xỉ bằng 2950 và do đó cung của hình quạt
cắt đi là 650.
Bài 10. Nếu gọi x, y, z lần lƣợt là chiều cao,
chiều rộng và chiều dài của hộp diêm. Với thể

x
z

y

tích có định là V, thì tổng diện tích các mặt

Mặt bên

là diêm là: S  2xy  3yz  4xz . Để tốn ít vật
liệu nhất thì S nhỏ nhất.
Đầu

Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta có:
2

2

Đáy
Mặt bên

S  3 3 2xy.3yz.4xz  6 3 3x y z  6 3V
2

Nắp

3

2
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Do đó để tốn ít vật liệu nhất thì:

2xy  3yz  4xz  x : y : z  2:3: 4
Bài 11. Giả sử tàu chạy S (km) với vận tốc v trong thời gian T ngày đêm

T

S
. Gọi R là chi phí để tàu chạy; k là hệ số tỉ lệ.
v
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 R  Ta  kTv3  R 

Sa
 kSv2
v

a
a 2k
 a
2
3
Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta có R  S  
 kv   3S
4
 2v 2v


Vậy để chi phí nhỏ nhất thì

a
a
 kv 2  v 
2v
2k

c. Chủ đề Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 12.(Xem lời giải trang 35)
Bài 13. Gọi x,y lần lƣợt là số kg sản phẩm loại I và loại II với x, y  0 . Ta có
hệ bất phƣơng trình :

x  0
y  0

sao cho L  4x  3y đạt giá trị lớn nhất

x

2y

100

2x  y  80
Giải tƣơng tự bài 12 ta đƣợc x  20, y  40 thì có mức lời cao nhất
Bài 14. Gọi x, y lần lƣợt là số lƣợng bánh nƣớng và bánh dẻo (x, y )
6x  7y  30000
Từ giả thiết ta cần tìm x, y thỏa mãn hệ 
sao cho
2x  y  5000

L  2x  1,8y lớn nhất.
Giải tƣơng tự bài 12 ta đƣợc x  625, y  3750 thì có mức lời cao nhất
Bài 15. Gọi x, y  0 lần lƣợt là số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất, thứ hai
Ta cần tìm x, y  0 thỏa mãn hệ
3x  2y  0

 x  3y  1000 sao cho L  x  y nhỏ nhất
6x  9y  900


Giải tƣơng tự bài 12 ta đƣợc x  100, y  300
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Bài 16. Gọi x, y  0 lần lƣợt là khối lƣợng thịt bò và thịt lợn mà mẹ mua.
Cần tìm x, y  0 thỏa mãn hệ :

800x  600y  
8x  6y  
200x  400y  400  x  2y  




0  x  16
0  x  16
0  y  1,1
0  y  1,1
sao cho số tiền T  100.000x  70.000y đạt giá trị nhỏ nhất
Giải tƣơng tự bài 12 ta đƣợc x  0,3, y  1,1
*)Các bài toán tìm GTLN, GTNN sử dụng ứng dụng của đạo hàm
Bài 17.(xem lời giải trang 36)
Bài 18. Gọi t là thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng A đến cảng D.
Khi đó : t 

AC CD AE  CE CD



v1
v2
v1
v2

D

h
h

tan   sin     h.cot   h

v1
v2
v1
v 2 sin 

A



C

E
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  h.cot 
h

Xét hàm số t() 
v1
v 2 sin 

Sử dụng ứng dụng của đạo hàm ta đƣợc t() nhỏ nhất khi cos =
Vậy để t nhỏ nhất ta chọn C sao cho cos =

h
B

v2
v1

v2
v1

Bài 19. (Xem lời giải trang 37)
Bài 20. (Xem lời giải trang 53)
Bài 21. Gọi x, y,h (x, y,h  0) lần lƣợt là chiều rộng, chiều dài và chiều cao
của hố ga. Ta có k 

h
 h  kx (1)
x
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Thể tích hố ga V  xyh  y 

V
V
 2 (2)
hx kx

Diện tích toàn phần của hố ga : S  2xh  2yh  xy  2xh  2h
Từ (1), (2) ta có S  2kx 2 

2(k  1)V
kx 2

Áp dụng đạo hàm ta có S nhỏ nhất khi x 
y

3

V
V
 2x 2
2
kx
kx

3

k 1
V , khi đó
2k 2

B1

B

4kV
k(k  1)V
3
,
h

(k  1)2
2

Bài 22. Tại thời điểm t sau khi xuất phát,

A

khoảng cách giữa hai tàu là d. Ta có

d 2  AB2  AA12  (5  BB1 ) 2  AA12
 (5  7t)  (6t)
2

A1

2
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 d  d(t)  85t 2  70t  25
Áp dụng đạo hàm ta đƣợc d nhỏ nhất khi t 

7
(giờ)  d  3,25 (hải lý)
17

Bài 23. Gọi x, y lần lƣợt là chiều rộng, chiều cao của mƣơng.
Theo bài ra ta có :
S
S  xy;   2y  x  2  x
x

x

Xét hàm số :

y

S
(x)  2  x
x

Ta có  '(x) 
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2S
x  2S
1 
2
x
x2
2

 '(x)  0  x 2  2S  0  x  2S
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Lập bảng biến thiên đế thấy khi x  2S , y 
Vậy với x  2S , y 

S
S

thì  nhỏ nhất
x
2

S
thì mƣơng có dạng thủy động học.
2

2.4. Tiểu kết chƣơng 2
Trong chƣơng 2, luận văn đã góp phần làm rõ các quan điểm, yêu
cầu,định hƣớng phƣơng pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực khi
dạy học cái bài toán có nội dung thực tiễn mà cụ thể là các bài toán tìm
GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn đƣa vào dạy học trong chƣơng trình
THPT. Luận văn cũng phân tích rõ tiềm năng của một số chủ đề Toán học
trong chƣơng trình THPT có thể đƣa bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung
thực tiễn vào dạy học. Luận văn đề xuất phƣơng án dạy học cũng nhƣ biện
pháp sƣ phạm nhằm làm rõ tính khả thi của các biện pháp này, đặc biệt luận
văn cũng xây dựng hệ thống bài tập tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
ở một số chủ đề tiềm năng nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục thực
hiện tốt nguyên lý giáo dục.

73

Chƣơng 3
THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm sƣ phạm đƣợc tiến hành nhằm kiểm nghiệm giả thiết
khoa học của luận án qua thực tế dạy học đồng thời cũng kiểm nghiệm tính
khả thi và hiệu quả của việc dạy bài toán tìm GTLN, GTNN theo hƣớng tăng
cƣờng bồi dƣỡng năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn cho học
sinh trung học phổ thông.
Thực nghiệm dạy học theo hƣớng tăng cƣờng năng lực vận dụng kiến
thức tìm GTLN, GTNN vào thực tiễn đƣợc tiến hành ở các lớp 12. Cụ thể:
- Lớp 12: Tuần 2 (Tiết 6,7,8). Bài: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
của hàm số.
Căn cứ vào nội dung cũng nhƣ hình thức yêu cầu cụ thể của mỗi bài
dạy trên cơ sở tôn trọng chƣơng trình và sách giáo khoa hiện hành chúng tôi
xác định cụ thể nội dung thực nghiệm cũng nhƣ thời điểm đƣa các tình huống
có nội dung thực tiễn vào giảng dạy.
Nội dung của mỗi tiết thực nghiệm dựa theo SGK Giải tích 12 cơ bản
đƣợc sắp xếp theo nguyên tắc:
- Tôn trọng nội dung và phân phối chƣơng trình hiện hành của Bộ Giáo
dục và đào tạo.
- Xác định rõ trọng tâm kỹ năng cơ bản của bài cần dạy và nội dung
kiến thức sẽ liên hệ.
- Lựa chọn thời điểm và thời gian thích hợp để liên hệ với thực tiễn
trong quá trình giảng dạy. Xác định thời gian cho phép để đƣa các bài toán có
nội dung thực tiễn vào giảng dạy.
- Khi đƣa các bài toán thì số lƣợng và mức độ phù hợp với bài dạy, phù
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hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Công tác chuẩn bị
Trƣớc thời điểm này khoảng 3 tuần chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu
kỹ nội dung chƣơng trình sách giáo khoa, tài liệu giáo viên, sách bài
tập…khảo sát thực trạng thực tế dạy học Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của
hàm số lớp 12 cho học sinh THPT. Tài liệu cũng đƣợc đƣa ra tham khảo ý
kiến của giáo viên giỏi có kinh nghiệm và cũng đƣợc dạy thử một số tiết trong
năm học 2016 - 2017 để rút kinh nghiệm.
Với tâm niệm “muốn có một giờ dạy tốt trƣớc hết phải có một giáo án
tốt” cho nên các giáo án đƣợc lựa chọn, sắp xếp, bổ sung ý tƣởng của đề tài
khi xây dựng giáo án thực nghiệm chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Đúng nội dung và phân phối chƣơng trình.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để đƣa các ứng dụng thực tiễn trong khi dạy.
- Xác định thời gian hợp lý cho các ứng dụng thực tiễn.
- Phối hợp chặt chẽ linh hoạt giữa các nội dung khác của bài dạy với
việc dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn.
3.2.2. Tổ chức thực nghiệm
Thực nghiệm đề tài này chúng tôi tiến hành tại Trƣờng THPT Nho
Quan A,Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình.
+ Lớp thực nghiệm 12A có 44 học sinh.
+ Lớp đối chứng 12B có 45 học sinh.
Thời gian thực nghiệm đƣợc tiến hành từ ngày 23/08/2016 đến ngày
21/09/2016.
Giáo viên dạy lớp thực nghiệm: thầy giáo Phạm Tuấn Nghị
Giáo viên dạy lớp đối chứng : thầy giáo Đặng Việt Đông
Đƣợc sự đồng ý của ban giám hiệu của Trƣờng THPT Nho Quan
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Achúng tôi đã tìm hiểu kết quả học tập các lớp 12 của trƣờng và nhận thấy
trình độ chung về môn Toán của 2 lớp 12A và 12B là tƣơng đƣơng nhau trên
cơ sở đó chúng tôi đề xuất thực nghiệm 2 lớp 12A và 12B; lớp thực nghiệm là
lớp 12A, lớp đối chứng là 12B.
Ban giám hiệu trƣờng, tổ trƣởng tổ toán và các thành viên trong tổ toán
chấp nhận đề xuất này và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiến hành
thực nghiệm.
3.3. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực vận dụng kiến
thức Toán học vào thực tiễn cho phần ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN
của hàm số đƣợc tiến hành trong các tiết ở bài 3, chƣơng I: Ứng dụng Đạo
hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Sách giáo khoa Giải tích 12 – Ban Cơ
bản). Căn cứ vào nội dung cũng nhƣ mục đích của bài dạy, trên cơ sở tôn
trọng chƣơng trình và phân phối chuyên môn của SGK. Trên cơ sở các ý kiến
đóng góp quý báu của đồng nghiệp, chúng tôi xác định cụ thể nội dung cũng
nhƣ thời điểm đƣa các tình huống có nội dung thực tiễn vào dạy học.
Sau dạy thực nghiệm chúng tôi cho học sinh làm bài kiểm tra với nội
dung đề đƣợc nêu trong phần phụ lục:
Về ý tƣởng và dụng ý sƣ phạm của đề ra của chúng tôi nhƣ sau:
Mục đích của chủ đề kiểm thể hiện dụng ý: Kiểm tra khả năng nắm
vững kiến thức cơ bản và ứng dụng để giải quyết một số bài toán đơn giản
ngoài thực tiễn.
Đề kiểm tra không quá khó và cũng bám chặt nội dung bài học có chứa
những tình huống liên hệ thực tiễn:
Phần 1: Với 4 câu trắc nghiệm học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức
ứng dụng đạo hàm để tìm GTLN, GTNN của hàm số là sẽ tìm đƣợc đáp án
đúng
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Phần 2 : là hai bài tập ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc
sống.
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.4.1. Điều tra đánh giá thực nghiệm
Qua phiếu điều tra (nội dung điều tra ở phần phụ lục) trên chúng tôi
nhận thấy
1. Trong chƣơng trình học của mình các em rất ít gặp những bài toán có
nội dung thực tiễn hay các tình huống tƣơng tự.
2. Các bài toán ở trên hay nhƣng khó đối với các em.
3. Cảm giác khi học và giải những bài toán có nội dung thực tiễn là rất
hứng thú.
4. Các bài toán này thƣờng dùng để giải trí hay thử thách trong cuộc
sống, rèn luyện khả năng tƣ duy, suy luận.
5. Một số học sinh đƣa ra một số ý kiến sau:
- Sử dụng kiến thức toán để giải quyết những bài toán tìm GTLN,
GTNN có nội dung thực tiễn nói riêng và các bài toán có nội dung thực tiễn
nói chung khiến cho chúng em cảm thấy môn Toán là môn khoa học lí thú và
bổ ích. Nó khiến cho chúng em cảm thấy môn Toán không còn khô cứng mà
thấy rằng môn Toán rất gần gũi với đời sống hàng ngày.
- Sử dụng các kiến thức môn Toán để giải quyết bài toán thực tiến rất
bổ ích, hữu dụng và thú vị. Em có thể áp dụng những kiến thức vào đời sống
hàng ngày.
- Việc áp dụng kiến thức toán giải quyết những vấn đề thực tiễn theo
em là rất cần thiết đối với học sinh chúng em vì trong chƣơng trình học của
chúng em vẫn hơi nặng về lý thuyết mà ít đƣợc thực hành. Vì vậy chúng em
mong muốn gặp nhiều những bài tập gắn liền với đời sống hàng ngày để thấy
môn Toán lý thú và gần gũi với đời sống hơn.
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3.4.2. Một số kết quả định lƣợng
Việc phân tích định lƣợng dựa vào kết quả bài kiểm tra trong đợt thực
nghiệm tại lớp lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, nhằm minh họa bƣớc đầu
kiểm nghiệm tính khả thi hiệu quả của việc lựa chọn đƣa bài tập có nội dung
thực tiễn mà đề tài nghiên cứu kết quả làm bài của lớp thực nghiệm 12A và
lớp đối chứng 12B đƣợc kết quả (theo bảng)

Điểm
Lớp
Lớp thực
nghiệm
đối

Lớp
chứng

Tổng

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

2

4

8

16

10

4

0

44

0

0

0

1

5

15

9

8

6

1

0

45

số bài

Bảng 3.1 Kết quả kiểm tra định lượng của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Loại

Yếu kém

Trung bình

Khá

Giỏi

(0-4 điểm)

(5-6 điểm)

(7-8 điểm)

(9-10 điểm)

Lớp thực nghiệm

4,55%;

27,27%;

59%

9,18%

Lớp đối chứng

13,33%;

53,33%;

31,11%;

2,23%

Bảng 3.2 Bảng phân loại theo tỉ lệ kết quả thực nghiệm
Sử dụng phƣơng pháp kiểm định giả thiết thống kê về giá trị trung bình
để so sánh và đánh giá chất lƣợng của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau
thời gian thực nghiệm với giả thiết ban đầu H0 “không có sự chênh lệch về
trình độ của hai lớp ”
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Số liệu thống kê

Nhóm thực nghiệm (X)

Nhóm đối chứng (Y)

Số học sinh

n = 44

m =45

Điểm trung bình

x  6,91

y  5,89

Phƣơng sai
s2 

n



1
 xi  x
n i 1





1 n
s   xi  x
n i 1
2
x

2



2

 1,54



1 m
s   yi  y
m i 1
2
y



2

 1,87

Bảng 3.3 Bảng thống kê chất lượng hai lớp
Với giả thiết thống kê H0: E(X) = E(Y)
Với mức ý nghĩa   0,05 thì U

1

Tính U 0 

x y

 x2
n

Ta thấy U 0  U


1



 y2

 3,69



 1,96

2

(với   s 2 )

m
nên giả thuyết H0 bị bác bỏ.

2

Nhƣ vậy là trình độ của hai lớp có sự chênh lệch. Qua bảng thống kê ta
thấy chất lƣợng của lớp thực nghiệm đồng đều hơn, khả năng vận dụng kiến
thức toán vào giải quyết các bài toán tìm GTLN, GTNN có nội dung thực tiễn
của lớp thực nghiệm tốt hơn.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra chúng tôi thấy đƣợc hiệu quả của các biện
pháp chúng tôi đề xuất thấy đƣợc tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
3.4.3. Đánh giá chung sau đợt thực nghiệm
Qua quá trình thực nghiệm, chúng tôi thấy rằng đa số học sinh hào
hứng sôi nổi với bài toán có nội dung thực tiễn. Lúc đầu thì các em có vẻ lúng
túng trong việc chuyển đổi ngôn ngữ Toán học vì bấy lâu các em quen với
hình thức học toán để giải các bài toán thuần túy Toán học. Về sau các em đã
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quen dần với việc chuyển đổi nên làm rất nhanh. Khi ra mỗi bài toán thực tiễn
thì khả năng tƣởng tƣợng của các em phong phú hơn và các em cũng thấy ý
nghĩa của việc học toán việc mà bấy lâu nay các em luôn học là để có kết quả
tốt trong các kỳ thi. Qua quan sát thái độ của học sinh trong giờ làm bài và
sau khi kết thúc giờ kiểm tra. Đồng thời xem qua một số bài của các em
chúng tôi có nhận xét rằng: Lớp thực nghiệm nói chung nắm vững kiến thức
cơ bản của bài học và chất lƣợng làm bài khá tốt.
3.5. Kết luận chung về thực nghiệm
Quá trình thực hiện cùng những kết quả rút ra sau những thực nghiệm
cho thấy: Mục đích thực nghiệm đã đƣợc hoàn thành, tính khả thi và hiệu quả
của phƣơng pháp dạy học phần nào đƣợc khẳng định. Cụ thể:
- Việc liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học giải tích đã góp
phần hình thành và rèn luyện cho học sinh ý thức cũng nhƣ năng lực vận dụng
kiến thức toán vào cuộc sống.
- Sự “cài đặt” một cách khéo léo và phân phối thời gian hợp lý các nội
dung liên hệ với thực tiễn, trên cơ sở quan điểm và những phƣơng pháp đã
trình bày ở chƣơng 2, đã làm cho giáo viên thực hiện việc giảng dạy khá tự
nhiên, không miễn cƣỡng, tránh đƣợc việc áp đặt kiến thức cho học sinh.
- Số lƣợng và mức độ các vấn đề có nội dung thực tiễn đƣợc lựa chọn,
cân nhắc thận trọng, đựợc đƣa vào giảng dạy một cách phù hợp, chú ý nâng
cao dần tính tích cực và độc lập của học sinh, nên học sinh tiếp thu tốt, tích
cực tham gia luyện tập và đạt kết quả tốt.
Nếu trong quá trình dạy học giải tích, giáo viên quan tâm, giúp học sinh
liên hệ các kiến thức với thực tiễn, thì sẽ hình thành và rèn luyện ý thức
“Toán học các tình huống thực tiễn”. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc
nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích và hoàn thành nhiệm vụ giáo dục
toàn diện của trƣờng THPT. Phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng nghiên cứu
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của đề tài là một trong những định hƣớng đổi mới quan trọng về phƣơng pháp
dạy học của Đảng, Nhà nƣớc và của ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Đồng thời là sự kế thừa và sự phát huy những kinh nghiệm dạy học tiên tiến
trên thế giới. Việc chuyển giao cho giáo viên thực nghiệm một cách thuận lợi
và đƣợc vận dụng một cách sinh động, không gặp phải những trở ngại gì lớn
và các mục đích dạy học đƣợc thực hiện một cách toàn diện, vững chắc thể
hiện ở sự thành công của thực nghiệm sƣ phạm.
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KẾT LUẬN
Những kết quả chính mà Luận văn đã thu đƣợc:
1. Luận văn đã bƣớc đầu làm rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện cho
học sinh ý thức tăng cƣờng liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học toán.
2. Luận văngóp phầnlàm sáng tỏ thực trạng chƣơng trình, thực trạng
dạy học, phƣơng pháp dạy học ở trƣờng phổ thông theo hƣớng nghiên cứu
của luận văn. Đồng thời khẳng định rằng, tăng cƣờng liên hệ với thực tiễn
trong dạy học toán là phù hợp định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học đối
với điều kiện, hoàn cảnh nƣớc ta trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
3. Luận văn đã góp phần làm rõ tiềm năng khai thác bài tập tìm GTLN,
GTNN có nội dung thực tiễn của một số chủ đề toán trong quá trình dạy học.
4. Luận văn đã đề xuất đƣợc một số quan điểm và biện pháp sƣ phạm
cơ bản nhằm làm cơ sở định hƣớng cho giáo viên trong quá trình dạy học theo
hƣớng nghiên cứu của đề tài.
5. Đã tổ chức thực nghiệm sƣ phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả
của các biện pháp đã đề xuất.
Trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi không thể đề cập đến mọi vấn đề,
khía cạnh để giúp các em vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn.Các biện
pháp của đề tài mà luận văn đƣa ra và giải quyết chỉ là bƣớc đầu tìm hiểu,
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi kính mong các thầy, các cô và
các bạn đọc góp kiến để luận văn này đƣợc hoàn thiện hơn.

82

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT
1. Ngọc Anh (2007), “Nhận diện triết lí giáo dục Việt Nam thời hội nhập”,
Báo Giáo dục và Thời đại, (123), tr.21.
2. Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết
số 29-NQ/TW, Hà Nội
3. Ban Tƣ tƣởng - Văn Hóa Trung ƣơng (2006), Tài liệu học tập Nghị quyết
Đại hội X của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Bàng (1997), “Lại bàn về bài toán mở”, Tạp chíNghiên cứu
Giáo dục, tr.6, Hà Nội.
5. I.I Blekman, A. D. Mƣskix, Ia. G. Panôvko (1985), Toán học ứng dụng
(bản dịch của Trần Tất Thắng), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
6. Bộ Giáo dục vàĐào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên (Môn Toán
học), Nxb Giáo dục.
7. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá
trình dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
8. Nguyễn Hữu Châu (1996), “Các phƣơng pháp dạy học tích cực”, Tạp chí
Khoa học Xã hội, Hà Nội.
9. Nguyễn Hữu Châu (2004), “Cơ sở lí luận của lí thuyết Kiến tạo trong dạy
học”, Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
10. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về Chương trình và Quá
trình dạy học, Nxb Giáo dục,Hà Nội.
11. Hoàng Chúng (1978), Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Giáo dục,
Hà Nội.
12. Văn Nhƣ Cƣơng, Phan Văn Viện (2000), Hình học 10, Nxb Giáo dục, Hà
Nội.

83

13. Nguyễn Văn Cƣờng (2005), Phát triển năng lực thông qua phương pháp
và phương tiện dạy học mới, Tài liệu tập huấn dự án phát triển trung học
phổ thông.
14. Vũ Cao Đàm (2007), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học,
Nxb Giáo dục, Hà Nội.
15. V. Frixôv (2001), Toán học lí thú, Nxb Văn hoá Thông tin.
16. Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cƣờng,
Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài (2006), Đại số 10, Nxb Giáo dục, Hà
Nội.
17. Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Đào Ngọc Nam, Lê
Văn Tiến, Vũ Viết Yên (2006), Đại số và Giải tích 11, Nxb Giáo dục, Hà
Nội.
18. Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên, Lê Thị Thiên Hƣơng,
Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất (2007), Giải tích 12, Nxb Giáo dục, Hà
Nội.
19. Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2009), “Chƣơng trình đánh giá học sinh quốc tế
PISA– Mục đích, tiến trình thực hiện, các kết quả chính”, Tạp chí Khoa
học,Đại học Quốc gia Hà Nội, số 25, Hà Nội.
20. Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981), Giáo dục học
môn Toán, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
21. Trần Kiều (1978), Làm rõ nét hơn nữa mạch ứng dụng Toán học trong
Chương trình toán phổ thông trung học, Tƣ liệu giáo dục học Toán học,
tập 4, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
22. Trần Kiều (1995), “Một vài suy nghĩ về đổi mới PPDH trong trƣờng phổ
thông ở nƣớc ta”,Tạp chíNghiên cứu Giáo dục, (5), tr.5-6, Hà Nội.
23. Nguyễn Bá Kim, Vũ Dƣơng Thụy (1992), Phương pháp dạy học môn
Toán, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
84

24. Nguyễn Bá Kim (2003), Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Đại học
Sƣ phạm, Hà Nội.
25. Ngô Thúc Lanh, Vũ Tuấn, Trần Anh Bảo (1999), Đại số 10, Nxb Giáo
dục, Hà Nội.
26. Ngô Thúc Lanh, Vũ Tuấn, Ngô Xuân Sơn (1999), Đại số và Giải tích 11,
Nxb Giáo dục, Hà Nội.
27. Ngô Thúc Lanh, Ngô Xuân Sơn, Vũ Tuấn (2003), Giải tích 12 (Sách
chỉnh lí hợp nhất năm 2000, tái bản lần thứ ba), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
28. V.I. Lênin (1963), Bút kí triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội.
29. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Dạy học phát triển các năng lực của học
sinh trong thế kỉ 21, Hội thảo khoa học Đại học Giáo dục, ĐHQGHN,
tháng 12, Hà Nội.
30. Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
31. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà
trường, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.
32. Bùi Huy Ngọc (2003), Tăng cường khai thác nội dung thực tế trong dạy
học Số học và Đại số nhằm nâng cao năng lực vận dụng Toán học vào
thực tiễn cho học sinh THCS, Luận án Tiến sỹ Giáo dục học, TrƣờngĐại
học Vinh.
33. Nguyễn Lƣơng Ngọc, Lê Khả Kế (Chủ biên) (1972), Từ điển học sinh,
Nxb Giáo dục, Hà Nội.
34. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà
trường, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.
35. Bùi Văn Nghị (2009), Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học môn Toán ở
trường phổ thông, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.
36. X.M. Nikolxki (chủ biên) (2002), Từ điển Bách khoa phổ thông Toán học
(Bản dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
85

37. Perelman IA. I (1987), Toán ứng dụng trong đời sống, Nxb Thanh Hoá.
38. Hoàng Phê (Chủ biên), Vũ Xuân Lƣơng, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm
Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2014), Từ điển tiếng
Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.
39. G. Polya (2009), Giải một bài toán như thế nào, Nxb Giáo dục, Hà Nội
40. G. Polya (2010), Sáng tạo Toán học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
41. Đoàn Quỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn
Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh, Đặng Hùng Thắng (2007), Đại số và
Giái tích 11 (Nâng cao), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
42. R.I. Ruzavin, A. Nƣxanbaép, G. Sliakhin (1979), Một số quan điểm triết
học trong Toán học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
43. Nguyễn Triệu Sơn (2016), Giáo trình chuyên đề phương pháp dạy học
Toán, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.
44. Nguyễn Triệu Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thanh Tùng (2016), Rèn luyện
phương pháp giải một số dạng thường gặp của bài toán Dãy số ở trường
Phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội
45. Nguyễn Triệu Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Yên (2016), Giáo trình Lý
thuyết Tập hợp và Lôgic Toán, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội
46. Vũ Văn Tảo (1997), “Bốn trụ cột của nền giáo dục”, Tạp chí Nghiên cứu
Giáo dục, (5), tr.29-30, Hà Nội.
47. Nguyễn Văn Thuận (2004), Góp phần phát triển năng lực tư duy lôgic và
sử dụng chính xác ngôn ngữ Toán học cho học sinh đầu cấp THPT trong
dạy học Đại số, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trƣờng Đại học Vinh.
48. Nguyễn Quốc Trịnh, Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học
phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc
tế (PISA).
49. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
86

50. Hoàng Tụy (2001), “Dạy toán ở trƣờng THPT còn nhiều điều chƣa ổn”,
Tạp chí Tia sáng, (12/2001), tr.4, Hà Nội.
TIẾNG ANH
51. James Stewart, Calculus – Early Transcendentals 5e,
Textbook_ebook4friend.blogspot.com
52. James Stewart (2006), Precalculus_5th_txtbk, OECD. PISA released items
– mathematics.
53. Gabriele Kaiser (2004), Mathematical Modelling in School – Example
and Experiences.
54. http://www.pisa.oecd.org

87

