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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt là sự phát
triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật. Theo hướng đó, ngành giáo dục phải
thay đổi tầm nhìn và phương thức hoạt động là yêu cầu tất yếu vì sản phẩm
của giáo dục là nhân cách của con người. Nó quyết định vận mệnh tương lai
của một đất nước, điều này thể hiện rõ: “Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách
hàng đầu cùng với khoa học công nghệ là yếu tố quyết định góp phần phát
triển khoa học và xã hội”. Do đó cần phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo
dục và đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ và
hội nhập quốc tế.
Trong giáo dục, môn Toán có một vị trí quan trọng. Trong nhà trường
các tri thức toán giúp học sinh học tốt các môn học khác, trong đời sống hàng
ngày giúp các em có được các kĩ năng tính toán, vẽ hình, đọc, vẽ biểu đồ, đo
đạc, ước lượng…từ đó giúp con người có điều kiện thuận lợi để tiến hành
hoạt động lao động trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Thực tế, đa số học sinh ngại học toán so với các môn học khác, đặc biệt
là học sinh cuối cấp tiểu học. Do kiến thức toán cuối cấp đòi hỏi các em phải
tư duy lôgic và vận dụng nhiều kĩ năng tính toán nhưng khi học thì đại đa số
các em vận dụng kiến thức tư duy còn nhiều hạn chế, khả năng suy luận chưa
nhiều, khả năng phân tích chưa cao do đó việc giải toán của các em gặp nhiều
khó khăn. Vì thế ít học sinh giải đúng, chính xác, gọn và hợp lý.
Bồi dưỡng năng lực giải toán có vai trò quan trọng trong việc phát triển
khả năng tư duy của học sinh, vì để giải bài toán học sinh phải suy luận phải
tư duy, phải liên hệ với các bài toán khác để tìm ra lời giải; phải biết huy động
kiến thức, biết chuyển đổi ngôn ngữ, biến đổi đối tượng. Mối liên hệ, dấu hiệu
trong bài toán chỉ có thể được phát hiện thông qua quá trình phân tích, tổng
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hợp, khái quát hoá, so sánh... Nguồn gốc sức mạnh của Toán học là ở tính
chất trừu tượng cao độ của nó. Nhờ trừu tượng hoá mà Toán học đi sâu vào
bản chất của nhiều sự vật, hiện tượng và có ứng dụng rộng rãi. Nhờ có khái
quát hoá, xét tương tự mà khả năng suy đoán và tưởng tượng của học sinh
được phát triển, và có những suy đoán có thể rất táo bạo, có căn cứ dựa trên
những quy tắc, kinh nghiệm qua việc rèn luyện các thao tác tư duy. Cũng qua
thao tác khái quát hoá và trừu tượng hoá mà tư duy độc lập, tư duy sáng tạo,
tư duy phê phán của học sinh cũng được hình thành và phát triển. Bởi qua các
thao tác tư duy đó học sinh tự mình phát hiện vấn đề, tự mình xác định được
phương hướng, tìm ra cách giải quyết và cũng tự mình kiểm tra, hoàn thiện
kết quả đạt được của bản thân cũng như những ý nghĩ và tư tưởng của người
khác. Một mặt các em cũng phát hiện ra được những vấn đề mới, tìm ra
hướng đi mới, tạo ra kết quả mới. Mặt khác trong quá trình giảng dạy do năng
lực, trình độ giáo viên chỉ dạy cho học sinh ở mức độ truyền thụ trên tinh thần
của sách giáo khoa mà chưa có phân loại dạng toán, chưa khái quát được cách
giải mỗi dạng toán cho học sinh. Do đó muốn bồi dưỡng năng lực giải toán
cho học sinh phải diễn đạt mối quan hệ những dạng toán này đến dạng toán
khác, phát biểu bài toán dưới nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau... Vì vậy nhiệm
vụ của người thầy giáo không chỉ là giải bài tập cho học sinh mà vấn đề đặt ra
là người thầy phải là người định hướng, hướng dẫn cho học sinh cách tiến
hành giải bài toán, nghiên cứu sâu lời giải bài toán với những lý do đó chúng
tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp bồi dƣỡng năng lực giải toán
cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và các tài liệu có liên quan về năng lực, năng lực
toán học, năng lực giải toán và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán
cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
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3. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động bồi dưỡng năng lực giải toán cho
học sinh tiểu học.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giải toán của học sinh lớp 5.
3.3. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được một số biện pháp sư phạm và sử dụng các biện pháp
đó nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh lớp 5 trong quá trình dạy
học giải toán sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán và đổi mới
phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm sáng tỏ khái niệm năng lực và năng lực giải toán của học sinh.
- Nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học
sinh tiểu học.
- Nghiên cứu hệ thống bài tập toán lớp 5.
- Xây dựng một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học
sinh lớp 5.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu các tài liệu về tâm lý học, giáo dục học, các sách, tạp chí,
các luận văn cao học và các tài liệu có liên quan đến đề tài của luận văn.
6.2. Phƣơng pháp điều tra, quan sát
Điều tra, khảo sát thực trạng việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học
sinh lớp 5 ở một số trường Tiểu học trong địa bàn tỉnh Sơn La.
6.3. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm
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Tổ chức dạy thực nghiệm ở một số trường tiểu học trong địa bàn tỉnh
Sơn La nhằm kiểm định tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất trong đề tài
luận văn.
7. Đóng góp của luận văn
7.1. Ý nghĩa lí luận
Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và biện pháp bồi dưỡng năng lực giải
toán cho học sinh lớp 5 trong dạy học toán.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn
Là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ngành giáo dục tiểu học,
giáo viên tiểu học.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, cấu trúc của luận
văn gồm 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh
lớp 5 tại tỉnh Sơn La
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
Vấn đề phát triển năng lực giải toán cho học sinh đã được nhiều tác giả
trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.
Thế giới đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu phát triển năng lực trí
tuệ chung và mối quan hệ giữa năng lực trí tuệ và các đặc điểm khác của con
người, như V.A. Cruchetxki , N.X. Lâytex, … Có nhiều tác giả cũng đã quan
tâm nghiên cứu về phát triển năng lực toán học như A.N. Kônmôgôrôp , V.A.
Cruchetxki ,…
Việc đánh giá trong giáo dục, thời gian gần đây thế giới rất quan tâm đến
đánh giá năng lực. Đã có một số quốc gia, như Anh, Phần Lan, Australia,
Canađa,…, một số tổ chức, như AAIA (The Association for Achievement and
Improvement through Assessment), ARC (Assessment Research Centre), … và
một số tác giả, như: C. Cooper, S. Dierick, F. Dochy, A. Wolf, D. A. Payne, M.
Wilson, M. Singer,… quan tâm nghiên cứu về đánh giá năng lực. Đặc biệt,
trong những năm đầu thế kỷ XXI, các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (OECD - Organization for Economic Cooperation and
Development) đã thực hiện chương trình đánh giá HS phổ thông Quốc tế (PISA
- Programme for International Student Assessment). PISA được tiến hành đối
với HS phổ thông ở lứa tuổi 15, không trực tiếp kiểm tra nội dung chương trình
học trong nhà trường mà tập trung đánh giá năng lực vận dụng tri thức vào giải
quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.
Ở Việt Nam đã có một số tác giả quan tâm nghiên cứu phát triển một số
loại năng lực cụ thể trong dạy học toán:
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Nghiên cứu về năng lực tư duy, năng lực sáng tạo có các tác giả: Tôn
Thân, Vũ Quốc Chung, Trần Luận, Bùi Thị Hường, Nguyễn Văn Thuận,
Nguyễn Đức Chiến…
Nghiên cứu về năng lực toán học, năng lực giải toán có các tác giả: Trần
Đình Châu, Lê Thống Nhất, Vũ Quốc Khánh, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị
Kim Thoa, Nguyễn Tiến Trung,…
Một số công trình khác lại tập trung nghiên cứu về bồi dưỡng, rèn
luyện năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. Ch ng hạn: Nguyễn Anh Tuấn
trong dạy học khái niệm; Nguyễn Thị Hương Trang theo hướng dạy học sáng
tạo; Từ Đức Thảo trong dạy học Hình học Trung học phổ thông;…
Trong các công trình nghiên cứu trên, các tác giả đã xác định những
khái niệm cơ bản về vấn đề năng lực và năng lực giải toán. Đây là cơ sở ban
đầu vô cùng quan trọng về phương diện lí luận để triển khai nội dung cụ thể
về đánh giá trong các môn học, trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong các công
trình nghiên cứu chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về việc bồi dưỡng
năng lực giải toán cho học sinh tiểu học mà cụ thể ở đây là học sinh lớp 5. Đề
tài mà chúng tôi chọn không trùng lặp với đề tài nào được công bố. Trong đề
tài này chúng tôi nghiên cứu việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh
tiểu học. Cụ thể ở đây là cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
1.2. Năng lực
1.2.1. Khái niệm năng lực
Khái niệm năng lực (competency) có nguồn gốc tiếng latinh
“competentia” có nghĩa là gặp gỡ.
Theo từ điển Tiếng Việt thông dụng: năng lực là khả năng làm việc tốt.
[22]
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Theo [13] năng lực là phẩm chất tâm sinh lý và trình độ chuyên môn tạo
cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng
cao.
Mặt khác theo một số nhà nghiên cứu và một số tổ chức thì năng lực
được được định nghĩa dưới nhiều góc độ khác nhau như sau:
Năng lực được xây dựng trên cơ sở tri thức, thiết lập qua giá trị, cấu trúc
như là các khả năng, hình thành qua trải nghiệm/ củng cố qua kinh nghiệm,
hiện thực hóa qua ý chí. (John Erpenbeck 1998)
Năng lực là khả năng cá nhân đáp ứng các yêu cầu phức hợp và thực
hiện thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể. (OECD, 2002)
Năng lực là các khả năng và kỹ năng nhận thức vốn có ở cá nhân hay có
thể học được… để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Năng lực
cũng hàm chứa trong nó tính sẵn sàng hành động, động cơ, ý chí và trách
nhiệm xã hội để có thể sử dụng một cách thành công và có trách nhiệm các
giải pháp… trong những tình huống thay đổi. (Weinert, 2001)
Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng,
thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các
tình huống đa dạng của cuộc sống. (Québec- Ministere de l’Education, 2004)
Năng lực là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái
độ và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công
nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra của cuộc sống. (Nguyễn
Công Khanh, 2012)
Năng lực là khả năng vận dụng đồng bộ các kiến thức, kỹ năng, thái độ,
phẩm chất đã tích lũy được để ứng xử, xử lý tình huống hay để giải quyết vấn
đề một cách có hiệu quả. (Lê Đức Ngọc, 2014)
Như vậy chúng ta thấy rằng có rất nhiều định nghĩa năng lực khác nhau.
Tuy nhiên, chúng tôi thấy nhìn chung có sự thống nhất cách hiểu về khái niệm
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năng lực được trình bày trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng
thể đó là: Năng lực là khả năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối
cảnh nhất định nhờ sự huy động kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân
khác nhau như: hứng thú, niềm tin, ý chí… Năng lực của cá nhân được đánh
giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các
vấn đề của cuộc sống [16].
1.2.2. Năng lực toán học
Theo V. A. Krutecxki năng lực toán học được hiểu theo hai ý nghĩa, hai
mức độ:
Một là, theo ý nghĩa năng lực học tập (tái tạo) tức là năng lực đối với
việc học Toán, đối với việc nắm giáo trình Toán học ở trường phổ thông, nắm
một cách nhanh và tốt các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tương ứng.
Hai là, theo ý nghĩa năng lực sáng tạo (khoa học), tức là năng lực hoạt
động sáng tạo Toán học, tạo ra những kết quả mới, khách quan có giá trị lớn
đối với xã hội loài người.
Giữa hai mức độ hoạt động toán học đó không có một sự ngăn cách tuyệt
đối. Nói đến năng lực học tập toán không phải là không đề cập tới năng lực
sáng tạo: có nhiều em học sinh có năng lực, đã nắm giáo trình toán học một
cách độc lập và sáng tạo, đã tự đặt và giải những bài toán không phức tạp lắm;
đã tự tìm ra các con đường, các phương pháp sáng tác để chứng minh các
định lý, độc lập suy ra được các công thức, tự tìm ra các phương pháp giải
độc đáo những bài toán không mẫu mực, …
Năng lực học tập toán học là các đặc điểm tâm lý cá nhân (trước hết là
các đặc điểm hoạt động trí tuệ) đáp ứng yêu cầu hoạt động học toán và giúp
cho việc nắm giáo trình toán một cách sáng tạo, giúp cho việc nắm một cách
tương đối nhanh, dễ dàng và sâu sắc kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo toán học.
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Nói đến học sinh có năng lực toán học là nói đến học sinh có trí thông
minh trong việc học toán.
Về mặt năng lực sáng tạo có thể phân biệt 3 trình độ: thiên tài; tài; giỏi.
Năng khiếu là mầm mống của năng lực, của tài năng. Một học sinh có năng
khiếu toán là một học sinh có khả năng trở thành một người tài về toán học
[8].
Như vậy, năng lực toán học là các đặc điểm tâm lý cá nhân (trước hết là
các đặc điểm hoạt động trí tuệ) đáp ứng được yêu cầu của hoạt động giải toán
và tạo điều kiện lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực toán học
tương đối nhanh, dễ dàng và sâu sắc trong những điều kiện như nhau.
1.3. Dạy học giải bài toán ở Tiểu học
1.3.1. Bài toán, ví trí và chức năng của bài toán
a) Bài toán
Theo G.Polya : Bài toán là việc đặt ra sự cần thiết tìm kiếm một cách có ý
thức các phương tiện thích hợp để đạt đến một mục đích nhất định trông thấy
rõ ràng, nhưng không thể đạt được ngay.
Trên cơ sở xác định khái quát của G. Polya cho ta thấy rằng: Bài toán
là sự đòi hỏi phải đạt tới mục đích nào đó. Như vậy, bài toán có thể đồng nhất
với một số quan niệm khác nhau về bài toán: đề toán, bài tập….
Trong các định nghĩa về bài toán ở trên ta thấy có hai yếu tố chính hợp
thành của một bài toán đó là:
+ Mục đích của bài toán.
+ Sự đòi hỏi thực hiện mục đích của bài toán
b) Vị trí và chức năng của bài toán ở tiểu học
Ở trường Tiểu học, 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. Các
bài toán ở trường Tiểu học là một phương tiện rất có hiệu quả và không thể
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thay thế được trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy,
hình thành kĩ năng, kĩ xảo ứng dụng Toán học vào thực tiễn. Hoạt động giải
bài tập toán học là điều kiện để thực hiện tốt các mục đích dạy học toán ở
trường phổ thông. Vì vậy, tổ chức có hiệu quả việc dạy giải bài tập toán học
có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học toán.
Trong thực tiễn dạy học, bài tập toán học được sử dụng với những dụng
ý khác nhau. Mỗi bài tập có thể dùng để tạo tiền đề xuất phát, để gợi động cơ,
để làm việc với nội dung mới, để củng cố hoặc kiểm tra… Tất nhiên, việc dạy
giải một bài tập cụ thể thường không chỉ nhằm vào một dụng ý đơn nhất nào
đó mà thường bao hàm những ý đồ nhiều mặt đã nêu.
Mỗi bài tập toán cụ thể được đặt ra ở thời điểm nào đó của quá trình dạy
học đều chứa đựng một cách tường minh hay ẩn tàng những chức năng khác
nhau. Những chức năng này đều hướng đến việc thực hiện các mục đích dạy
học. Trong môn Toán, các bài tập mang các chức năng sau:
- Với chức năng dạy học: bài tập nhằm hình thành, củng cố cho học sinh
những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy
học.
- Với chức năng giáo dục: bài tập nhằm hình thành cho học sinh thế giới
quan duy vật biện chứng, hứng thú học tập, niềm tin và phẩm chất đạo đức
người lao động mới.
- Với chức năng phát triển: bài tập nhằm phát triển năng lực tư duy của
học sinh, đặc biệt là rèn luyện những thao tác trí tuệ, hình thành những phẩm
chất của tư duy khoa học.
- Với chức năng kiểm tra: bài tập nhằm đánh giá mức độ, kết quả dạy và
học, đánh giá khả năng độc lập học toán và trình độ phát triển của học sinh.
Trên thực tế, các chức năng không bộc lộ một cách riêng lẻ và tách rời nhau.
Khi nói đến chức năng này hay chức năng khác của một bài tập cụ thể tức là
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hàm ý nói việc thực hiện chức năng ấy được tiến hành một cách tường minh
và công khai. Hiệu quả của việc dạy học toán ở trường Tiểu học phần lớn phụ
thuộc vào việc khai thác và thực hiện một cách đầy đủ các chức năng có thể
có của một bài tập mà người viết sách giáo khoa đã có dụng ý chuẩn bị.
Người giáo viên chỉ có thể khám phá và thực hiện được những dụng ý đó
bằng năng lực sư phạm và trình độ nghệ thuật dạy học của mình [10].
c) Lời giải bài toán và một số yêu cầu của lời giải bài toán
Lời giải của bài toán được hiểu là việc sắp thứ tự các thao tác cần thực
hiện để đạt tới mục đích đã đặt ra. Như vậy, ta thống nhất lời giải, bài giải,
cách giải, của bài toán. Một bài toán có thể có:
- Một lời giải.
- Không có lời giải.
- Nhiều lời giải.
Giải được một bài toán được hiểu là tìm ra và trình bày đúng ít nhất
một lời giải của bài toán trong trường hợp bài toán có lời giải, hoặc có lí giải
được bài toán là không giải được trong trường hợp nó không có lời giải. Lời
giải bài toán phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
+ Lời giải không có sai lầm: yêu cầu này có nghĩa là lời giải không có
sai sót về kiến thức toán học, về phương pháp suy luận, về kĩ năng tính toán,
về kí hiệu, về hình vẽ, kể cả không có sai lầm về ngôn ngữ diễn đạt.
+ Lập luận phải có căn cứ chính xác: yêu cầu này đỏi hỏi từng bước
biến đổi trong lời giải phải có cơ sở lí luận, phải dựa vào các định nghĩa,
định lý, quy tắc, công thức... đã học đặc biệt phải chú ý đảm bảo thỏa mãn
điều kiện nêu trong giả thiết của định lý.
+ Lời giải phải đầy đủ: Điều kiện này có nghĩa là không được bỏ sót
một trường hợp, một khả năng, một chi tiết nào. Nó cũng có ý nghĩa là lời
giải vừa không thừa, vừa không thiếu. Muốn vậy, cần chú ý tập cho học sinh
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trong quá trình giải toán phải luôn suy xét và tự trả lời các câu hỏi như: ta
đang phải xem xét cái gì? Như vậy đã đủ chưa? Còn trường hợp nào nữa
không? Đã đủ các trường hợp đặc biệt chưa?
Học sinh thường bộc lộ thiếu sót là không xét được đầy đủ các trường
hợp, có khả năng xảy ra ở một tình huống, nhất là các bài toán có tham biến,
những bài toán đòi hỏi phải biện luận...
Ngoài ba yêu cầu cơ bản trên, người giáo viên còn cần yêu cầu lời giải
ngắn gọn, đơn giản nhất, cách trình bày rõ ràng, hợp lý. Tìm được lời giải
của bài toán tức là đã khai thác được những đặc điểm riêng của bài toán.
1.3.2. Mục đích của việc dạy học giải toán ở Tiểu học
Dạy học giải toán ở Tiểu học nhằm các mục đích chủ yếu sau đây
- Giúp HS luyện tập, củng cố, vận dụng các kiến thức và thao tác đã học,
luyệnkĩ năng tính toán, bước đầu tập dượt vận dụng kiến thức và kĩ năng thực
hành vào thực tiễn.
- Qua việc dạy học giải toán, GV giúp HS từng bước phát triển năng lực
tư duy, rèn luyện phương pháp và kỹ năng suy luận, khêu gợi và tập dượt khả
năng quan sát, phỏng đoán tìm tòi.
- Qua giải toán, HS rèn luyện những đặc tính và phong cách làm việc của
người lao động mới như ý chí khắc phục khó khăn, thói quen xét đoán có căn
cứ, tính cẩn thận, chu đáo, cụ thể, làm việc có kế hoạch, có kiểm tra. Từng
bước hình thành và rèn luyện thói quen và khả năng suy nghĩ độc lập, linh
hoạt, khắc phục cách suy nghĩ máy móc, rập khuôn, xây dựng lòng ham thích
tìm tòi, sáng tạo theo những mức độ khác nhau.
Trong dạy học giải toán, các yêu cầu cơ bản được sắp xếp có chủ định
trong từng lớp, tạo thành một hệ thống các yêu cầu từ thấp đến cao, từ lớp 1
đến lớp 5, trong sự kết hợp chặt chẽ với lí thuyết. Nhiều yêu cầu cơ bản của
giải toán được trải ra ở nhiều lớp, nên việc nắm chắc yêu cầu ở từng lớp là rất
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quan trọng. Đặc biệt phải nắm vững trình độ chuẩn của dạy giải toán ở từng
lớp [6].
1.3.3. Tổ chức dạy giải toán ở chƣơng trình Tiểu học
Để giúp HS tự mình tìm hiểu các dữ kiện trong bài toán từ đó thiết lập
được các phép tính tương ứng phù hợp, người GV cần phải xây dựng các mức
độ dạy học ở từng giai đoạn cho phù hợp tư duy và kiến thức của HS tiểu học.
* Hoạt động chuẩn bị
- Trong nhiều trường hợp (nhất là đối với các lớp đầu cấp), HS cần rèn
luyện các thao tác giải toán thông qua hoạt động với các nhóm đồ vật, tranh
ảnh hoặc hình vẽ.
- Các bài toán liên quan đến các đại lượng và mối quan hệ giữa các đại
lượng là một phần quan trọng trong giải toán ở Tiểu học. Vì thế HS cần được
rèn luyện kĩ năng đo đại lượng, tính toán trên các số đo đại lượng.
- Việc giải bài toán hợp thực chất là giải hệ thống các bài toán đơn. Vì vậy
việc dạy kĩ các bài toán đơn là một công việc chuẩn bị tốt cho việc giải bài
toán phù hợp.
* Hoạt động làm quen với giải toán
Trong việc dạy giải toán ở Tiểu học, GV phải giải quyết 2 vấn đề then chốt
sau:
- Làm cho HS nắm được các bước cần thiết của quá trình giải toán và rèn
luyện kỹ năng thực hiện các bước đó một cách thành thạo.
- Làm cho HS nắm được và có kĩ năng vận dụng các phương pháp chung
cũng như thủ thuật giải toán vào việc giải các bài toán một cách hiệu quả.
* Hoạt động hình thành kĩ năng giải toán
Để hoàn thiện năng lực khái quát hóa và kĩ năng giải toán, rèn luyện
năng lực sáng tạo trong học tập, ta cần tiến hành các hoạt động sau:
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- Giải các bài toán nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa các
số đã cho và số phải tìm hoặc điều kiện bài toán.
- Giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau.
- Tiếp xúc với các bài toán thiếu hoặc thừa dữ kiện.
- Giải các bài toán trong đó phải xét tới nhiều khả năng xảy ra để chọn
được một khả năng thỏa mãn điều kiện của đầu bài.
- Lập và biến đổi bài toán theo các hình thức sau:
+ Đặt câu hỏi cho bài toán.
+ Đặt điều kiện cho bài toán.
+ Lập bài toán tương tự với bài toán đã giải.
+ Lập bài toán ngược với bài toán đã giải.
+ Lập bài toán theo tóm tắt hoặc sơ đồ minh họa [6].
1.4. Năng lực giải toán
Trên cơ sở định nghĩa về năng lực và năng lực toán học trên chúng tôi
cho rằng:
Năng lực giải toán là là một phức hợp các đặc điểm tâm lí cá nhân thực
hiện một hệ thống hành động, sử dụng có kết quả cao kiến thức, kỹ năng và
phương pháp khi giải các bài tập toán.
Năng lực giải toán là một năng lực thành phần của năng lực toán học.
Các cá nhân khác nhau có năng lực giải toán ở các cấp độ khác nhau. Về bản
chất năng lực giải toán gồm các kĩ năng là thuộc tính kĩ thuật của hành động,
luôn có sự kiểm soát của ý thức, phản ánh mức độ thực hiện một hành động
cụ thể khi giải bài toán nào đó [7].
Như vậy, một người được coi là có năng lực giải toán nếu người đó nắm
vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của hoạt động giải toán và đạt được kết quả cao
so với trình độ trung bình của những người khác cùng tiến hành hoạt động
giải toán đó trong các điều kiện tương đương.

14

Từ đặc điểm hoạt động trí tuệ của những học sinh có năng lực toán học
và khái niệm về năng lực giải toán ta có thể rút ra một số đặc điểm và cấu
trúc của năng lực giải toán như sau:
Khả năng lĩnh hội nhanh chóng quy trình giải một bài toán và các yêu
cầu của một lời giải rõ ràng, đẹp đẽ.
Sự phát triển mạnh của tư duy logic, tư duy sáng tạo thể hiện ở khả năng
lập luận chính xác, về quan hệ giữa các dữ kiện của bài toán.
Có năng lực phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực thao tác với các kí hiệu,
ngôn ngữ toán học. Khả năng chuyển đổi từ điều kiện của bài toán sang ngôn
ngữ: kí hiệu, quan hệ, phép toán giữa các đại lượng đã biết, chưa biết và
ngược lại.
Có tính độc lập và độc đáo cao trong khi giải toán và sự phát triển của
năng lực giải quyết vấn đề.
Có tính tích cực, kiên trì về mặt ý chí và khả năng huy động trí óc cao
trong lao động giải toán.
Khả năng tìm tòi nhiều lời giải, huy động nhiều kiến thức một lúc vào
việc giải bài tập, từ đó lựa chọn lời giải tối ưu.
Có khả năng kiểm tra các kết quả đã đạt được và hình thành một số kiến
thức mới thông qua hoạt động giải toán, tránh được những nhầm lẫn trong
quá trình giải toán.
Có khả năng nêu ra được một số bài tập tương tự cùng với cách giải (có
thể là định hướng giải, hoặc quy trình có tính thuật toán, hoặc thuật toán để
giải bài toán đó).
Có khả năng khái quát hóa từ bài toán cụ thể đến bài toán tổng quát, từ
bài toán có một số yếu tố tổng quát đến bài toán có nhiều yếu tố tổng quát,
nhờ các thao tác trí tuệ: phân tích, so sánh, tổng hợp, tương tự, trừu tượng, hệ
thống hóa, đặc biệt hóa.
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Xuất phát từ đặc điểm của học sinh tiểu học chúng tôi xác định một số
năng lực thành phần trong năng lực giải toán của học sinh tiểu học là: năng
lực nhìn nhận bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau, năng lực giải và diễn đạt
bài toán theo những cách khác nhau; năng lực quy lạ về quen; năng lực suy
luận logic; năng lực khái quát hóa; năng lực thực hành giải; năng lực ngôn
ngữ; năng lực trình bày, biểu diễn.
1.5. Một số thành tố của năng lực giải toán
Năng lực giải toán gồm có nhiều năng lực thành phần. Tuy nhiên trong
khuôn khổ của luận văn chúng tôi xin phép chỉ trình bày một số năng lực
thành phần chính.
1.5.1. Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ
Đứng trước một vấn đề, học sinh có thể gặp khó khăn khi tìm cách giải
quyết hoặc là muốn có nhiều cách giải quyết khác nhau. Một trong những
phương án có thể đáp ứng được nhu cầu đó là năng lực chuyển đổi ngôn ngữ
của bài toán.
Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ là một trong những năng lực quan trọng
để huy động kiến thức đối với việc giải toán. Nó được thể hiện qua các hoạt
động như: hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ nhìn nhận một nội dung toán học
theo mối liên hệ liên yếu tố: đại số, hình học, số học...Việc chuyển đổi ngôn
ngữ có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào kỹ năng phân tích bài
toán tức là bài toán đó có thể chuyển sang được ngôn ngữ nào. Tuy nhiên
không phải bài toán nào cũng chuyển đổi được ngôn ngữ.
Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học có thể tóm tắt lời
giải bài toán theo nhiều cách khác nhau như: tóm tắt bằng ngôn ngữ, tóm tắt
bằng sơ đồ, hình vẽ. Từ việc tóm tắt đó có thể giúp các em có thêm những
định hướng, những đường lối cho việc tìm tòi nhiều phương pháp, cách giải
khác nhau.
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1.5.2. Năng lực dự đoán vấn đề
Khi kiểm tra một tình huống hoặc tiến hành theo dõi liên tục trong một
quãng thời gian, sau đó đưa ra ý kiến nhận xét về những gì có khả năng xảy ra
thì ta đã làm công việc dự đoán. Để có dự đoán mang tính chuẩn xác cao, cần
phải xem xét các bằng chứng một cách cẩn thận trước khi đưa ra điều dự đoán
của mình.
Theo Đào Văn Trung mô tả: “Dự đoán là một phương pháp tư tưởng
được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học. Đó là căn cứ vào các
nguyên lý và sự thật đã biết để nêu lên những hiện tượng và quy luật chưa
biết. Hay, dự đoán là sự nhảy vọt từ giả thuyết sang kết luận” [19].
Dự đoán có vai trò quan trọng như thế trong khoa học, trong cuộc sống,
vậy liệu có cách nào học được dự đoán hay không? Theo G.Polya thì “...trừ
những người được trời phú cho năng khiếu tự nhiên, còn lại chúng ta cần phải
học tập để có được năng khiếu dự đoán đó. Quá trình dự đoán có kết quả khi
phán đoán mà chúng ta đưa ra gần với chân lý nhất, cần nghiên cứu dự đoán
của mình, so sánh chúng với các sự kiện, đổi dạng chúng đi nếu cần, và như
vậy sẽ có kinh nghiệm phong phú (và sâu sắc) về các dự đoán sai và các dự
đoán đúng. Những dự đoán có thể rất táo bạo nhưng phải có căn cứ dựa trên
những qui tắc, kinh nghiệm nhất định chứ không phải là đoán mò, càng không
phải là nghĩ liều” [1].
Để có năng lực dự đoán, phát hiện vấn đề thì điều kiện tiên quyết là HS
phải giải thật nhiều dạng toán, phải biết tích luỹ kinh nghiệm. Họ cần phải
được rèn luyện các năng lực thành tố như: Năng lực xem xét các đối tượng
Toán học, năng lực tư duy biện chứng; năng lực so sánh, phân tích, tổng hợp,
đặc biệt hoá, tổng quát hoá; năng lực liên tưởng các đối tượng, quan hệ đã
biết với các đối tượng tương tự, quan hệ tương tự.
1.5.3. Năng lực quy lạ về quen nhờ biến đổi về dạng tƣơng tự
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Tương tự là thao tác tư duy dựa trên sự giống nhau về tính chất và quan
hệ của những đối tượng toán học khác nhau.
Có thể mô tả kết luận dựa theo sự tương tự của hai đối tượng A, B như
sau:
Đối tượng A có các tính chất a, b, c.
Đối tượng B có các tính chất a, b. Vậy B có thể có tính chất c
Thường xét sự tương tự trong toán học trên các khía cạnh sau:
- Hai vấn đề (bài toán) là tương tự nếu đường lối, phương pháp giải quyết
là giống nhau.
- Hai hình là tương tự nếu có nhiều tính chất giống nhau hay nếu vai trò
của chúng giống nhau trong vấn đề nào đó, hay nếu giữa các phần tử tương
ứng của chúng có quan hệ giống nhau.
- Nhiều khi trong quá trình mở rộng, những tập hợp đối tượng có những
thuộc tính tương tự, từ đó ta suy đoán những tính chất từ tập hợp này sang tập
hợp khác.
Biến đổi về dạng tương tự là một hoạt động biến đổi đối tượng, hoạt
động này thể hiện trong tiến trình người giải toán phải làm bộc lộ đối tượng
của hoạt động (các khái niệm toán học, các qui luật về mối liên hệ giữa các
đối tượng toán học, các quan hệ giữa chúng). Những hoạt động đó là để biến
đổi cấu trúc, nội dung và hình thức của đối tượng, sao cho các tri thức mới
tương thích với các tri thức đã có; từ chủ thể xâm nhập vào đối tượng, hiểu và
giải thích chúng, vận dụng chúng với tư cách là sản phẩm của hoạt động nhận
thức. Để sự tìm tòi được thuận lợi, nhiều khi cũng cần có những thủ thuật để
biến cái khó thành cái dễ, biến ý đồ thành những việc cụ thể.
Biến đổi về dạng tương tự thực chất là đi tìm những điểm tiếp xúc của
bài toán với kiến thức đã có thể hiện ở các góc độ khác nhau. Việc biến đổi đó
có thể thực hiện nhờ biến đổi hình thức để tương thích với tri thức đã có của
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học sinh hoặc là biến đổi nội dung để có thể tìm ra mối liên hệ giữa bài toán
ph ng với bài toán không gian. Việc làm này thể hiện ở việc xét cái tương tự
giữa những vấn đề trong không gian đối với những vấn đề trong mặt ph ng:
cái tương tự với mặt ph ng là đường th ng, mặt cầu là đường tròn, cái tương
tự tứ diện là tam giác,...Khi nghiên cứu một đối tượng cần phải xem xét nó
trong mối liên hệ với các đối tượng khác và cần xét kĩ cái chưa biết để huy
động những kiến thức gần nhất với bài toán đang giải hoặc ít ra là đã giải bài
toán tương tự.
Nhờ quá trình biến đổi vấn đề, biến đổi các bài toán học sinh có thể quy
các vấn đề trong tình huống mới, các bài toán lạ về các vấn đề quen thuộc, về
các bài toán tương tự đã giải.
1.5.4. Năng lực nhìn nhận bài toán dƣới nhiều góc độ khác nhau
Căn cứ vào bản chất của kiến thức toán học vào mối quan hệ duy vật
biện chứng ta thấy mỗi nội dung, mỗi một vấn đề có thể nhìn nhận dưới nhiều
góc độ, có nhiều hình thức biểu đạt khác nhau.
Nếu đứng trước một vấn đề mỗi người làm toán có thói quen nhìn nhận
theo nhiều góc độ khác nhau dựa trên những tri thức, những kinh nghiệm đã
có thì sẽ dần hình thành nên trong họ một tư duy nhạy bén, sắc sảo một niềm
tin sẽ giải quyết được vấn đề bởi lẽ bài toán đang giải đó nó còn ẩn tàng
những cách giải ở những góc độ nào đó mà chúng ta phải khám phá ra.
1.5.5. Năng lực suy luận lôgic
Trong lôgic học người ta quan niệm rằng: “Suy luận là quá trình suy
nghĩ để rút ra một mệnh đề từ một hoặc nhiều mệnh đề đã có trước” [2]
Các mệnh đề có trước gọi là tiền đề của suy luận, các mệnh đề mới rút ra
gọi là hệ quả hay kết luận của suy luận.
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Một suy luận bất kỳ nói chung có cấu trúc lôgic A  B , trong đó A là
tiền đề, B là kết luận. Cấu trúc lôgic phản ánh cách thức rút ra kết luận tức là
cách lập luận.
Xét suy luận với cấu trúc lôgic A  B , nếu suy luận kéo theo A  B
hằng đúng thì suy luận được gọi là suy luận hợp lôgic.
Một số phương pháp suy luận thường được sử dụng ở tiểu học
a) Phương pháp quy nạp là phép suy luận đi từ cái cụ thể để rút ra kết luận
tổng quát, đi từ những cái riêng đến cái chung. Phép quy nạp có hai loại: quy
nạp không hoàn toàn và quy nạp hoàn toàn.
- Quy nạp không hoàn toàn là phép suy luận trong đó kết luận tổng quát
được rút ra chỉ dựa trên một số trường hợp cụ thể.
- Quy nạp hoàn toàn là phép suy luận trong đó kết luận tổng quát được
rút ra trên cơ sở đã khảo sát tất cả các trường hợp riêng
Ta thấy phép quy nạp hoàn toàn luôn cho kết luận đúng vì nó chỉ kh ng
định về các trường hợp đã được thử thấy đúng ( thực chất đây là mệnh đề hội
của các mệnh đề đúng). Nói cách khác kết luận của phép quy nạp hoàn toàn là
đáng tin cậy [15].
Song kết luận của phép quy nạp không hoàn toàn bao gồm cả những
trường hợp chưa được xét nên nó không chắc chắn đúng. Nói cách khác nó
chỉ là một giả thuyết, một dự đoán; có thể đúng mà cũng có thể sai.
Mặc dù kết luận của quy nạp không hoàn toàn không chắc chắn đúng
song trong việc dạy Toán ở Tiểu học phép quy nạp không hoàn toàn vẫn đóng
vai trò rất quan trọng. Vì học sinh Tiểu học còn nhỏ, trình độ hiểu biết còn
non nớt, các vấn đề giảng dạy đều phải qua thực nghiệm nên đây là phương
pháp chủ yếu nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất đối với học sinh. Mặc dù nó
chưa cho phép ta chứng minh được chân lý mới, nhưng nó giúp ta đưa các em
thật sự đến gần các chân lý ấy; giúp giải thích ở một mức độ nào đó các kiến
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thức mới, tránh được tình trạng bắt buộc thừa nhận kiến thức một cách hình
thức , hời hợt.
Đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học là tính cụ thể. Các em có tư duy
trừu tượng được thì cũng phải dựa trên những kiến thức sẵn có. Vì vậy nhờ
phép quy nạp không hoàn toàn mà ta có thể giúp các em tự tìm ra kiến thức
một cách chủ động , tích cực và nắm kiến thức một cách rõ ràng, có ý thức,
chắc chắn. Có thể nói là trong đại đa số các tiết Toán, chúng ta đều dùng
phương pháp quy nạp không hoàn toàn để dạy phần “Bài mới”.
1.5.6. Năng lực khái quát hóa
Theo tác giả Nguyễn Bá Kim: “Khái quát hoá là chuyển từ một tập hợp đối
tượng sang một tập hợp lớn hơn chứa tập hợp ban đầu bằng cách nêu bật một
số đặc điểm chung của các phần tử trong tập hợp xuất phát” [9].
Theo G.Polia: “Khái quát hóa là chuyển từ việc nghiên cứu một tập hợp đối
tượng đã cho đến việc nghiên cứu một tập hợp lớn hơn, bao gồm cả tập hợp
ban đầu”.
Trong số các năng lực trí tuệ thì năng lực khái quát hoá tài liệu Toán học
là thành phần cơ bản nhất của năng lực toán học; điều này đã được các nhà Sư
phạm, nhà Toán học như: V. A. Krutecxki, A. I. Marcusêvich, Pellery, Tổ
chức quốc tế UNESCO, ... kh ng định trong sơ đồ cấu trúc năng lực toán học
của mình. Cũng theo tác giả Nguyễn Bá Kim thì những dạng khái quát thường
gặp trong môn toán được biểu diễn bằng sơ đồ sau:
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Để giúp học sinh phát triển năng lực khái quát hoá cần tập luyện cho học
sinh hoạt động khái quát hoá và điều cốt yếu nhất là nắm vững phương pháp
khái quát hoá [14].
1.5.7. Năng lực giải và diễn đạt bài toán theo những hƣớng khác
nhau
Bài tập toán: theo nghĩa rộng, bài tập (bài toán) đặt ra sự cần thiết phải
tìm kiếm một cách có ý thức phương tiện thích hợp để đạt đến mục đích trông
thấy rõ ràng, nhưng không thể đạt được ngay. Giải toán tức là tìm phương tiện
đó [20].
Như vậy, bài tập là một tình huống kích thích đòi hỏi người giải một lời
giải đáp, mà lời giải đáp này về toàn bộ hoặc từng phần không ở trạng thái có
sẵn ở người giải tại thời điểm bài tập được đưa ra.
Trong tự nhiên và xã hội, các sự vật có mối quan hệ với nhau và trong
những điều kiện nào đó chúng có thể chuyển hoá qua nhau. Trong lĩnh vực
Toán học cũng vậy, có nhiều loại toán có liên quan với nhau. Mối quan hệ
giữa chúng trong những điều kiện nào đó cho phép ta có thể chuyển từ việc
giải bài toán này qua việc giải bài toán khác (có nội dung khác nhau).
Ta biết rằng, hiểu sâu vấn đề cần giải quyết là then chốt để giải quyết vấn
đề. Độ sâu của sự hiểu biết này chủ yếu thể hiện ở việc nắm vững bản chất
vấn đề và biểu đạt nó dưới những dạng khác nhau. Học cách biến hoá, thay
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đổi sự diễn đạt vấn đề không những có lợi để nối thông các kiến thức liên
quan với nhau mà còn có lợi cho việc vận dụng linh hoạt các kiến thức đó.
1.6. Thực trạng việc dạy học bồi dƣỡng năng lực giải toán cho học
sinh lớp 5 tại một số trƣờng Tiểu học trong tỉnh Sơn La.
1.6.1. Mục đích khảo sát
Khảo sát nhằm tìm hiểu thực trạng việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho
học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học trong địa bàn tỉnh Sơn La. Từ đó,
xây dựng được cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các biện pháp bồi dưỡng
năng lực giải toán cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
1.6.2. Đối tƣợng khảo sát
GV đang trực tiếp đứng lớp dạy khối lớp 5 ở một số trường tiểu học trên
địa bàn tỉnh Sơn La. Số lượng GV tham gia khảo sát: 150 người
1.6.3. Nội dung khảo sát
Thực trạng việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh lớp 5.
1.6.4. Phƣơng pháp khảo sát
- Điều tra bằng phiếu khảo sát.
- Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập thông tin khi tham gia dự
giờ của GV ở trường Tiểu học.
1.6.5. Kết quả khảo sát
Qua khảo sát thực tế hoạt động dạy học giải toán ở trường Tiểu học,
chúng tôi nhận thấy:
GV đều nhận thức và xác định môn Toán là môn học quan trọng và giải
toán là hoạt động xuyên suốt các mạch kiến thức trong chương trình
môn Toán ở Tiểu học. Đại đa số GV cho rằng việc dạy giải toán cho HS
giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng tính
toán và phát triển phẩm chất trí tuệ. Đặc biệt, các GV thống nhất cao
kh ng định dạy học giải toán giúp rèn luyện cách suy nghĩ, khả năng lập luận
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cho HS. Qua khảo sát chúng tôi thấy có trên 60% GV thường xuyên chú ý
đến việc hướng dẫn học sinh quy trình chung để giải một bài toán tuy nhiên
chỉ mới dừng lại ở bước giải bài toán. Cũng qua khảo sát chúng tôi nhận thấy
trong quá trình dạy học giải toán đại đa số các giáo viên được khảo sát ít chú
trọng đến việc cho các em học sinh giải toán bằng nhiều cách cụ thể con số
này chiếm tới 67% số người được khảo sát. Trong quá trình dạy học giải toán
cũng có tới 80% GV chỉ sử dụng các bài toán có sẵn trong SGK, SBT để
giảng dạy mà ít khi phát biểu thêm bài các bài toán mới có phương pháp giải
tương tự với bài toán gốc để hoc HS giải. Đồng thời cũng qua kết quả khảo
sát chúng tôi nhận thấy có 87% GV không sử dụng các bài toán có chứa lỗi
sai để HS phát hiện và sửa chữa. Việc phát hiện và sửa chữa lỗi sai chỉ dừng
lại trong quá trình học thông qua việc nhận xét và chữa bài của các bạn cùng
lớp khi các bạn lên bảng. Cũng qua trao đổi thì đại đa số GV đều quan tâm
đến việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS. Tuy nhiên, các biện pháp mà
người GV sử dụng chỉ chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy của bản
thân mà ra. Đồng thời cũng qua quá trình dự giờ ở một số trường chúng tôi
nhận thấy đại đa số học sinh sau khi giải xong bài là các em tỏ ra thích thú và
dừng lại ngay ít em có thói quen kiểm tra lại kết quả bài toán mình đã giải
hoặc là suy nghĩ để tìm ra phương pháp giải khác với cách giải mà các em
tìm được. Một bộ phận rất lớn học sinh có thể giải được các bài tập theo mẫu
của GV hướng dẫn. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi một chút trong đề toán mà
các em đã giải được thì các em sẽ gặp khó khăn và thậm chí là không giải
được bài toán đó.
Thông qua khảo sát chúng tôi nhận thấy một số khó khăn mà GV gặp
phải trong việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS lớp 5 tại Sơn La như
sau:
Thứ nhất, khó khăn về sức ép đối với việc chuyển tải kiến thức cho HS.
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GV gặp sức ép về thời gian, về số lượng HS trong các lớp, trình độ nhận
thức không đồng đều.
Thứ hai, khó khăn về việc triển khai lồng ghép bồi dưỡng năng lực
giải toán cho HS thông qua dạy kiến thức vì chưa có tài liệu hướng dẫn cụ
thể (ở tiểu học GV thường quen dạy theo chương trình có sẵn hoặc theo
chuẩn kiến thức kĩ năng). Qua trao đổi, nhiều GV chia sẻ rằng thực sự rất
lúng túng trong việc tìm ra những biện pháp hiệu quả để lồng ghép vào việc
bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS trong hoạt động giảng dạy của mình,
những biện pháp GV dùng để giúp HS bồi dưỡng năng lực giải toán trong
học tập môn Toán ở Tiểu học còn mang tính kinh nghiệm, phụ thuộc nhiều
vào năng lực sư phạm của mỗi giáo viên.
Thứ ba, một số GV gặp khó khăn do hạn chế về trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp. Ở một số trường nhất là đối với các
trường ở vùng cao, vì nhiều lý do khác nhau nên các GV vẫn phải kiêm
nhiệm giảng dạy nhiều môn (một GV dạy cả Toán, Tiếng Việt,...) ở cùng
một lớp nên khó có thể cùng dạy tốt tất cả các môn học được. Thậm chí một
số điểm trường GV vẫn phải dạy cùng một lúc nhiều lớp.
Thứ tƣ, chính sách động viên, khích lệ GV dạy tốt ở một số trường
còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ.
Thông qua kết quả khảo sát thực tế bồi dưỡng năng lực giải toán ở
trường Tiểu học, chúng tôi nhận thấy:
- GV nhận thức được vai trò của dạy học giải toán và quan tâm đến
việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS nhưng lại chưa thực sự có
những phương pháp thực hiện có hiệu quả.
- Phần lớn HS có kĩ năng tư duy trong giải toán ở mức độ nhận biết
được và có thể giải được các bài toán tương tự với các bài toán đã được
học. Trong quá trình giải toán, các em tập trung chủ yếu vào việc giải các
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bài toán, dạng toán theo mẫu nên gặp các bài toán khác dạng hay bài toán
yêu cầu phải vận dụng, suy luận thì thường lúng túng, không biết phải bắt
đầu từ đâu, làm như thế nào để giải được bài toán. Nhiều HS chưa quan tâm
đến việc trình bày lời giải cũng như việc khai thác, mở rộng hay tìm cách giải
khác hay hơn.
- Nhiều GV còn ngại đổi mới phương pháp dạy học vì sợ mất nhiều
thời gian, công sức và e ngại giờ học bị quá tải khi tổ chức các hoạt
động trong giờ giảng.
- Việc đánh giá hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào kiểm tra khả năng ghi
nhớ và học thuộc nên không khuyến khích phát huy được tư duy độc lập,
sáng tạo của học sinh.
- Một số GV chưa xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình
dạy học cần phải dạy cách tư duy, dạy cách học để hình thành và phát
triển các yếu tố của năng lực giải toán cũng như chưa biết phải làm thế nào để
thực hiện nhiệm vụ này.
- Bên cạnh đó đại đa số các em ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
là con em dân tộc Thái, Hmông ... điều kiện kinh tế còn có khó khăn. Rất
nhiều các em còn thiếu thốn về tài liệu học, điều kiện học tập.
Có nhiều nguyên nhân trong đó có cả nguyên nhân khách quan và
chủ quan đã ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bồi dưỡng năng lực giải toán
cho HS thông qua dạy học giải toán ở tiểu học. Để khắc phục những
nguyên nhân này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và toàn diện từ
nhà quản lý cũng như từ GV và HS trong nhà trường.
1.7. Kết luận chƣơng 1
Trong chương 1, chúng tôi đã trình bày một số cách định nghĩa năng lực
và năng lực toán học theo một số nhà khoa học và tổ chức. Ngoài ra chúng tôi
cũng đã nêu được mục đích và ý nghĩa của việc giải toán cho học sinh tiểu
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học và trình bày một số thuận lợi và khó khăn trong việc dạy học bồi dưỡng
năng lực giải toán cho các em HS, khảo sát và đánh giá thực trạng của việc
bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học trong địa bàn tỉnh Sơn La.
Việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh lớp 5 trên địa bàn tỉnh
Sơn La là rất cần thiết bởi qua đó giúp học sinh học tập tích cực, kích thích
tính sáng tạo của học sinh trong học tập và trong cuộc sống. Cũng thông qua
việc bồi dưỡng năng lực giải toán có thể giúp các em loại bỏ được cách học
máy móc và lười suy nghĩ.
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CHƢƠNG 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO
HỌC SINH LỚP 5 TẠI SƠN LA
2.1. Giới thiệu nội dung chƣơng trình toán lớp 5
Thời lượng: 5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết
Nội dung chương trình toán lớp 5 gồm các nội dung chính sau:
Số học
- Bổ sung về phân số thập phân, hỗn số. Một số dạng bài toán về quan
hệ tỉ lệ.
- Số thập phân, các phép tính về số thập phân: Khái niệm ban đầu về số
thập phân. Đọc, viết, so sánh các số thập phân. Viết và chuyển đổi các số đo
đại lượng dưới dạng số thập phân; phép cộng, phép trừ các số thập phân có
đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá ba lần, phép nhân các số
thập phân có tới ba tích riêng và phần thập phân của tích đó không quá ba chữ
số, phép chia các số thập phân, trong đó số chia không quá ba chữ số, thương
có không quá bốn chữ số, với phần thập phân của thương không quá ba chữ
số, tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng và phép nhân, nhân một tổng
với một số, thực hành tính nhẩm trong một số trường hợp đơn giản, tính giá
trị biểu thức số thập phân có không quá ba dấu phép tính; giới thiệu bước đầu
về cách sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Tỉ số phần trăm: Khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm, đọc, viết tỉ số
phần trăm; cộng trừ các tỉ số phần trăm; nhân chia tỉ số phần trăm với một số
tự nhiên khác 0; mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm với phân số thập phân và
phân số.
Đại lƣợng và đo đại lƣợng
- Cộng, trừ, nhân chia số đo thời gian.
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- Vận tốc, quan hệ giữa vận tốc, thời gian chuyển động và quãng đường
đi được.
- Đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông, mi-li-mét
vuông; bảng đơn vị đo diện tích, héc-ta. Quan hệ giữa m2 và ha.
- Đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.
Yếu tố hình học
- Giới thiệu hình hộp chữ nhật; hình lập phương.
- Tính diện tích hình tam giác và hình thang. Tính chu vi và diện tích
hình tròn. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp
chữ nhật, hình lập phương.
Yếu tố thống kê
- Nêu nhận xét một số đặc điểm đơn giản của một bảng số liệu hoặc
một biểu đồ thống kê.
- Thực hành lập bảng số liệu và vẽ biểu đồ dạng đơn giản.
Giải toán có lời văn
Giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán đơn
giản về quan hệ tỉ lệ; tỉ số phần trăm; các bài toán đơn giản về chuyển động
đều, chuyển động ngược chiều và cùng chiều; các bài toán ứng dụng các kiến
thức đã học để giải quyết một số vấn đề của đời sống [4], [5].
2.2. Phân tích một số định hƣớng bồi dƣỡng năng lực giải toán cho
học sinh trong SGK toán lớp 5.
Sách giáo khoa toán lớp 5 được các nhà viết sách viết với nhiều dụng ý
sư phạm khác nhau. Tuy nhiên, trong luận văn tôi chỉ bàn tới một số định
hướng bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS lớp 5:
- Định hướng bồi dưỡng năng lực giải toán thể hiện rất rõ trong việc xây
dựng các quy tắc tính toán: trong sách toán lớp 5 hầu hết khi xây dựng quy tắc
tính toán đều được xây dựng theo con đường quy nạp không hoàn toàn. Cụ
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thể là đều xuất phát từ một bài toán có lời văn sau đó hướng dẫn HS chuyển
đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ toán, sau khi đã chuyển đổi ngôn ngữ thì tiếp tục
hướng dẫn HS quy lạ về quen tức là quy phép toán chưa biết cách tính về
phép toán mà HS đã biết cách tính. Sau đó HS vận dụng kiến thức về phép
toán đã biết cách tính sẽ tính được ra kết quả. Sau khi các em HS tính ra được
kết quả thông qua bước quy lạ về quen thì trong SGK đều có hướng dẫn các
em phát biểu quy tắc bằng lời. Theo chúng tôi bằng cách làm này các tác giả
đã định hướng việc bồi dưỡng một số năng lực thành phần của năng lực giải
toán như: năng lực chuyển đổi ngôn ngữ, năng lực quy lạ về quen nhờ biến
đổi về dạng tương tự, bước đầu góp phần bồi dưỡng năng lực khái quát hóa
cho các em HS.
-Ngoài ra hệ thống bài tập trong SGK được sắp xếp theo trình tự từ đơn
giản đến phức tạp. Bài toán có lời văn chủ yếu được sắp đặt ở cuối cùng của
mỗi bài. Trong hệ thống bài tập cũng đã có một số bài ra yêu cầu HS phải giải
bằng nhiều cách, giải bằng cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.
Như vậy chúng ta thấy trong SGK cũng đã có một số định hướng trong
việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS lớp 5.
2.3. Định hƣớng xây dựng các biện pháp bồi dƣỡng năng lực giải
toán cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La
- Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nội dung chương
trình, SGK Toán tiểu học và tuân theo các nguyên tắc dạy học và phù hợp với
lứa tuổi của các em học sinh lớp 5.
- Các biện pháp xây dựng phải dựa trên định hướng đổi mới phương
pháp dạy học hiện nay.
- Các biện pháp phải mang tính khả thi, có thể thực hiện được trong điều
kiện thực tế của quá trình dạy học tại địa bàn tỉnh Sơn La
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- Các biện pháp phải hỗ trợ cho quá trình tự học, tự phát hiện, tự chiếm
lĩnh tri thức mới và thực hành theo năng lực của người học.
2.4. Một số biện pháp bồi dƣỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu
học
2.4.1. Biện pháp 1: Bồi dƣỡng năng lực giải toán thông qua việc thực
hiện lƣợc đồ G.Polya trong giải toán lớp 5
2.4.1.1. Cơ sở của biện pháp
Giải toán có ý nghĩa to lớn đóng vai trò quan trọng trong quá trình
học Toán của học sinh tiểu học. Cụ thể:
- Giải toán củng cố các kiến thức cơ bản cho học sinh Tiểu học.
- Rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh Tiểu học.
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức toán cho học sinh Tiểu học.
- Bồi dưỡng và phát triển nhân cách cho học sinh Tiểu học.
2.4.1.2. Nội dụng của biện pháp
Muốn giải một bài toán ngoài việc nắm vững kiến thức toán học ra còn
cần phải có phương pháp suy nghĩ khoa học. Đặc biệt đối với những bài toán
chưa có sẵn thuật giải chiếm phần lớn trong môn Toán, nó gây cho học sinh
không ít khó khăn trong quá trình giải toán. Do đó là người giáo viên phải biết
đề ra đúng lúc, đúng chỗ những câu hỏi gợi mở, phù hợp với trình độ của học
sinh và trong chừng mực nào đó sử dụng khéo léo và linh hoạt bảng gợi ý của
G.Polya . Theo G.Polya để giải một bài toán chúng ta thường trải qua 4 bước
như sau:
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán (tìm hiểu đề)
Trước khi giải một bài toán ta phải phân tích bài toán, rồi tìm hiểu thấu
đáo nội dung của bài toán bằng những câu hỏi sau:
- Những gì đã biết? Cái gì chưa biết của bài toán?

31

- Tìm những yếu tố cố định, những yếu tố không đổi, những yếu tố thay
đổi, biến thiên của bài toán.
- Xác định các ẩn và các giá trị hằng của bài toán.
- Dữ kiện của bài toán có đủ để xác định cái chưa biết hay không?
Giáo viên cần phải tập cho học sinh thói quen đọc kĩ đề bài toán suy nghĩ tìm
cái đã biết và chưa biết. Tránh để học sinh có thói quen xấu là vừa đọc xong
đề đã làm ngay. Thậm chí là vừa đọc xong đề chưa suy nghĩ đã phát biểu
ngay là không làm được.
Bước 2: Tìm tòi lời giải bài toán
Ở tiểu học sau khi học sinh đọc kĩ đề bài, giáo viên cần yêu cầu học sinh
tóm tắt đề toán. Có rất nhiều cách tóm tắt bài toán như: tóm tắt bằng chữ, tóm
tắt bằng chữ và dấu, tóm tắt bằng sơ đồ đoạn th ng, tóm tắt bằng biểu đồ
ven…Giáo viên cần hướng dẫn các em chọn cách tóm tắt nào cho hiệu quả
nhất đối với bài toán cần giải. Sau khi đã tóm tắt được bài toán giáo viên cần
phân tích và tổng hợp, thiết lập cách tìm hiểu, phân tích bài toán theo sơ đồ
dưới dạng các câu hỏi thông thường như: em đã gặp bài toán nào tương tự bài
toán này chưa? Hay ở một dạng hơi khác.
Bước 3: Trình bày lời giải bài toán
Đây là quá trình tổng hợp lại các bước của tìm tòi lời giải, ta dùng các
phép suy luận hợp lôgic xuất phát từ giả thiết của bài toán, các mệnh đề toán
học đã biết ta suy dần ra tới kết luận của bài toán. Trong bước thực hiện
chương trình giải một bài toán cần chú ý phân biệt sự khác nhau giữa những
điều đã thấy được và những điều suy ra được chính là điều cần chứng minh.
Mặt khác người giáo viên cần đặt ra cho các em những câu hỏi có dạng
như: có cách nào khác để giải bài toán này nữa hay không? Có cách nào giải
bài toán này nhanh hơn không? Hãy tìm tất cả các cách để giải bài toán này
(nếu có thể).
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Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và nghiên cứu sâu bài toán
Thử lại kết quả của bài toán, thử lại các lập luận trong lời giải đã tìm
được của bài toán.
Ở tiểu học học sinh thường chủ quan cho rằng tìm ra lời giải của bài toán
là coi như bài toán được giải ra. Các em ít khi thử lại hay đọc lại lời giải bài
toán và kiểm tra xem các bước giải đã phù hợp với yêu cầu của bài toán hay
chưa. Vì vậy giáo viên cần hướng dẫn các em cách kiểm tra lại lời giải bài
toán sau khi các em đã giải xong. Sau đó người giáo viên có thể hướng dẫn
các em học sinh khai thác bài toán ban đầu để sáng tác ra những bài toán
khác. Từ đó giúp các em có thể nắm vững phương pháp giải và vận dụng
phương pháp đó vào giải các bài toán có dạng tương tự. Ở Tiểu học thông
thường chúng ta hay sử dụng các cách sau để sáng tác bài toán mới.
- Thay đổi các số liệu đã cho.
- Thay đổi các đối tượng trong đề toán.
- Thay đổi các quan hệ trong đề toán.
- Tăng (hoặc giảm) số đối tượng trong đề toán.
- Thay một trong những số đã cho bằng một điều kiện gián tiếp.
- Thay đổi một câu hỏi của bài toán bằng một câu hỏi khó hơn.
- Sáng tác bài toán mới bằng cách đảo ngược bài toán đã biết...[18]
2.4.1.3. Một số ví dụ minh họa
Ví dụ 2.3.1. Trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp bằng 125. Tìm ba số
đó?[3]
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ đề toán và trả lời các câu hỏi:
- Những gì đã biết? (trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp bằng 125)
- Cần tìm gì? (tìm ba số lẻ thỏa mãn yêu cầu bài toán).
Bước 2: Tìm tòi lời giải bài toán
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Giáo viên phân tích đặt ra các câu hỏi gợi mở để giúp các em có thể đưa
ra cách tóm tắt phù hợp nhất. Từ đó giúp các em có thể nhanh chóng giải
quyết bài toán. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý:
Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ? (hơn kém nhau 2
đơn vị).
Có thể tính được tổng của ba số lẻ liên tiếp đó như thế nào? (125 x 3 =
375)
Theo dạng toán thì chúng ta nên sử dụng phương pháp tóm tắt nào? (Sơ
đồ đoạn th ng)
Tóm tắt:

?

Số thứ nhất:

22

Số thứ hai:

375
2

Số thứ ba:
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhìn vào sơ đồ tóm tắt để giải bài toán
thông qua một số câu hỏi gợi mở:
Số thứ hai hơn số thứ nhất mấy đơn vị? (2 đơn vị)
Số thứ ba hơn số thứ nhất mấy đơn vị? (4 đơn vị)
Tổng của ba số là mấy phần và mấy đơn vị? ( 3 phần và 6 đơn vị)
Để tìm một phần (hoặc số thứ nhất) ta làm thế nào? ((375 – (2 + 2 +2)):3
= 123)
Như vậy sau khi tìm được số thứ nhất giáo viên tiếp tục hướng dẫn các
em tìm số thứ hai và số thứ 3.
Bước 3: Trình bày lời giải bài toán
Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày hoàn chỉnh lời giải của bài toán
Bài giải
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Số thứ nhất cần tìm là
(375 – (2 + 2 +2)):3 = 123
Số thứ hai cần tìm là
123 +2 = 125
Số thứ ba cần tìm là
125 + 2 = 127
Đáp số: 123; 125; 127
Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và nghiên cứu sâu bài toán
Sau khi đã giải xong bài toán giáo viên hướng dẫn các em kiểm tra lại lời
giải bài toán.
Trên đây là phương pháp giải thông thường mà các em học sinh thường
giải. Sau khi giải xong bài toán giáo viên có thể hỏi thêm học sinh xem có
cách giải nào khác cho bài toán. Nếu các em tự trả lời được thì giáo viên có
thể cho học sinh trình bày cách giải rồi nhận xét hoặc nếu các em không thể
tìm được phương pháp khác thì giáo viên có thể gợi ý cho các em để các em
về nhà tìm. Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số cách giải khác như sau:
Cách1: Dựa vào sơ đồ ta đi tìm số thứ hai trước.
Cách 2: Cũng dựa vào sơ đồ ta đi tìm số thứ ba trước.
Ngoài các cách sử dụng sơ đồ để giải trên thì ở tiểu học có thể sử dụng
phương pháp thay thế để giải bài toán này như sau:
Do tính chất của ba số lẻ liên tiếp. Nên nếu ta thay số thứ nhất là: x thì số
thứ hai sẽ là x

2 , số thứ ba sẽ là x

2 2.

Vậy bài toán có thể giải như sau:
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( x  x  2  x  2  2) : 3  125
x x2 x22

 125  3

x x2 x22

 375

x x x6

 375

xxx
x  (1  1  1)

 375  6
 369

x3

 369

x

 369 : 3

x

 123

Khi đó số thứ hai sẽ là: 123
Số thứ ba sẽ là: 123

4

2

125

127

Tuy nhiên để sử dụng được cách giải này đòi hỏi học sinh phải học khá,
giỏi. Tùy đối tượng học sinh mà người giáo viên lựa chọn cách phân tích và
hướng dẫn giải bài toán sao cho phù hợp và đem lại hiệu quả giảng dạy cao
nhất.
Từ bài toán ban đầu này giáo viên có thể yêu cầu học sinh sáng tác ra
một số bài toán mới có phương pháp giải tương tự như bài toán gốc để các em
tự giải hoặc giáo viên hướng dẫn. Từ đó giúp các em nắm vững phương pháp
giải cho dạng toán này. Chúng tôi xin giới thiệu một số bài toán như sau:
Bài toán 2.3.1a: Trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp bằng 127. Tìm ba số
đó?
Bài toán 2.3.1b: Trung bình cộng của ba số chẵn liên tiếp bằng 104. Tìm ba
số đó?
Bài toán 2.3.1c: Trung bình cộng của sáu số lẻ liên tiếp bằng 32. Tìm sáu số
đó.
Bài toán 2.3.1d: Tìm ba số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là số tự
nhiên lớn nhất có hai chữ số.
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Bài toán 2.3.1e: Tìm ba số lẻ biết số thứ hai hơn số thứ nhất 2 đơn vị, số thứ
ba hơn số thứ hai 8 đơn vị và trung bình cộng của ba số là 37.
Bài toán 2.3.1g: Tìm trung bình cộng của các số 111, 1111, 11111.
Qua ví dụ ta thấy khi áp dụng các bước giải toán của G.Polya vào trong
bài toán thì người giáo viên đã góp phần bồi dưỡng được một số yếu tố của
năng lực giải toán sau đây:
- Năng lực phân tích, tổng hợp: thông qua việc tìm hiểu bài toán, hệ
thống câu hỏi gợi mở cho HS ở bước tìm tòi lời giải bài toán để gợi ra cho HS
hướng làm bài hay giải quyết bài toán thêm dễ dàng hơn. Qua hệ thống câu
hỏi gợi ý các em có thói quen, kĩ năng, kĩ xảo khi bước vào làm một bài toán.
- Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ: thể hiện ở việc sau khi phân tích các
em biết cách chuyển từ ngôn ngữ lời văn sang tóm tắt bằng sơ đồ đoạn th ng.
- Năng lực nhìn nhận bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau: thông qua
việc giải bài toán bởi những cách khác nhau.
- Năng lực suy luận lôgic: thông qua bước trình bày lời giải HS phải lập
luận thật chặt chẽ, lôgic để diễn tả lại bài làm một cách chính xác nhất.
Ví dụ 2.3.2. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị được 5 tạ gạo để ăn trong 15 ngày.
Sau khi ăn hết 3 tạ thì đơn vị mua bổ sung 8 tạ nữa. Hỏi đơn vị đó ăn trong
bao nhiêu ngày thì hết toàn bộ số gạo đó? Biết rằng số gạo của mỗi người ăn
trong 1 ngày là như nhau.
Bước1: Tìm hiểu nội dung bài toán
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ đề toán và trả lời các câu hỏi:
- Những gì đã biết (5 tạ gạo thì ăn được trong 15 ngày, sau khi ăn hết 3
tạ thì mua bổ sung 8 tạ, biết số gạo của mỗi người ăn trong 1 ngày là như
nhau).
- Cần tìm gì? (Cần tìm số ngày ăn hết toàn bộ số gạo đó)
Bước 2: Tìm tòi lời giải bài toán
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Đối với bài toán này các em thường gặp khó khăn trong việc phân tích,
diễn giải để đưa bài toán về dạng bài toán quen thuộc đã biết cách giải.
Giáo viên có thể hướng dẫn HS phân tích để từ đó tìm ra lời giải như
sau:
- Sau khi đơn vị ăn hết 3 tạ gạo thì số gạo còn lại là bao nhiêu? (2 tạ)
- Với số gạo 8 tạ mua bổ sung thêm thì tổng số gạo của đơn vị lúc này là
bao nhiêu? (10 tạ)
- Vậy ta có thể chuyển bài toán ban đầu về bài toán phụ như thế nào?
HS có thể trả lời được là:
5 tạ thì ăn trong: 15 ngày
10 tạ thì ăn trong: … ngày?
Như vậy là dựa vào việc phân tích, gợi ý của GV để đưa bài toán về bài
toán phụ thì HS có thể dễ dàng phát hiện ra phương pháp giải và tìm được lời
giải. Ở đây, các em sẽ thấy ngay 15 chia hết cho 5 như vậy là có thể giải được
bài toán theo phương pháp rút về đơn vị khi đó các em sẽ tìm ra cách giải thứ
nhất. Mặt khác, ta lại thấy 10 tạ thì gấp 5 tạ là 2 lần vậy cũng có thể giải bài
toán này bằng phương pháp tỷ số từ đây các em cũng có thể tìm ra cách giải
thứ 2.
Bước 3: Trình bày lời giải bài toán
Dựa vào việc tìm tòi ở bước 2 các em HS có thể trình bày 2 cách giải
của bài toán này như sau:
*Cách 1: Giải bằng phƣơng pháp rút về đơn vị
Lời giải
Thời gian để đơn vị đó ăn hết 1 tạ gạo là :
15 : 5 = 3 (ngày)
Số gạo đơn vị hiện có là:
(5 - 3) + 8 = 10 (tạ)
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Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo hiện có là:
3 x 10 = 30 (ngày)
Đáp số: 30 ngày
*Cách 2: Giải bằng phƣơng pháp tỷ số:
Lời giải
Số gạo đơn vị hiện có là:
( 5 - 3 ) + 8 = 10 ( tạ )
10 tạ gấp 5 tạ số lần là:
10 : 5 = 2 ( lần )
Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo hiên có là:
15 x 2 = 30 ( ngày )
Đáp số: 30 ngày
Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và nghiên cứu sâu bài toán
Sau khi đã giải xong bài toán giáo viên hướng dẫn các em kiểm tra lại lời
giải bài toán trên.
Ở trên, là một hướng phân tích để tìm ra phương pháp giải cho bài toán
này. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý một chút vào yêu cầu của bài toán là tìm
thời gian để đơn vị ăn hết số gạo còn lại và số gạo bổ sung thêm thì chúng ta
có thể thấy thời gian đó bằng: thời gian đơn vị ăn hết số gạo còn lại + thời
gian đơn vị ăn số gạo bổ sung. Như vậy, giáo viên có thể phân tích và hướng
dẫn HS giải bài toán bằng một số câu hỏi phát vấn như sau:
+1 tạ gạo đơn vị đó sẽ ăn được trong bao nhiêu ngày? ( 3 ngày )
+ Thời gian để ăn hết số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày? ( 6 ngày)
+ Đơn vị sẽ ăn hết số gạo mua bổ sung trong mấy ngày? ( 24 ngày )
+ Muốn biết đơn vị đó ăn hết toàn bộ số gạo trong bao nhiêu ngày ta
phải làm thế nào? (lấy số ngày đơn vị ăn hết số gạo còn lại cộng với số ngày
ăn hết số gạo bổ sung).
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Từ đó HS sẽ đưa ra cách giải của bài toán như sau:
* Cách 3:
Lời gải
Thời gian để đơn vị ăn hết 1 tạ gạo là:
15 : 5 = 3 ( ngày )
Số gạo còn lại của đơn vị khi chưa bổ sung là:
5- 3 = 2 (tạ)
Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo còn lại là:
3 x 2 = 6 ( ngày )
Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo bổ sung là:
3 x 8 = 24 ( ngày )
Thời gian đơn vị ăn hết toàn bộ số gạo là:
6 + 24 = 30 ( ngày )
Đáp số: 30 ngày
Như vậy, bằng cách phân tích bài toán theo những hướng khác nhau thì
GV đã có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau.
Cũng từ đó, tùy từng đối tượng HS mà GV có thể hướng dẫn các em chọn
phương pháp giải phù hợp với chính năng lực của các em. Từ đó, tránh được
tình trạng học sinh học tủ, máy móc. Từ bài toán ban đầu này GV có thể phát
biểu ra một số bài toán có cách giải tương tự hoặc GV có thể cho học sinh tự
phát biểu thêm các bài toán khác. Sau đây là một số bài toán tương tự do
chúng tôi đề xuất:
Bài toán 2.3.2a: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị được 6 tạ gạo để ăn trong
18 ngày. Sau khi ăn hết 4 tạ thì đơn vị mua bổ sung 8 tạ nữa. Hỏi đơn vị đó ăn
trong bao nhiêu ngày thì hết toàn bộ số gạo đó? Biết rằng số gạo của mỗi
người ăn trong 1 ngày là như nhau.
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Bài toán 2.3.2b: Một đội công nhân dự kiến đào 5 km đường trong 15
ngày. Sau khi đào được 3 km thì đội được phân công đào thêm 8 km nữa. Hỏi
đội công nhân đó đào trong bao nhiêu ngày thì hết toàn bộ số km đường đó?
Biết năng suất làm việc của cả đội mỗi ngày là như nhau.
Bài toán 2.3.2c: Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 người ăn
trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số
công nhân còn lại ăn hết số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày? Biết rằng số
gạo của mỗi người ăn trong 1 ngày là như nhau.
Như vậy qua việc áp dụng lược đồ G.Polya cho bài toán này GV đã góp
phần bồi dưỡng cho HS một số năng lực thành phần của năng lực giải toán
như sau:
- Năng lực phân tích: Được thể hiện rất rõ trong bước 1 và bước 2 trong
quá trình giải quyết bài toán.
- Năng lực quy lạ về quen nhờ biến đổi về dạng tượng tự: dưới sự hướng
dẫn của GV các em HS đã chuyển được bài toán ban đầu chưa có phương
pháp giải cụ thể về bài toán quen thuộc sử dụng phương pháp rút về đơn vị
hoặc tỷ số để giải. Qua việc chuyển về bài toán quen thuộc như vậy các em
có thể dễ dàng hình dung ra phương pháp chung để giải bài tập ở dạng này.
- Năng lực nhìn nhận bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau: Thể hiện
qua việc việc phân tích bài toán theo những hướng khác nhau và từ đó đưa ra
được những lời giải khác nhau cho bài toán.
- Năng lực suy luận và tư duy toán học để tìm cách diễn đạt bài toán, lập
luận dưới dạng ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất.
Các ví dụ trên cho ta một ý niệm sơ lược về các bước nên theo khi giải một
bài toán. Với việc sử dụng lược đồ G.Polya người giáo viên đã phần nào giúp
các em học sinh Tiểu học hình dung sơ bộ một lược đồ trong quá trình giải
toán. Bằng việc sử dụng lược đồ G.Polya trong giải toán người GV đã góp
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phần bồi dưỡng một số yếu tố của năng lực giải toán cho học sinh Tiểu học,
cụ thể như là: năng lực phân tích, tổng hợp, năng lực chuyển đổi ngôn ngữ,
năng lực quy lạ về quen nhờ biến đổi về dạng tương tự…Từ đó, góp phần bồi
dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học. Ngoài ra với việc sử dụng
lược đồ G.Polya người giáo viên đã cho các em thấy với mỗi một bài toán
chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giải mà sau khi giải xong mỗi bài toán
chúng ta cần phải hướng dẫn học sinh kiểm tra và nghiên cứu sâu lời giải để
từ đó giúp các em khắc sâu phương pháp giải toán.
2.4.2. Biện pháp 2: Bồi dƣỡng năng lực giải toán thông qua việc giải
bài toán bằng nhiều cách khác nhau
2.4.2.1. Ý nghĩa của việc giải một bài toán theo nhiều cách
Việc đi sâu vào tìm nhiều cách giải khác nhau cho một bài toán có vai
trò to lớn trong việc rèn luyện kĩ năng, củng cố kiến thức, rèn luyện trí thông
minh, óc sáng tạo cho HS. Có thể thấy rất rõ điều đó trong các tác dụng sau:
- Những cách giải khác nhau của một bài toán góp phần hình thành và
củng cố cho HS về tính chất của các phép tính số học, về quan hệ giữa các
phép tính số học.
- Trong khi cố gắng tìm ra những cách giải khác nhau, HS sẽ có dịp suy
nghĩ đến những khía cạnh khác nhau của bài toán; do đó sẽ hiểu sâu hơn các
mối quan hệ trong bài toán, nắm vững hơn cấu trúc của bài toán.
- Việc tìm ra nhiều cách giải khác nhau sẽ giúp HS có dịp so sánh các
cách giải đó, chọn ra được cách hay hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm
để giải toán.
- Việc tìm ra nhiều cách giải bài toán góp phần rèn luyện đức tính tiết
kiệm, bởi vì từ nhiều cách giải ấy HS có thể chọn ra được con đường ngắn
nhất để đi tới đích; không vội bằng lòng với việc tìm được con đường đầu
tiên.
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- Quá trình tìm tòi những cách giải khác nhau của bài toán cũng là quá

trình rèn luyện trí thông minh, óc sáng tạo và kh năng suy nghĩ linh hoạt cho
HS [17].
2.4.2.2. Một số phƣơng pháp giải toán thƣờng gặp ở Tiểu học
Đối với những bài toán sau khi chúng ta đã tìm ra một cách giải thì
chúng ta có thể tìm ra một cách giải khác bằng cách chúng ta đi viết gộp các
phép tính giải lại để có một biểu thức. Thực chất cách làm này chính là giải
bài toán bằng dãy tính (hay giải bài toán bằng phép tính gộp). Rồi tìm cách
biến đổi biểu thức ấy thành các dạng khác để suy ra cách giải mới (nếu có)
[17] .
Ngoài ra ở tiểu học còn có nhiều dạng bài có thể giải bằng nhiều phương
pháp khác nhau, thậm chí trong một phương pháp ta cũng có thể giải bằng
nhiều cách khác nhau tùy theo việc phân tích định hướng lời giải và dựa vào
dấu hiệu của bài toán. Ch ng hạn ở Tiểu học có một số biện pháp điển hình
như:
Phương pháp sơ đồ đoạn th ng: phương pháp này thường được sử dụng
để giải các bài toán đơn, các bài toán hợp và một số bài toán có văn điển hình.
Phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỷ số: phương pháp này
thường dùng để giải các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ
nghịch. Phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỷ số là hai phương pháp
khác nhau nhưng đều dùng để giải một dạng toán về tương quan tỷ lệ thuận
(hoặc nghịch)
Phương pháp chia tỷ lệ: phương pháp này dùng để giải bài toán về tìm
hai số khi biết tổng và tỷ số hoặc hiệu và tỷ số của hai số đó. Ngoài ra phương
pháp này còn dùng để giải các bài toán về cấu tạo số tự nhiên, cấu tạo phân
số, cấu tạo số thập phân, các bài toán có nội dung hình học, các bài toán
chuyển động đều…
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Phương pháp thử chọn: phương pháp này dùng để giải bài toán về tìm
một số khi số đó đồng thời thỏa mãn một số điều kiện cho trước và dùng để
giải các bài toán về cấu tạo số tự nhiên, cấu tạo số thập phân, cấu tạo phân số
và cả các bài toán có văn về hình học, toán về chuyển động đều, toán tính
tuổi…
Phương pháp khử: phương pháp này dùng để giải những bài toán cho kết
quả sau khi thực hiện các phép tính trên các cặp số liệu của hai đại lượng. Ta
phải tìm giá trị ứng với một đơn vị của mỗi đại lượng đó.
Phương pháp giả thiết tạm: phương pháp này dùng để giải các bài toán
về tìm hai số khi biết tổng của hai số đó và kết quả của phép tính thực hiện
trên một cặp số liệu của hai số cần tìm.
Phương pháp tính ngược từ cuối: phương pháp này dùng để giải những
bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với
số phải tìm. Những bài toán giải được bằng phương pháp tính ngược từ cuối
thường cũng giải được bằng phương pháp đại số hay đồ thị.
Phương pháp ứng dụng sơ đồ: phương pháp này dùng để giải bài toán có
các đối tượng hoặc một số nhóm đối tượng khác nhau mà giữa chúng có mối
quan hệ nào đấy.
Phương pháp dùng chữ thay số: phương pháp này dùng để giải nhiều
dạng toán khác nhau như: Tìm số chưa biết trong phép tính hoặc dãy tính; tìm
chữ số chưa biết của một số tự nhiên; điền chữ số thay cho các chữ trong phép
tính; giải toán có lời văn….Cơ sở khoa học của phương pháp này là các quy
tắc về tìm thành phần chưa biết của phép tính.[3]
Ngoài những phương pháp trên còn nhiều phương pháp khác được sử
dụng trong giải toán tiểu học như: phương pháp lập bảng, phương pháp biểu
đồ Ven, phương pháp suy luận đơn giản, phương pháp lựa chọn tình huống…
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2.4.2.3. Nội dung của biện pháp
Đứng trước một bài toán thông thường nhiều học sinh tiểu học chỉ xác
định tìm ra một cách giải. Đây là một hạn chế đối với việc bồi dưỡng năng lực
giải toán của học sinh, vì một bài toán thường có nhiều kiến thức, kỹ năng
liên quan. Do vậy khi học sinh tiểu học biết sử dụng những kiến thức, kỹ năng
khác nhau sẽ dẫn đến những cách giải bài toán khác nhau. Cụ thể với một bài
toán ở tiểu học chúng có thể hướng dẫn học sinh tiểu học sử dụng hoặc kết
hợp những phương pháp cơ bản khác nhau để giải như: phương pháp sơ đồ
đoạn th ng; phương pháp rút về đơn vị; phương pháp tỷ số; phương pháp thử
chọn; phương pháp giả thiết tạm; có những bài toán đồng thời có thể giải
được bằng các phương pháp tính ngược từ cuối, ứng dụng sơ đồ đoạn th ng
và dùng chữ thay số; những bài toán suy luận có thể giải bằng giả thiết tạm có
thể kết hợp với sơ đồ, kẻ bảng…
Như vậy, để bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học mà chỉ
yêu cầu các em tìm ra một cách giải là chưa đủ. Sau khi học sinh giải xong
một bài toán giáo viên cần hướng dẫn học sinh tiểu học xem xét bài toán dưới
nhiều góc độ khác nhau để từ đó tìm ra cách giải khác. Qua đó góp phần bồi
dưỡng cho các em một số năng lực thành phần của năng lực giải toán.
a) Tìm nhiều cách giải cho bài toán bằng cách đƣa về một biểu thức
toán học
Sau khi giải xong bài toán giáo viên có thể hướng dẫn học sinh lập biểu
thức từ các giá trị đã cho để từ biểu thức này có thể thấy nhiều cách tính khác
nhau, từ đó tìm ra cách giải khác nhau và chọn lấy cho mình cách giải hay
nhất. Từ đó giúp học sinh nhớ lại tái hiện lại các phương pháp biến đổi biểu
thức toán học mới dựa trên các phép toán đã học, giúp nâng cao nhận thức về
các phép toán và tìm được các cách giải khác từ biểu thức mới.
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Ví dụ 2.3.3. Năm người đi chợ, mỗi người mua 4 gói kẹo, phải trả tổng
số tiền 200 000 đồng. Hỏi nếu có 10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo cùng
loại thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
Phương pháp tìm nhiều cách giải của bài toán trên được thực hiện qua
các bước như sau:
Bước 1: Tìm một cách giải (sau đây ta gọi là cách 1)
Bài giải
Tổng số gói kẹo của 5 người mua là:
4 x 5 = 20 (gói)
Giá tiền mỗi gói kẹo là:
200000 : 20 = 10000 (đồng)
Tổng số gói kẹo của 10 người mua là:
13 x 10=130 (gói)
10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là:
10000 x 130= 1300000 (đồng)
Đáp số: 130000 đồng
Bước 2: Lập biểu thức
Sau khi giải xong bằng cách thứ nhất giáo viên có thể hướng dẫn học
sinh lập biểu thức chứa các giá trị đã cho để từ biểu thức này ta biến đổi và
tìm ra những lời giải khác nhau cho bài toán. Biểu thức này được lập bằng
cách thay các giá trị trong biểu thức cuối cùng của đáp số bởi biểu thức đã có
trước đó trong lời giải vừa trình bày ở trên. Cụ thể chúng ta có thể thực hiện
như sau:
Ta có biểu thức cuối cùng của đáp số là: 10000 x 130
Ta thay giá trị 130 bởi biểu thức: 13 x 10
Ta thay giá trị 1000 bởi biểu thức: 200000 : 20
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Tiếp tục ta lại thay 20 trong biểu thức 200 000 : 20 bởi biểu thức 4 x 5
khi đó 200000 : 20 thì ta viết thành 200000 : (4x 5)
Như vậy sau khi thay ta có biểu thức cuối cùng của đáp số (sau này ta
gọi là biểu thức số) là:

200000 : (4x 5) x (13 x 10) (*)

Chúng ta thấy trong biểu thức trên chỉ chứa các giá trị đã cho trong bài
toán.
Bước 3: Biến đổi biểu thức số và trình bày cách giải tương ứng
Giáo viên gợi ý cho học sinh thêm ngoặc vào vị trí thích hợp trong biểu
thức (*) để chúng ta thực hiện được các cách giải khác nhau.
Biến đổi 1:(((200000 : 5) : 4) x 13) x 10
Đối với biến đổi 1 ta có cách giải thứ 2 cho bài toán như sau:
Bài giải
Số tiền mua 4 gói kẹo là:
200000 : 5 = 40000 (đồng)
Số tiền mua mỗi gói kẹo là:
40000 : 4 = 10000 (đồng)
Số tiền mua 13 gói kẹo là:
10000 x 13 = 130000 (đồng)
10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là:
130000 x 10 = 1300000 (đồng)
Đáp số: 1300000 đồng
Biến đổi biểu thức tương tự như trên ta có một số cách giải khác như
sau:
Biến đổi 2: (((200 000 : 4) x 13) : 5) x 10
Cách giải 3:
Bài giải
5 người, mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là
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(200000 : 4) x 13 = 650000 (đồng)
Mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là
650000 : 5 = 130000 (đồng)
10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là:
130000 x 10 = 1300000 (đồng)
Đáp số: 1300000 đồng
Biến đổi 3: (200000 : (4 x 5) x 10) x 13
Cách giải 4:
Bài giải
Tổng số gói kẹo của 5 người mua là:
4 x 5 = 20 (gói)
Giá tiền mỗi gói kẹo là:
200000 : 20 = 10000 (đồng)
10 người, mỗi người mua 1 gói kẹo phải trả số tiền là:
10000 x 10 =100000 (đồng)
10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo phải trả số tiền là:
100000 x 13 =1300000 (đồng)
Đáp số: 1300000 đổng
Ngoài một số cách biến đổi như trên còn một số cách biến đổi khác mà
trong đề tài chúng tôi xin phép không trình bày.
Ví dụ trên cho thấy, bằng cách hướng dẫn học sinh phân tích và biến đổi
biểu thức của bài toán theo những hướng khác nhau qua khai thác tính chất
phép nhân và phép chia trong cùng dãy biến đổi thì học sinh nhận thấy có
nhiều cách khác nhau để giải bài toán. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng học sinh
mà GV có thể hướng dẫn các em chọn phương pháp giải phù hợp với chính
năng lực của các em. Qua đó người GV đã góp phần bồi dưỡng cho các em
năng lực suy luận và năng lực diễn đạt bài toán theo những cách khác nhau.
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Bằng cách sử dụng phương pháp biến đổi biểu thức số GV hướng dẫn các em
có một cơ sở để suy luận tìm ra những cách giải khác nhau cho một bài toán.
Từ đó giúp các em có thể nhìn nhận so sánh, đánh giá để tìm cho mình lời giải
phù hợp. Biến đổi biểu thức số để tìm ra cách giải mới cho bài toán là một
phương thức hữu hiệu cần được sử dụng trong giải toán tiểu học.
Vậy trong quá trình dạy toán để góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán
cho HS thì GV có thể ra đề toán tương tự như sau:
Năm người đi chợ, mỗi người mua 4 gói kẹo, phải trả tổng số tiền 20000
đồng. Hỏi nếu có 10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo cùng loại thì số tiền
phải trả là bao nhiêu? Hãy giải bài toán trên bằng 2 cách.
Hoặc
Năm người đi chợ, mỗi người mua 4 gói kẹo, phải trả tổng số tiền 20000
đồng. Hỏi nếu có 10 người, mỗi người mua 13 gói kẹo cùng loại thì số tiền
phải trả là bao nhiêu? Hãy giải bài toán trên bằng nhiều cách nhất có thể.
Biến đổi biểu thức để tìm ra cách giải mới cho bài toán là một phương
thức hữu hiệu cần được sử dụng trong giải toán tiểu học. Tuy nhiên, trong giải
toán ở tiểu học chúng ta còn có thể sử dụng hoặc kết hợp những phương pháp
khác nhau để giải cùng một bài toán như: bài toán tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch
có thể dùng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỷ số; một số bài toán
giải bằng phương pháp thử chọn thì cũng giải được bằng phương pháp giả
thiết tạm; có những bài toán đồng thời có thể giải được bằng các phương pháp
tính ngược từ cuối, ứng dụng sơ đồ và dùng chữ thay số; những bài toán suy
luận có thể kết hợp với sơ đồ, kẻ bảng …
b) Vận dụng các phƣơng pháp giải toán khác nhau.
Ngoài phương pháp tìm nhiều lời giải bài toán bằng cách đưa về một
biểu thức toán học, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dựa vào dấu hiệu của
bài toán để sử dụng các phương pháp giải toán cơ bản trong việc tìm lời giải
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cho bài toán ch ng hạn như: Nếu trong bài toán xuất hiện cái đại lượng tỉ lệ
thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch thì có thể nghĩ tới việc sử dụng phương pháp
rút về đơn vị - phương pháp tỉ số hoặc những bài toán có thể giải được bằng
phương pháp tính ngược từ cuối thì cũng có thể giải được bằng phương pháp
đại số, phương pháp đồ thị… Giúp HS nhanh chóng tìm ra lời giải thông qua
việc xem xét những dấu hiệu của bài toán để từ đó lựa ra phương pháp giải
phù hợp.
Ví dụ 2.3.4. Nếu mỗi ca có 24 công nhân, mỗi công nhân đứng hai máy
thì dệt được 720 m vải. Nếu mỗi ca chỉ có 12 công nhân nhưng phải dệt 1440
m vải thì mỗi công nhân phải đứng mấy máy? (năng suất mỗi máy như nhau
và năng suất mỗi công nhân làm là như nhau).
Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán bằng lời như sau:
24 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được 720 m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng ? máy thì dệt được 1440 m vải.
Chúng ta nhận thấy ngay đây là một bài toán tỉ lệ thuận kép gồm bốn đại
lượng: số công nhân, số máy mỗi công nhân đứng và số vải dệt được. Muốn
giải bài toán này ta cố định một đại lượng và tìm mối quan hệ hai đại lượng
kia để giải. Từ đó ta có thể tìm ra nhiều hướng giải khác nhau cho bài toán.
Ch ng hạn ta có thể giải bài toán theo các hướng giải như sau:
Hướng 1: Cố định mỗi công nhân đứng hai máy để tìm 12 công nhân dệt
được bao nhiêu mét dễ dàng tìm được 12 công nhân muốn dệt 1440m vải thì
mỗi công nhân phải đứng mấy máy (cố định 12 công nhân). Như vậy giáo
viên có thể hướng dẫn học sinh viết tóm tắt các bài toán phụ đó như sau:
Bài toán phụ 1:
24 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được 720 m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được A m vải.
Bài toán phụ 2:
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12 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được A m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng ? máy thì dệt được 1440 m vải.
- HS chỉ cần trình bày lần lượt lời giải cho hai bài toán phụ là có được lời giải
của bài toán ban đầu.
Để giải bài toán phụ 1 thì HS có thể dùng phương pháp rút về đơn vị
hoặc phương pháp tỉ số.
Cách 1: Giải bằng phương pháp rút về đơn vị:
Mỗi công nhân đứng hai máy dệt được số mét vải là:
720 : 24 = 30 (m vải)
12 công nhân, mỗi công nhân đứng hai máy dệt được số mét vải là:
30 x 12 = 360 (m vải)
Cách 2: Giải bằngphương pháp tỷ số:
24 công nhân gấp 12 công nhân số lần là:
24 : 12 = 2 (lần)
12 công nhân, mỗi công nhân đứng hai máy dệt được số mét vải là:
720 : 2 = 360 (m vải)
- Như vậy, sau khi giải xong bài toán phụ thì bài toán phụ thứ hai trở thành là:
12 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được 360 m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng ? máy thì dệt được 1440 m vải.
Để giải bài toán này thì HS cũng có thể dùng phương pháp rút về đơn
vị hoặc phương pháp tỉ số.
Cách 1. Giải bằng phương pháp rút về đơn vị
Nếu mỗi công nhân đứng 1 máy thì 12 công nhân dệt được số mét vải là:
360 : 2 = 180 (m)
Để dệt 1440m vải thì mỗi công nhân phải đứng số máy là:
1440 : 180 = 8 (máy)
Cách 2. Giải bằng phương pháp tỉ số
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1440m vải gấp 360m vải số lần là:
Mỗi công nhân phải đứng số máy là:

1440 : 360 = 4 (lần)
4 x 2 = 8 (máy)

Vậy đáp số của bài toán cần giải là 8 máy. Như vậy, với hướng phân
tích thứ nhất HS giải được bài toán bằng hai cách, mỗi cách sử dụng một
phương pháp.
Hướng 2: Ở trên, ta cố định 12 công nhân. Trong hướng giải tiếp theo này ta
giả sử số mét vải cần dệt là không thay đổi, ta đưa bài toán ban đầu về hai bài
toán phụ như sau:
Bài toán phụ 1:
24 công nhân, mỗi công nhân đứng 2 máy thì dệt được 720 m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng A máy thì dệt được 720 m vải.
Bài toán phụ 2:
12 công nhân, mỗi công nhân đứng A máy thì dệt được 720 m vải.
12 công nhân, mỗi công nhân đứng ? máy thì dệt được 1440 m vải.
Với mỗi bài toán tỉ lệ thuận đơn này, học sinh lại có thể sử dụng phương
pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số để giải (2 cách)
Bằng cách cố định một đại lượng và tìm mối quan hệ hai được lượng
kia để giải người GV đã có thể hướng dẫn học sinh giải bằng nhiều cách đối
với bài toán này. Ngoài các hướng trên vẫn còn có một số hướng giải khác
cho bài toán này mà chúng tôi chưa đề cập đến ở đây.
Để vận dụng cách làm này vào trong quá trình dạy học thì người GV có
thể thay đổi cách ra đề toán như sau:
Nếu mỗi ca có 24 công nhân, mỗi công nhân đứng hai máy thì dệt được
720 m vải. Nếu mỗi ca chỉ có 12 công nhân nhưng phải dệt 1440 m vải thì
mỗi công nhân phải đứng mấy máy? (năng suất mỗi máy như nhau và năng
suất mỗi công nhân làm là như nhau). Hãy giải bài toán bằng nhiều cách khác
nhau nếu có thể.
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Như vậy, bằng cách yêu cầu học sinh giải bài toán theo nhiều cách khác nhau,
người GV đã góp phần bồi dưỡng cho HS một số yếu tố của năng lực giải
toán như:
- Năng lực phân tích: GV hướng dẫn HS phân tích để tìm tòi lời giải bài
toán.
- Năng lực quy lạ về quen nhờ biến đổi về dạng tương tự: dưới sự hướng
dẫn của GV các em HS đã chuyển được bài toán ban đầu chưa có phương
pháp giải cụ thể về các bài toán phụ có phương pháp giải quen thuộc như: sử
dụng phương pháp rút về đơn vị hoặc tỷ số… để giải. Qua việc chuyển về bài
toán quen thuộc như vậy các em sẽ dễ dàng hình dung ra phương pháp chung
để giải bài tập ở dạng này.
- Năng lực nhìn nhận bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau: Thể hiện
qua việc phân tích bài toán theo những hướng khác nhau và từ đó đưa ra được
những lời giải khác nhau cho bài toán.
- Năng lực suy luận và tư duy toán học để tìm cách diễn đạt bài toán, lập
luận dưới dạng ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất.
Ngoài ra người GV còn bồi dưỡng cho HS năng lực giao tiếp toán học trong
suốt quá trình tương tác của GV và HS
Ví dụ 2.3.5. Trong hình sau có bao nhiêu hình tam giác?

Hình 1
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Với bài toán này GV có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán theo một trong
cách giải như sau:
Cách 1: (phương pháp lắp ghép)
Để sử dụng cách giải này GV hướng dẫn HS đánh số vào hình như trong
hình vẽ dưới:

Hình 2
Sau khi đã đánh số vào hình như trên GV hướng dẫn học sinh ghép hình
theo loại tam giác đơn, tam giác đôi, tam giác ba, tam giác bốn. Cụ thể như
sau:
- Có 4 tam giác đó là: (1);(2);(3);(4)
- Có 3 tam giác được tạo từ 2 tam giác đơn đó là:

(1)

(2),(2)

(3),(3)

(4)

- Có 2 tam giác được tạo từ 3 tam giác đó là:

(1)

(2)

(3), (2)

(3)

(4)

- Có 1 tam giác được tạo từ 4 tam giác đó là: (1)
Như vậy tổng số tam giác có trong hình là: 1 2

3

(2)

(3)

(4)

10 (hình)

4

Cách 2: (Phương pháp liệt kê theo cạnh chung)
- Có

4

tam

giác

chung

cạnh

ABA1; ABA2 ; ABA3 ; ABC
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AB

đó

là

các

tam

giác:

- Có 3 tam giác chung cạnh AA1 đó là các tam giác: AA1 A2 ; AA1 A3 ; AA1C
- Có 2 tam giác chung cạnh AA2 đó là các tam giác: AA2 A3 ; AA2C
- Có 1 tam giác có chung cạnh AA3 chưa liệt kê đó là: AA3C
Như vậy tổng số tam giác có trong hình là: 1 2

3

4

10 (hình)

Cách 3: (liệt kê theo đoạn th ng)
Ta cố định điểm A sau đó ta đi liệt kê theo đoạn th ng trên cạnh BC . Số
đoạn th ng liệt kê được trên cạnh BC cũng chính là số tam giác tương ứng tạo
từ các đoạn th ng đó với điểm A. Cụ thể như sau:
- Có 4 đoạn th ng đó là: BA1; A1 A2 ; A2 A3 ; A3C
- Có 3 đoạn th ng được tạo từ 2 đoạn th ng đó là: BA2 ; A1 A3 ; A2C
- Có 2 đoạn th ng được tạo từ 3 đoạn th ng đó là: BA3 ; A1C
- Có 1 đoạn th ng được tạo từ 4 đoạn th ng đó là: BC
Như vậy tổng số tam giác có trong hình là: 1 2

3

4

10 (hình)

Với bài toán tương tự như trên nhưng nếu trên cạnh BC có tới 1000
điểm từ A1 tới A1000 thì số tam giác sẽ là bao nhiêu?
Như vậy ta thấy nếu chỉ sử dụng 3 cách giải trên thì sẽ không thể giải
được bài toán trong trường hợp này. Vậy GV cần cho HS nhận ra đây là một
tình huống có vấn đề và cần tìm ra phương án giải quyết. HS sẽ đặt ra câu hỏi
phải chăng giải để giải bài toán này chúng ta còn có một cách giải khác giúp
giải quyết được cả 2 bài toán.
Lúc này GV cần hướng dẫn HS nhìn lại 3 cách giải của bài toán trên ta
nhận thấy ở cả 3 cách giải đều có một cái chung đó là số tam giác đều bằng:
1 2

3

4

10 . Phải chăng quy luật ở đây đó là nếu trên cạnh BC có n

điểm thì số tam giác sẽ thu được đó là:

1 2

3

n
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(n 1)

Để kiểm chứng quy luật này GV có thể vẽ thêm một trường hợp nữa là
trên cạnh BC có 4 điểm A1; A2 ; A3 ; A4 khi đó ta cũng thấy số tam giác là:
1 2

3

4

5

15 (hình)

Vậy đến đây HS có thể giải quyết được bài toán trên cạnh BC có tới
1000 điểm thì số tam giác của hình lúc đó sẽ là:
1 2

3

... 1000 1001

501501 (hình)

Bằng cách làm này người GV đã góp phần bồi dưỡng một số năng lực
thành phần của năng lực giải toán là: Năng lực phân tích, tổng hợp, năng lực
khái quát hóa, năng lực suy luận và năng lực quy lạ về quen (quy bài toán
đếm số hình tam giác của một hình về bài toán tính tổng của một dãy số cách
đều mà HS đã biết cách giải). Như vậy, trong quá trình dạy học GV có thể
nâng cao yêu cầu cho HS khi thấy học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản để
từ đó góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán nói riêng và năng lực toán học
nói chung.
Như vậy bằng việc giải bài toán theo nhiều hướng khác nhau. Người GV
đã cho HS thấy được vẻ đẹp trong mỗi bài toán. Từ đó tạo cho các em hứng
thú học tập tránh tình trạng học tập máy móc lười suy nghĩ của HS tiểu học.
Cũng từ đó cho các thấy thêm yêu toán và thấy được toán học không khô
khan như ta thường nghĩ. Ngoài ra, cũng bằng cách làm này người giáo viên
đã góp phần bồi dưỡng cho HS một số năng lực thành phần của năng lực giải
toán.
2.4.3. Biện pháp 3: Bồi dƣỡng năng lực giải toán thông qua việc
phân tích và sửa chữa một số sai lầm của học sinh khi giải toán
2.4.3.1. Cơ sở của biện pháp
Ngay trong các nguyên nhân dẫn tới sai lầm của HS khi giải toán có các
nguyên nhân về tâm lý của HS. Bản chất của hoạt động học của HS đã được
kh ng định:
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- Tri thức và những kĩ năng, kĩ xảo tương ứng với tri thức ấy là đối
tượng của hoạt động học. Việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng kĩ xảo của xã hội sẽ
không thể thực hiện được nếu người học là khách thể bị động của những tác
động sư phạm.
- Hoạt động học làm cho chính chủ thể hoạt động này thay đổi và phát
triển. Chỉ có thông qua đó người học mới giành được những khả năng khách
quan để ngày càng tự hoàn thiện chính mình.
- Hoạt động học cần làm cho HS có cả những tri thức về hoạt động học
mà chúng ta thường gọi là phương pháp học tập.
Các biện pháp sửa chữa sai lầm cho HS khi giải toán phải tác động và
nhằm mục đích vào hoạt động học của HS. Trước hết cần tạo ra động cơ học
tập sửa chữa các sai lầm. HS phải thấy việc sửa chữa các sai lầm khi giải toán
là một nhu cầu và cần phải tham gia như một chủ thể, một cách tự nguyện,
say mê hào hứng. HS phải có được động cơ hoàn thiện tri thức. Cần lấy hoạt
động học tập của HS để làm cơ sở cho quá trình lĩnh hội tri thức.
Hoạt động của HS phải thông qua các hành động cụ thể: hành động hóa
phân tích, hành động cụ thể hóa.
Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu về tâm lý học dạy học chúng tôi
thấy cần hình thành ở HS những năng lực tạo ra năng lực mà trong đó bản
thân năng lực tìm ra các sai lầm khi giải toán sẽ tạo ra năng lực giải toán cho
HS. Từ đó HS tự tin để sửa chữa các sai lầm [12].
Mặt khác đa số các khái niệm Toán học là những khái niệm trừu tượng.
Do đó để nhận thức được các khái niệm đòi hỏi học sinh phải có khả năng
trừu tượng hóa, khái quát cao. Nhưng học sinh tiểu học có những hạn chế
trong nhận thức: tri giác còn gắn liền với hành động cụ thể; chú ý của học
sinh tiểu học chủ yếu là chú ý không chủ định, hay chú ý đến cái mới lạ, hấp
dẫn, cái đập vào trước mắt hơn là cái cần phải quan sát. Đối với học sinh tiểu
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học, trí nhớ trực quan, hình tượng phát triển mạnh hơn trí nhớ câu chữ; tư duy
cụ thể là chủ yếu còn tư duy trừu tượng mới dần hình thành. Vì vậy những sai
lầm khi giải toán đối với học sinh tiểu học là không tránh khỏi. Tuy nhiên
những sai lầm mà học sinh thường hay mắc phải khi giải toán lại chưa thật sự
được đa số giáo viên quan tâm, tìm giải pháp khắc phục và phòng ngừa. Đây
cũng là một nguyên nhân dẫn đến chất lượng dạy học Toán chưa cao. Vì vậy
việc xác định những sai lầm phổ biến của học sinh, tìm ra nguyên nhân và các
giải pháp cụ thể để giúp học sinh khắc phục được những sai lầm khi giải
Toán là việc làm đầy trách nhiệm của giáo viên - người quyết định chất
lượng giáo dục.
2.4.3.2. Nội dung biện pháp
a) Khắc phục một số sai lầm thƣờng gặp của HS khi dạy học giải
toán yếu tố số học
* Một số sai lầm khi trình bày cách tính cộng, trừ hai phân số khác mẫu
số và biện pháp khắc phục
Ví dụ 2.3.6. Tính

6 5

7 8

Một số HS đã mắc sai lầm trong quá trình giải toán như sau:
Trường hợp 1:

6 5 6x8 48 5x7 35 48  35 83
 





7 8 7x8 56 8x7 56
56
56
Trường hợp 2:

6 5 6  5 11
 

7 8 7  8 15
Nguyên nhân của một số sai lầm :
- HS chưa nắm vững cách trình bày, cách tính.
- Nhầm lẫn giữa cách trình bày quy đồng mẫu số với cách trình bày cộng
hai phân số khác mẫu số (ở trường hợp 1).
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- Chưa hiểu rõ ý nghĩa của dấu “bằng”.
- Nhầm lẫn với cách nhân hai phân số (ở trường hợp 2)
Từ việc phân tích một số nguyên nhân sai lầm đó chúng tôi đề xuất biện pháp
khắc phục như sau:
Trong quá trình dạy học cộng hai phân số GV hướng dẫn HS cách tính
gọn và dễ nhớ theo các bước như sau:
Bước 1: GV hướng dẫn HS viết 2 gạch phân số và dấu của phép tính sang bên
phải dấu bằng. Cách thực hiện như sau:

6 5
  
7 8
Bước 2: GV hướng dẫn HS cách tìm mẫu chung bằng tìm số nhỏ nhất chia hết
cho cả hai mẫu số hoặc nhân 2 mẫu số với nhau để tìm mẫu số chung rồi viết
vào 2 mẫu số)

6 5
  
7 8 56 56
Trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia
thì GV hướng dẫn HS chọn luôn mẫu số của phân số đó làm mẫu số chung.
Bước 3: GV hướng dẫn HS tìm tử số mới bằng cách lấy mẫu số chung chia
cho lần lượt từng mẫu số của các phân số ban đầu tìm ra kết quả rồi lấy kết
quả đó nhân với tử số của phân số đó thì được tử số mới)

6 5 48 35
 

7 8 56 56
Bước 4: GV hướng dẫn HS cộng hai phân số cùng mẫu bằng cách giữ nguyên
mẫu số và cộng hai tử số với nhau)

6 5 48 35 48  35 83
 



7 8 56 56
56
56
Bước 5: Kiểm tra lại kết quả của bài toán
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Như vậy bằng cách làm trên GV đã góp phần bồi dưỡng cho HS năng
lực tính toán, phân tích và khái quát hóa, suy luận trong suốt quá trình giải
toán.
* Một số sai lầm khi nhân phân số với phân số, nhân một số tự nhiên với
một phân số và ngược lại
Với phép nhân thì các em ít mắc sai lầm song có một số dạng toán đặc
biệt thì một số em học sinh học yếu, kém thường mắc phải.
Ví dụ 2.3.7. Tính

2 4
2 4 24 6
 một số em HS có thể làm:  
  2.
3 3
3 3
3
3

Như vậy là các em đã nhầm việc nhân hai phân số với cộng hai phân số
cùng mẫu.
Ví dụ 2.3.8. Tính 3 

4
thì có thể xảy ra một số sai lầm như sau:
7

Trường hợp 1: 3 

4 3x 4 12


7 3x7 21

Trường hợp 2: 3 

4 21 4 21 4 84
  

7 7 7
7
7

Trường hợp 3: 3 

4 3 4 7

 1
7
7
7

Nguyên nhân của sai lầm:
- Do học sinh nắm quy tắc nhân phân số chưa thật chắc đã nhầm sang
phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
- HS chưa nắm được số tự nhiên là phân số đặc biệt có mẫu số là 1.
- Một số em nhầm giữa thực hiện phép cộng với phép nhân trong quá
trình tính toán.
Biện pháp khắc phục:
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Trước khi làm bài tập. GV cần yêu cầu HS nhắc lại quy tắc và một số
chú ý trong sách giáo khoa có liên quan đến kiến thức bài học.
Trong khi thực hành mẫu GV cần thực hiện từng bước một rõ ràng, cụ
thể. Trách tình trạng giáo viên hướng dẫn qua loa và giải tắt. Để khi thực hiện
những học sinh yếu nắm được cách làm. Yêu cầu học sinh phân biệt rõ phần
chú ý của phép cộng số tự nhiên với một phân số, quy tắc nhân phân số….
Giáo viên cần chỉ rõ bản chất của từng quy tắc đối với mỗi phép tính đồng
thời chỉ rõ sai lầm cho các em khắc phục từ đó giúp các em trong quá trình
giải toán sau này sẽ không gặp phải sai lầm tương tự đáng tiếc. Nếu GV làm
được như vậy là đã góp phần bồi dưỡng cho các em năng lực phân tích, năng
lực tính toán trong quá trình giải toán.
* Một số sai lầm khi thực hiện phép chia phân số với phân số, chia phân
số với số tự nhiên và chia số tự nhiên với một phân số
Với phép chia thì các em HS rất dễ mắc sai lầm giữa phép nhân và phép
chia, đến phần này nhiều em HS còn lúng túng không biết giải bài toán như
thế nào:
Ví dụ 2.3.9. Tính:

5 3
: .
8 7

Đối với bài toán trên các em HS thường mắc sai lầm khi thực hiện
5 3 5  3 15
: 

8 7 8 7 56

Ví dụ 2.3.10. Tính

4
:3
5

Đối với dạng bài toán trên HS thường mắc sai lầm là

4
4x3 12
:3 
 . Lỗi
5
5
5

này cũng thường hay mắc phải khi chia một số tự nhiên cho một phân số.
Nguyên nhân của sai lầm:
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- Phép chia hai phân số khó hơn các phép tính đã học trước đó vì nó vừa
áp dụng quy tắc chia vừa phải vận dụng kiến thức của phép nhân phân số đã
học. Đặc biệt là việc đảo ngược phân số thứ hai trong phép chia trước khi
nhân.
- Các em mắc sai lầm do không nắm chắc quy tắc nhân, chia phân số do
đó nhầm lẫn giữa phép nhân và phép chia. Từ đó đối với số tự nhiên cũng gặp
sai lầm tương tự.
Biện pháp khắc phục:
Đối với ví dụ đầu GV cần yêu cầu HS phân biệt rõ quy tắc nhân và chia.
GV cần chỉ rõ chỗ sai lầm mà các em hay mắc phải, khi làm mẫu cần làm đầy
đủ các bước không nên làm tắt.
Cụ thể:

5 3 5 7 5x7 35
:  x 

8 7 8 3 8x3 24

Sau khi thực hiện mẫu GV có thể cho các em làm thêm một số ví dụ
khác có dạng tương tự rồi cho các em tự khái quát hóa thành quy tắc bằng lời.
Ch ng hạn có thể phát biểu: Khi chia một phân số cho một phân số. Ta lấy
phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. Tuy nhiên GV cần
củng cố thật chắc cho các em quy tắc nhân hai phân số với nhau thì khi áp
dụng quy tắc tổng quát vừa phát biểu mới tránh mắc sai lầm ở phần trên.
Đối với ví dụ thứ hai một lần nữa GV cần phải khắc sâu cho HS là số tự
nhiên là phân số có mẫu bằng 1. Từ đó, GV hướng dẫn học sinh quy về dạng
toán chia hai phân số cho nhau. Cụ thể GV có thể làm như sau:

4
4 3 4 1 4 x1 4
:3  :  x 

5
5 1 5 3 5x 3 15
Hoặc GV cũng có thể hướng dẫn HS thực hiện như sau:

4
4
4
:3 

5
5x 3 15
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Bằng cách thứ hai này GV có thể hướng dẫn và gợi ý học sinh phát biểu quy
tắc như sau:
Khi chia phân số cho một số tự nhiên ta giữ nguyên tử và nhân mẫu số với số
tự nhiên đó.
Một số lưu ý khi dạy xong bốn phép tính về phân số:
+ GV cần đưa ra các ví dụ, các bài tập tổng quát. GV có thể sử dụng biện
pháp trắc nghiệm để các em hiểu rõ hơn về bản chất của bốn phép tính mà các
em đã học.
+ Trong quá trình dạy các em các phép toán GV cần hướng dẫn các em
cách kiểm tra lại kết quả.
+ Khi thực hiện GV cần thực hiện đúng các bước của bài toán để các em
học yếu có thể thực hiện được.
+ Ngoài ra sau khi học xong bốn phép tính giáo viên có thể yêu cầu HS
tổng hợp lại các quy tắc thành một bảng.
Bằng cách làm như trên người GV đã góp phần bồi dưỡng cho các em
năng lực giải toán cụ thể là bồi dưỡng một số năng lực thành phần như: Năng
lực tính toán, năng lực quy lạ về quen (quy các dạng toán khác về dạng cơ
bản mà các em đã học). Năng lực khái quát hóa (việc các em HS khái quát các
quy tắc để tính toán và hệ thống hóa 4 phép tính đã học thành một bảng).
b) Khắc phục một số sai lầm thƣờng gặp của HS khi dạy học giải
toán có lời văn
* Khái quát hóa dựa vào dấu hiệu không bản chất của đề toán
Trong việc giải các bài toán có lời văn, HS còn mắc sai lầm do đã thiết
lập mối quan hệ một cách máy móc giữa một số từ riêng lẻ với phép tính số
học. Ch ng hạn:
- Gặp từ “nhiều hơn”, “thêm”, “nhanh hơn” thì liên hệ với phép tính
cộng.
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- Gặp từ “gấp bao nhiêu lần” thì lên hệ với phép tính nhân.
- Gặp từ “giảm đi số lần” thì liên hệ với phép tính chia.
Đặc biệt là loại toán này càng gặp nhiều ở dạng bài toán đại lượng tỉ lệ
nghịch mà học sinh thường mắc phải.
Ví dụ 2.3.11. Có một khối lượng gạo đủ cho 18 người ăn trong 10 ngày.
Nếu số người ăn giảm đi 6 người thì số gạo đó đủ ăn trong bao nhiều ngày.
Nhiều em HS sẽ giải bài toán như sau:
Tóm tắt:
18 người :10 ngày
18: 6 người : ? ngày
Giải
Số người đã giảm:
18: 6 = 3 ( người)
Số ngày cần cho 1 người ăn:
10 x 18 = 180 (ngày)
3 người ăn trong:
180 : 3 = 60 (ngày)
Đáp số : 60 ngày
Phân tích sai lầm:
Để giải được bài toán trên HS đã tiến hành ba bước giải và học sinh đã
mắc phải sai lầm ngay ở bước một. Nguyên nhân sai lầm do các em chưa
phân biệt được sự khác nhau của “giảm đi” thì dùng phép trừ còn “giảm đi
một số lần” thì dùng phép chia. Do vậy khi nhìn vào trong đề có “giảm đi”
các em đã sử dụng phép chia. Từ đó dẫn tới việc tóm tắt và trình bày lời giải
sai.
Biện pháp khắc phục:
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GV hướng dẫn tìm trước số người thực ăn: ở đây số người thực ăn giảm
đi 6 người nghĩa là đã bớt đi 6 người.
Lúc đó giáo viên gợi ý giúp học sinh tái hiện lại kiến thức và hỏi: bài
toán này thuộc dạng nào đã học? ( đại lượng tỉ lệ nghịch)
Sau đó GV hướng dẫn HS áp dụng cách giải theo bài toán về đại lượng tỉ lệ
nghịch
Tóm tắt: 18 người

:10 ngày

Giảm 6 người : ? ngày
Giải
Số người sau khi giảm thì còn:
18 - 6 = 12 ( người)
Nếu giảm 6 người thì số gạo đủ ăn trong:
10 x 18 : 12 = 15 ( ngày)
Đáp số : 15 ngày
Bằng cách chỉ rõ cho các em thấy sai lầm trong trường hợp này đồng
thời GV hướng dẫn các em cách sửa chữa sai lầm đó. Như vậy người GV đã
góp phần bồi dưỡng cho HS năng lực khái quát hóa và quy lạ về quen bằng
việc quy bài toán ban đầu chưa có cách giải cụ thể về bài toán có cách giải.
* Do không khái quát hoá đúng bản chất bài toán nên giải sai
Ví dụ 2.3.12. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 128,7 m. Chiều
rộng bằng

2
chiều dài.
3

a) Tính diện tích mảnh vườn đó?
b) Người chủ mảnh vườn đã trồng hoa và rau trên mảnh vườn đó, biết rằng
diện tích trồng rau bằng

2
diện tích trồng hoa. Hỏi diện tích đất trồng rau là
7

bao nhiêu m2?
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Một số học sinh đã giải bài toán như sau:
Bài giải:
a) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật:
128,7 : 3 x 2 = 85,8 ( m )
Diện tích mảnh vườn:
128,7 x 85,8 = 11042,46 ( m2)
b) Diện tích đất trồng rau là:
11042, 46 x

2
= 3154,988 ( m2)
7

Đáp số: a) 11042,46 ( m2)
b) 3154,988 ( m2)
Phân tích sai lầm
Trong lời giải trên học sinh đã sai ở ý b). Nguyên nhân của sai lầm là do
HS hiểu sai tỉ số
trồng rau là

2
. Đề bài cho tỉ số giữa diện tích trồng hoa và diện tích
7

2
2
nhưng học sinh lại hiểu
là tỉ số giữa diện tích trồng rau và
7
7

diện tích mảnh vườn.
Biện pháp khắc phục:
GV cần phân tích giúp HS hiểu đúng tỉ số

2
mà đề bài đưa ra như sau:
7

Nếu coi diện tích trồng rau là 2 phần thì diện tích trồng hoa là 7 phần như vậy.
Tức là diện tích mảnh vườn là 9 phần bằng nhau thì diện tích trồng rau chiếm
2 phần. Như vậy tỉ số diện tích trồng rau với diện tích mảnh vườn là

2
. Từ đó
9

HS sẽ lựa chọn được phép tính phù hợp và lời giải đúng của bài toán như sau:
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Bài giải:
a) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật:
128,7 : 3 x 2 = 85,8 ( m )
Diện tích mảnh vườn:
128,7 x 85,8 = 11042,46 ( m2)
b) Diện tích đất trồng rau là:
11042,46: (2+7) x 2 = 2453,88 ( m2)
Đáp số: a) 11042,46 ( m2)
b)2453,88 ( m2)
Bằng việc phân tích và chỉ ra sai lầm trong trường hợp các em giải sai
này GV đã giúp các em rèn luyện năng lực khái quát hóa. Cũng từ đó góp
phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS.
Trong phần này chúng tôi đã liệt kê cũng như đề xuất một số biện pháp
khắc phục sai lầm trong giải toán để từ đó góp phần bồi dưỡng cho học sinh
năng lực giải toán. Tuy nhiên, trong đề tài này chúng tôi chưa thể liệt kê hết
các lỗi mà các em HS mắc phải mà chúng tôi chỉ xin phép trình bày một số lỗi
thường gặp như ở trên.
Để vận dụng biện pháp này vào giải toán ở tiểu học người GV có thể ra
các câu hỏi dạng như:
Ví dụ 2.3.13. Tuấn đã đổi đơn vị đo như sau:
a)

1
giờ = 10 phút
10

b) 25 giây =

1
phút
4

Hãy phát hiện nhanh lỗi sai và sửa lại cho đúng?
Với bài tập này, các em cần phát hiện nhanh lỗi sai bằng cách đổi
ngược lại. Trên cơ sở phân tích cái sai rồi tổng hợp, so sánh, đánh giá, bác bỏ
bài giải của bạn và thực hiện lại các nhiệm vụ.
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Làm như vậy là người GV đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy
phân tích – tổng hợp, so sánh, lập luận, phê phán phát hiện lỗi sai và cách
khắc phục từ đó góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho các em.
2.4.4. Biện pháp 4: Bồi dƣỡng năng lực giải toán thông qua yêu cầu
học sinh đặt đề bài với một số dữ kiện cho trƣớc rồi giải bài toán
2.4.4.1. Cơ sở của biện pháp
Trong giải toán, HS thường suy nghĩ đề toán là do thầy cô ra, HS chỉ
có nhiệm vụ là tìm lời giải của bài toán đó. Các bài toán ra thường đã thể
hiện rõ cho biết những gì, yêu cầu phải làm gì cùng với những quan hệ
giữa cái đã biết và cái cần tìm. Cách nghĩ này của HS làm cho các em trở
nên thụ động, có tư tưởng trông chờ, phụ thuộc vào những nội dung mà
GV đưa ra trong quá trình dạy học. Để khắc phục điều này, GV cần chủ
động khai thác và cho HS làm quen với dạng toán yêu cầu các em phải suy
nghĩ, phân tích, tổng hợp dựa trên một số yếu tố cho trước để đặt đề toán
trước khi giải. Như vậy, bài toán được đưa ra nhưng đề toán lại không có
sẵn. HS tùy theo năng lực của mình, tùy theo cách hiểu mà có thể đưa ra các
bài toán khác nhau từ cùng một dữ kiện ban đầu.
2.4.4.2. Nội dung biện pháp
Để bồi dưỡng HS theo biện pháp này GV có thể thực hiện theo một số
cách như sau: cho sơ đồ yêu cầu HS tự đặt đề và giải bài toán đó, cho giả thiết
yêu cầu HS tự viết câu hỏi và giải bài toán đó hoặc cho số liệu rồi yêu cầu HS
tự đặt đề toán và giải bài toán đó.
Ví dụ 2.3.14. GV yêu cầu HS đặt đề toán dựa theo sơ đồ sau rồi giải:
?m
………………………
……

?m

………………………
……
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Lúc này, HS không phải bắt tay vào tìm lời giải của bài toán ngay mà
được đặt vào tình huống có vấn đề, cần phải tìm hiểu bài toán, các thông tin
đã cho, mối quan hệ giữa chúng để có thể “sáng tác” đề toán trước khi bắt tay
vào giải. Thông thường HS đứng trước một bài toán gắn với nội dung thực tế
diễn tả bằng lời văn cho trước, các em chỉ phải tìm cách giải (giải quyết vấn
đề) theo yêu cầu của đề bài. Nhưng trong trường hợp này, khi GV cho trước
một sơ đồ với một số thông tin về mối quan hệ giữa các đại lượng, yêu cầu
HS dùng ngôn ngữ để diễn tả bài toán trước khi giải thì đặt HS vào một tình
huống có vấn đề thực sự. Các em phải tìm cách dùng lời văn để diễn đạt bài
toán vừa bám sát sơ đồ đã cho, vừa đúng về mặt toán học, vừa hợp lý về mặt
thực tiễn. Các em HS phải sử dụng một số năng lực thành phần của năng lực
để giải bài toán: Phân tích được các mối quan hệ đã cho trong sơ đồ, tổng
hợp các yếu tố để phát hiện đối tượng còn thiếu cần hoàn thiện trên sơ đồ
và xác định yêu cầu của bài toán để trả lời; tưởng tượng về một tình huống
thực tiễn có thể có và diễn đạt thành bài toán; huy động kiến thức đã có để
so sánh, nhận dạng bài toán để tìm cách giải; thực hiện các suy luận, lập luận
trong giải toán,...
Ch ng hạn, một đề toán được HS đề xuất dựa trên sơ đồ đã cho:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 22 m.
Hãy tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn, biết rằng chiều rộng của
mảnh vườn bằng

3
chiều dài của mảnh vườn đó
4

Cũng từ sơ đồ trên HS có thể “sáng tác” nhiều bài toán khác cũng như
có thể mở rộng yêu cầu của bài toán, ch ng hạn:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 22 m. Hãy
tính chu vi của mảnh vườn đó, biết rằng chiều rộng của mảnh vườn bằng
chiều dài của mảnh vườn đó.
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3
4

Hoặc bài toán
Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 22 m.
Hãy tính diện tích của mảnh ruộng đó, biết rằng chiều rộng của mảnh
ruộng bằng

3
chiều dài của mảnh ruộng đó.
4

Ví dụ 2.3.15. GV phát phiếu giao việc và yêu cầu HS thực hiện phiếu
giao việc này theo nhóm:
Phiếu giao việc
Viết tiếp phần câu hỏi của bài toán sau rồi giải bài toán đó:
Một đội công nhân làm đường ngày thứ nhất đắp được 143,25 m đường,
ngày thứ hai đắp được nhiều hơn ngày thứ nhất 35,28 m đường, ngày thứ
ba đắp được nhiều hơn ngày thứ hai 86,64 m đường.
Hỏi………………………………………………………..?
Bài giải:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
GV tiến hành chia HS thành các nhóm, yêu cầu các em thảo luận
và đưa ra các phương án bổ sung thông tin còn thiếu để hoàn thành đề
toán rồi giải bài toán theo câu hỏi đã được đưa ra. Sau đó lần lượt yêu
cầu các nhóm trình bày phiếu học tập của mình. Ch ng hạn:
Nhóm thứ nhất bổ sung: “Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đắp được
bao nhiêu mét đường ?”
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Nhóm thứ hai bổ sung: “Hỏi cả ba ngày đội công nhân đắp được
bao nhiêu mét đường ?”
Nhóm thứ ba bổ sung: “Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân
đắp được bao nhiêu mét đường ?”
Nhóm thứ tư bổ sung: “Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đắp hơn
trung bình hai ngày đầu được bao nhiêu mét đường?”
Như vậy, với bài toán yêu cầu HS hoàn thiện đề toán với một số dữ
kiện cho trước có thể có nhiều phương án khác nhau được đưa ra, mỗi
phương án thể hiện sự hiểu biết và sự “quan tâm” của người học trên cơ sở
khai thác các dữ kiện đã cho của bài toán. Thông qua dạy học giải bài toán
dạng này, GV rèn luyện cho HS một số năng lực thành phần của năng lực
giải toán như: phân tích, tổng hợp, so sánh, tưởng tượng, ... đồng thời bồi
dưỡng cho HS về mặt ngôn ngữ, kĩ năng diễn đạt, suy luận lôgic cũng như
các phẩm chất tư duy,… để từ đó góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho
các em HS [21].
2.4.5. Biện pháp 5: Chú trọng rèn luyện một số thao tác tƣ duy cơ
bản trong hoạt động giải toán.
2.4.5.1. Cơ sở của biện pháp
Có thể nói tư duy về bản chất là quá trình thực hiện các thao tác trí tuệ
nhất định để giải quyết vấn đề hay nhiệm vụ được đặt ra. Cá nhân có tư duy
hay không chính là ở chỗ họ có tiến hành các thao tác này ở trong đầu hay
không, cho nên các thao tác này được thực hiện theo qui luật nhất định còn
được gọi là những quy luật bên trong của tư duy. Trong hoạt động giải toán thì
phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa là những thao tác tư
duy cơ bản.
Năng lực tư duy của mỗi cá nhân được thể hiện trước hết ở khả năng
thực hiện các thao tác tư duy có hiệu quả. Các thao tác tư duy cơ bản bao
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gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, thao tác trừu tượng hóa – khái
quát hóa.
2.4.5.2. Nội dung của biện pháp
a) Rèn luyện thao tác tư duy phân tích - tổng hợp
Có thể nói phân tích - tổng hợp là một cặp thao tác tư duy cơ bản và
quan trọng được sử dụng nhiều ở HS Tiểu học. Nó được thực hiện trong tất cả
các quá trình tư duy của HS. Với đặc trưng là phân chia đối tượng nhận thức
thành các bộ phận, các thành phần khác nhau sau đó hợp nhất các thành phần
đã được tách rời nhờ sự phân tích thành một chỉnh thể, thao tác phân tích tổng hợp thường được sử dùng để tìm hiểu đề bài, nhận diện dạng bài, phân
tích cách diễn đạt các mối quan hệ của các đối tượng, phân tích thuật ngữ,
phân tích cách hỏi, câu hỏi, yêu cầu của bài tập, những tình huống thực
tiễn,… tổng hợp các yếu tố, điều kiện vừa phân tích của đối tượng để đưa ra
điều kiện mới, kết luận mới; tổng hợp các bước giải bộ phận để liên kết tạo
thành bài giải hoàn thiện; tổng hợp các bài toán…tương tự theo một tiêu chí
nhất định thành một mẫu bài toán, tổng hợp các cách giải, cách làm tạo thành
phương pháp chung….
Muốn có được hoạt động tư duy trên diễn ra ở HS, cần có sự tác động từ
phía GV thông qua hệ thống câu hỏi. Các câu hỏi hướng vào quá trình phân
tích – tổng hợp trong quá trình tư duy thường có dạng như:
+ Yếu tố nào đã cho?
+ Yếu tố nào phải tìm?
+ Yếu tố nào có thể suy ra hoặc tìm được?
+ Cần xuất phát từ yêu cầu của đề bài hay từ những điều kiện, dữ kiện đã
cho trong đề bài để tìm đáp án?
+ Có thể vận dụng công thức, quy tắc hay những thuật giải nào vào bài
tập?
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+ Hãy tóm tắt lại câu hỏi, diễn đạt lại câu hỏi, bài toán?
Nhìn chung phân tích - tổng hợp được tiến hành trong phần lớn các hoạt
động học tập của HS đặc biệt là trong hoạt động giải toán. Chúng có mối quan
hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau trong một quá trình tư duy thống
nhất. Phân tích là cơ sở để tổng hợp, tổng hợp diễn ra trên kết quả phân tích.
Ví dụ 2.3.16. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu kilômét?
Đây là một bài toán khá đơn giản, HS sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi như:
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
Các từ ngữ cũng như câu được dùng trong bài đều tường minh và dễ
hiểu,…Tuy vậy để giải nó, HS cần tiến hành các phân tích khác như:
- Đi 170 km hết 4 giờ vậy 1 giờ thì đi được bao nhiêu km?
Đến đây HS sẽ liên hệ với cách phân tích dẫn đến lời giải bài toán tỉ lệ thuận
bằng phương pháp rút về đơn vị mà các em đã biết cách giải như sau:
170 km

4giờ

? km

1giờ

Từ đó các em có thể dễ dàng tìm ra đáp số.
Hoặc đến đây, Hs có thể dùng phương pháp chia tỉ lệ, sơ đồ đoạn th ng
để phân tích, tóm tắt bài toán trên:
Sơ đồ:

?km

170km

Từ sơ đồ trên HS dễ dàng tìm được số km mà ô tô đi trong 1 giờ.
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Những trình bày trên đây chính là việc mô phỏng lại quá trình tư duy dẫn
đến lời giải bài toán trên, còn để có quá trình tư duy trên diễn ra thì GV phải
dùng một hệ thống câu hỏi gợi mở. Ch ng hạn:
- Bài toán cho biết đi 170 km thì hết mấy giờ? (phân tích – vì làm nảy
sinh liên tưởng về quan hệ tương ứng giữa quãng đường và thời gian, đồng
thời có liên hệ với phép chia và bài toán rút về đơn vị)
- Vậy trong 1 giờ đi được bao nhiêu km? (tổng hợp – vì từ yếu tố đã cho:
đi 170 km hết 4 giờ; HS suy ra, tìm được điều kiện mới, yếu tố mới: quãng
đường đi được trong 1 giờ; cũng là đáp số của bài toán).
Ví dụ 2.3.17. Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.
Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay.
Để hiểu được bài toán trên, HS Tiểu học cần thực hiện thao tác phân tích
để tách bạch những yếu tố đã biết, yếu tố cần tìm, phân biệt và nhận ra dạng
bài toán điển hình cần vận dụng…
- Trên cơ sở phân tích, học sinh thực hiện các thao tác tổng hợp từ đó
nhận thức rõ các mối quan hệ giữa các dữ kiện đã cho và cần tìm và nêu được
trình tự các bước cần thực hiện để giải bài toán đó:
Bài giải: (Dùng phương pháp sơ đồ đoạn th ng)
Bước 1: Vì hiệu số tuổi giữa mẹ và con là không thay đổi theo thời gian nên
ta có sơ đồ biểu thị số tuổi của mẹ và con như sau:
Bước 2:
Tuổi con:
Tuổi mẹ:

? Tuổi
24 Tuổi
? Tuổi

Bước 3:
Theo sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau là : 4 – 1 = 3
Tuổi con hiện nay là: 24 : 3 = 8 (tuổi)
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Tuổi mẹ hiện nay là: 8 + 24 = 32 (tuổi)
Đáp số : Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi.
Bước 4: Kiểm tra các kết quả theo điều kiện đề bài.
Ở Tiểu học, hoạt động tư duy phân tích, tổng hợp được thực hiện trong
tất cả các khâu của quá trình dạy học toán. Tuy nhiên sự phân tích thể hiện có
phần mạnh hơn và hoàn thiện hơn tổng hợp. Trong môn toán ở tiểu học phân
tích - tổng hợp được vận dụng khi nhận diện bài toán thường bao gồm:
- Phân tích để xác định được các đối tượng trong đề bài; xác định quan
hệ giữa các đối tượng; xác định yêu cầu của bài toán – giúp xác định các yếu
tố, điều kiện cần và đủ.
- Tổng hợp các phân tích trên giúp xác định mẫu bài toán để có những
định hướng tiếp theo trong quá trình giải. Việc xác định đúng mẫu bài toán sẽ
giúp cho quá trình thực hiện lời giải trở nên dễ dàng hơn.
b) Rèn luyện thao tác tư duy so sánh – tương tự
Khi HS giải một bài toán thuộc dạng toán nhất định là khi các em đang
tiến hành các thao tác trí tuệ mà trong đó so sánh - tương tự được xem như
thao tác cơ bản trong hoạt động tư duy.
Thao tác so sánh là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình nhận thức,
được thực hiện trong tất cả các khâu của QTDH. Trong DH, so sánh - tương
tự được vận dụng trong tìm sự khác nhau và giống nhau trong phương pháp
giải, phân biệt các mẫu bài toán,... so sánh các yếu tố cho trong các bài toán,
Ch ng hạn, so sánh – tương tự được vận dụng trong phân tích câu hỏi
của bài toán sau:
Ví dụ 2.3.18. Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3giờ. Một xe máy cũng đi
quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe
máy bao nhiêu kilômét?
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Yêu cầu của bài toán thực chất là: hãy so sánh quãng đường đi được
của ôtô và xe máy trong một giờ. Để thực hiện yêu cầu này trong hoạt động
TD của HS sẽ xuất hiện cảm giác về sự giống nhau, khác nhau; nhiều hơn, ít
hơn; nặng hơn, nhẹ hơn,... tức cảm giác về sự so sánh giữa các đối tượng.
Để biết được ôtô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km thì có nghĩa là yêu
cầu so sánh quãng đường đi được của mỗi xe.
Trong quá trình dạy học, GV thường yêu cầu HS thực hiện các công
việc như so sánh các cách giải bài toán: có thể giải bài toán bằng những cách
nào? cách giải nào hay nhất? ngắn gọn nhất? Thực chất việc làm này chính là
rèn thao tác so sánh - tương tự trong hoạt động tư duy. Ch ng hạn: Trong hai
cách giải dưới đây, cách giải nào hay hơn? Vì sao?
Một HS giải như sau:
Vận tốc của ô tô là:

135 : 3 = 45 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là: 135 : 4,5 = 30 (km/giờ)
Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy quãng đường là: 45 – 30 = 15 (km)
Một HS khác giải như sau:
Vận tốc của ô tô là: 135 : 3 = 45 (km/giờ)
Vì ôtô đi hết đoạn đường trong 3giờ, xe máy đi hết đoạn đường trên trong
4giờ30phút, nên có thể biểu diễn thời gian ôtô đi trên sơ đồ là 6 phần thì thời
gian xe máy đi là 9 phần như thế (mỗi phần ứng với 30phút). Trên cùng
quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Suy ra vận tốc
của ôtô là 9 phần trên sơ đồ, vận tốc xe máy là 6 phần trên sơ đồ. 9 phần bằng
45km/giờ. Vậy 6 phần sẽ bằng: (45 : 9) x 6 = 30 (km/giờ)
Đây chính là vận tốc của xe máy.
Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy quãng đường là: 45 – 30 = 15 (km)
Cách suy luận trong bài giải này tuy rất hợp lý những dài dòng không
cần thiết. Hơn nữa, nếu giải theo cách suy luận này thì nhiều bài không cho ta
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kết quả là phép chia hết (tức số lần gấp, kém là một số nguyên) nên sẽ phải
tính các phép tính phức tạp. Trong khi đó, các yếu tố đã cho và phải tìm khá
tường minh, cụ thể. Vì vậy, cách giải thứ hai này không được xem là cách giải
hay nhất trong trường hợp cụ thể này.
So sánh - tương tự được vận dụng để phân biệt sự giống và khác nhau
trong mỗi mẫu bài: sự giống và khác nhau về số lượng đối tượng tham gia;
phương thức hoạt động; tình huống thực tiễn; mối quan hệ giữa các đối tượng;
các yếu tố đã cho và các yếu tố phải tìm; yêu cầu của đề bài,... Bất cứ khi nào
ta nói về sự giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng là khi đó ta đang vận
dụng thao tác so sánh tương - tự để nhận thức về đối tượng. Với HS lớp 5, vì
nhận thức trực quan còn chiếm ưu thế, tư duy trừu tượng chưa phát triển nên
việc so sánh các đối tượng sẽ dễ dàng hơn nếu như các em tìm ra những điểm
khác nhau và khó khăn khi phải tìm những điểm giống nhau. Vì trong thực tế
nhiều sự vật hiện tượng giống nhau về mặt hình thức nhưng bản chất thì hoàn
toàn khác nhau. Nói cách khác HS tiểu học sẽ dễ sai lầm bởi tư duy hình thức.
Ch ng hạn, với những bài toán yêu cầu tìm vận tốc trung bình của các chuyển
động dễ làm cho HS nhầm lẫn giữa vận tốc của các chuyển động khác thời
gian và vận tốc của các chuyển động cùng thời gian. Vì cách tìm vận tốc trung
bình của hai tình huống chuyển động này là khác nhau. Ta tìm vận tốc trung
bình của các chuyển động khác vận tốc và cùng thời gian giống như giải bài
toán tìm số trung bình cộng. Còn với bài toán các chuyển động khác vận tốc
và khác thời gian thì ta phải dùng phương pháp rút về đơn vị để giải. Nắm
được đặc điểm này, GV cần có những tác động phù hợp với từng yêu cầu cụ
thể để có thể kích thích tư duy ở HS trong việc sử dụng thao tác so sánh tương tự một cách hiệu quả nhất để từ đó góp phần bồi dưỡng năng lực giải
toán cho HS.
c) Rèn luyện thao tác tư duy trừu tượng hoá - khái quát hoá
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Nếu như không có trừu tượng hoá thì sẽ rất khó khăn để nắm bản chất
vấn đề của một đối tượng cụ thể. Trừu tượng hoá giúp ta nhìn thấu vấn đề,
không bị gây nhiễu bởi những yếu tố không bản chất, không cơ bản.
Trừu tượng hoá - khái quát hoá là hai thao tác của một quá trình tư duy thống
nhất. Một đằng là dùng trí óc để gạt bỏ những mặt, những thuộc tính, không
cần thiết cho tư duy, một đằng là dùng trí óc để hợp nhất nhiều đối tượng
khác nhau thành một nhóm, một loại theo những thuộc tính, những liên hệ
nhất định. Những thuộc tính chung này bao gồm hai loại: những thuộc tính
chung giống nhau và những thuộc tính chung bản chất. Muốn vạch ra được
những dấu hiệu bản chất phải có phân tích tổng hợp sâu sắc sự vật hiện tượng
định khái quát. Trừu tượng hoá - khái quát hoá có quan hệ qua lại với nhau
như quan hệ giữa phân tích và tổng hợp, nhưng ở mức độ cao hơn.
Một số kĩ thuật, cách thức để rèn thao tác trừu tượng hoá - khái quát hoá:
Trong quá trình tư duy, thao tác trừu tượng hoá - khái quát hoá giúp gạt
bỏ được sự trừu tượng trong ngôn từ, thuật ngữ, cách hỏi nhờ việc viết lại, đặt
lại câu hỏi, đề văn, bài toán,... Vì vậy, trong dạy học, hãy dùng câu tường
minh để đặt lại đề bài khi cách hỏi trừu tượng, loại trừ những dấu hiệu riêng
lẻ của các thuật ngữ làm cho vấn đề trở nên dễ hiểu hơn.
Ví dụ 2.3.19. Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một
người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của
ô tô.
Bằng thao tác trừu tượng hoá, gạt bỏ yếu tố phụ, không cần thiết ẩn
chứa trong tình huống chuyển động, thực chất bài toán đơn giản, ngắn gọn và
dễ hiểu hơn nhiều. Có thể viết lại bài toán như sau:
Quãng đường AB dài 20km. Một người đi ô tô từ A đến B hết nửa giờ. Tính
vận tốc của ô tô.
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Khi viết lại bài toán như trên là ta chú ý đến câu hỏi của bài toán là tính
vận tốc của ôtô, có nghĩa là phải biết được quãng đường đi ô tô trong nửa giờ.
Quãng đường AB dài 25km nhưng người đó đã đi bộ 5km, vậy quãng đường
đi bằng ôtô chỉ là 20km. Đây mới là thực chất bài toán.
Đây là cách phù hợp trong phát triển năng lực giải toán cho nhóm HS trung
bình, dưới trung bình.
Ngoài ra, tách những vấn đề lớn, vấn đề khó thành những vấn đề nhỏ
hơn để giải quyết từng bước (thường đối với những vấn đề mà dữ kiện không
được cho trực tiếp) cũng là một cách để gạt bỏ tính trừu tượng.
Ch ng hạn, mỗi vấn đề nhỏ ứng với một câu hỏi, một ý trong vấn đề lớn.
Muốn tìm các dữ kiện đó buộc phải tiến hành một hoặc một số bước suy luận
phụ, thể hiện trong ví dụ sau:
Ví dụ 2.3.20. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ.
Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54
km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? [5]
Để tìm thời gian ôtô đuổi kịp xe máy thì điều kiện cần và đủ là biết hiệu
vận tốc của ôtô và xe máy và khoảng cách giữa hai xe khi bắt đầu đuổi nhau.
Hiệu vận tốc của ôtô và xe máy có thể tính được ngay. Khoảng cách giữa ôtô
và xe máy chính là quãng đường xe máy đi được trong khoảng thời gian đến
khi ôtô bắt đầu khởi hành. Muốn tính được quãng đường xe máy đi được cần
phải biết được thời gian xe máy đã đi cho đến khi ôtô bắt đầu xuất phát. Như
vậy cần phải giải hai bài toán phụ, đó là:
Bài toán phụ 1:
Tính khoảng cách giữa ôtô và xe máy (chính là quãng đường xe máy đi được
trong khoảng thời gian đến khi ôtô bắt đầu khởi hành).
Bài toán phụ 2:
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Tính thời gian xe máy đã đi cho đến khi ôtô bắt đầu xuất phát?. trước khi tính
ra đáp số của bài toán.
Nói cách khác cần có những bước giải, bước tính phụ cho bài toán trên.
Tách bài toán khá khó trên, đòi hỏi tính mềm dẻo của tư duy. Tuy nhiên, việc
hướng dẫn HS tách bài toán như trên để gạt bỏ tính trừu tượng và để HS giải
quyết từng phần là cách dạy mà GV muốn phát triển năng lực giải toán nhóm
đối tượng HS trung bình và dưới trung bình
- Do khả năng tư duy ngôn ngữ của HS còn hạn chế nên các em khó
phân biệt rạch ròi một số thuật ngữ, dễ bị sai lầm bởi những từ ngữ được dùng
có nhiều cách hiểu mà trong đó các em lại thường hiểu theo nghĩa trực quan
của từ ngữ đó. Vì vậy, trong dạy học, việc đặt lại đề bài có tác dụng làm cho
các em tránh được những sai lầm trong giải quyết vấn đề.
- Tính trừu tượng của của đối tượng nhận thức (khái niệm, thuật ngữ,
công thức, quy tắc, đề văn, đề toán, các sự vật hiện tượng...) thể hiện trong
các tình huống đa dạng với tầng bậc các mối quan hệ. Điều này chứng tỏ mối
liên hệ giữa tính trừu tượng và tính thực tiễn. Khi tính trừu tượng cao nó lại
càng mang tính thực tiễn. Vì vậy, trong dạy học GV cần giúp HS gạt bỏ tính
trừu tượng bằng cách phù hợp với đặc trưng của môn học, ch ng hạn trong
môn toán: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ hoặc mô hình được xem là biện pháp
tốt nhất gạt bỏ được tính trừu tượng cùng các yếu tố không bản chất của bài
toán. Trong thực tế, việc tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đối với nhiều bài toán
được xem như là kết quả của cả một quá trình tư duy tổng hợp (vừa phân tích,
trừu tượng hoá vừa tổng hợp, khái quát hoá...) vì việc sơ đồ hoá chính là việc
biểu diễn lại bài toán dựa trên cơ sở đã thông hiểu bài toán. Nhìn vào sơ đồ
đó, người ta có thể viết lại bài toán bằng ngôn từ.
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Trừu tượng hoá - khái quát hoá là hai quá trình đối lập nhau nhưng thống
nhất với nhau. Trong nhiều trường hợp coi thao tác tương tự là cơ sở của khái
quát hoá.
Như vậy chúng ta thấy bằng việc rèn luyện các thao tác tư duy trong giải
toán người GV đã góp phần bồi dưỡng cho học sinh năng lực phân tích, năng
lực khái quát hóa và năng lực quy lạ về quen ….ngoài ra còn bồi dưỡng cho
HS năng lực sáng tạo.[11]
2.5. Kết luận chƣơng 2
Trong chương 2 luận văn đã giới thiệu cấu trúc chương trình môn toán
lớp 5; nêu lên một số định hướng để xây dựng các biện pháp và đưa ra một số
biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh. Đồng thời đưa ra
một số bài tập, ví dụ cụ thể để minh họa cho các biện pháp nói trên

81

CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính
khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng năng lực
giải toán học sinh mà luận văn đã đề xuất.
3.2. Tổ chức và nội dung thực nghiệm
3.2.1. Tổ chức thực nghiệm
Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu Trường Tiểu học Chiềng Công- Xã
Chiềng Công – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La chúng tôi đã tìm hiểu kết
quả học tập các lớp khối 5 của trường và nhận thấy trình độ chung về môn
toán của hai lớp 5A, 5D là tương đương.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất được thực nghiệm tại lớp 5A và lấy lớp
5D làm đối chứng.
Ban Giám Hiệu nhà trường, các thầy tổ trưởng, tổ phó và giáo viên dạy
2 lớp 5A, 5D chấp nhận đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tiến
hành thực nghiệm.
Thời gian thực nghiệm được tiến hành vào năm học 2015 - 2016.
Giáo viên dạy lớp thực nghiệm: Thầy giáo Đinh Văn Tơm
Giáo viên dạy lớp đối chứng: Thầy giáo Phùng Văn Sơn
3.2.2. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi đã kết hợp cùng các GV sử dụng lồng ghép các biện pháp
được trình bày trong luận văn vào trong quá trình dạy một số bài sau:
Tên bài

Tuần

Tiết 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Tuần 4

Tiết 48: Cộng hai số thập phân

Tuần 10

Tiết 49: Luyện tập

Tuần 10

Tiết 50: Tổng nhiều số thập phân

Tuần 10
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Tiết 52: Trừ hai số thập phân

Tuần 11

Tiết 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Tuần 12

Sau khi dạy thực nghiệm, chúng tôi cho học sinh làm bài kiểm tra, sau
đây là nội dung bài kiểm tra.
Đề kiểm tra ( 40 phút)
Câu 1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính
a) 75,125 + 43,637

b) 53,68 - 38,38

c) 143,5 x 2,5

d) 204,6 : 6,2

Câu 2. (2 điểm): Tính bằng nhiều cách
a) 69,78 + 35,97 + 30,22

b) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

Câu 3. (2 điểm)
a) Tìm x biết:

b) Tìm 2 giá trị của x sao cho:

x  6,5  x  3,5  20

5,9 < x < 6,1

Câu 4. (4 điểm)
16 người đắp xong một đoạn đường trong 8 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn
đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ? Hãy giải bài toán trên
bằng 2 cách.
3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.3.1. Đánh giá định tính
Theo kết quả thực nghiệm cho thấy, khi học sinh tiếp cận với một số
phương thức bồi dưỡng năng lực giải toán, các em có hứng thú và học tập
hăng say. Tỉ lệ học sinh chăm chú học tập tăng cao. Sau các buổi học tinh
thần học tập các em phấn chấn hơn và tỏ ra yêu thích học tập môn toán hơn.
Sau khi nghiên cứu và sử dụng các biện pháp xây dựng ở chương 2 trong
luận văn, các giáo viên dạy thực nghiệm đều có ý kiến rằng: các biện pháp
trong chương 2 hoàn toàn khả thi trong việc vận dụng, áp dụng các biện pháp
này. Các GV đều cho rằng bằng việc áp dụng các biện pháp xây dựng trong
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chương 2 đã góp phần làm cho toán học bớt nhàm chán, bớt khô khan, kích
thích học sinh học tập, tìm tòi các lời giải. Cũng thông qua một số biện pháp
thì các em HS có thể chủ động hơn trong học tập thay vì thụ động đợi chờ GV
ra đề cũng như các em có thể lựa chọn cho mình cách giải phù hợp nhất đối
với những bài toán có thể giải bằng nhiều cách khác nhau.
Quá trình thực hiện, giáo viên lên lớp cũng thấy hứng thú với các biện
pháp đó, học sinh học tập tích cực hơn , chủ động hơn, sáng tạo hơn và có hiệu
quả hơn. Những khó khăn, sợ sệt của học sinh khi học toán được giảm đi rất
nhiều, và đặc biệt đã hình thành cho các em một phong cách tư duy khác trước.
3.3.2. Đánh giá định lƣợng
Để có những nhận xét chính xác các kết quả TNSP được xử lý theo
phương pháp thống kê toán học, chúng tôi tiến hành theo các bước sau:
- Tính các tham số đặc trưng thống kê:

1 n
+ Điểm trung bình cộng X   fi xi
N i 1
Trong đó:
+ xi là điểm số
+ N là số HS
+ f i là tần số
- Vẽ biểu đồ thể thiện về tần số xếp loại
Kết quả bài kiểm tra thực nghiệm của lớp thực nghiệm (Lớp 5A- 35 HS)
và lớp đối chứng (5D-30 HS):
Bảng 3.1. Kết quả bài kiểm tra như sau
Lớp
Điểm

Lớp thực nghiệm

Số học sinh

Lớp đối chứng
Số học sinh

Tỷ lệ %
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Tỷ lệ %

1

0

0%

0

0%

2

0

0%

2

6.7 %

3

1

2.9 %

2

6.7 %

4

2

5.7 %

3

10.0 %

5

8

22.9 %

10

33.3 %

6

10

28.6 %

9

30 %

7

5

14.3 %

1

3.3 %

8

4

11.4 %

1

3.3 %

9

5

14.2 %

2

6.7 %

10

0

0%

0

0%

Bảng 3.2. Bảng thống kê điểm giỏi, khá, trung bình, yếu
Lớp

ĐC

TN

Điểm

Số học sinh Tỷ lệ %

Số học sinh

Tỷ lệ %

Tỷ lệ đạt điểm giỏi

5

14.2 %

2

6.7

Tỷ lệ đạt điểm khá

9

25.7 %

2

6.7

Tỷ lệ điểm trung bình

18

51.5 %

19

63.3

Tỉ lệ đạt điểm yếu

3

8.6 %

7

23.3

35

100

30

100

70
60
50
40

Lớp TN
Lớp Đc

30
20
10
0
Giỏi

Khá

TB

Yếu

Hình 3: Biểu đồ phân phối tần suất tính theo %
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Thông qua bảng 3.1 và 3.2 ta có những nhận xét như sau:
- Điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng
(6,4 so với 5,3).
- Số học sinh có điểm dưới 5 (điểm yếu) của lớp thực nghiệm thấp hơn
so với lớp đối chứng (8.6% so với 23.3%)
- Số học sinh có điểm khá giỏi (từ 7 trở lên) ở lớp thực nghiệm cao hơn
lớp đối chứng (39.9 % so với 13.2 %)
Kết hợp các thông số trên cho ta thấy các biện pháp sư phạm đề ra có
hiệu quả nhất định, có thể vận dụng trong thực tế dạy học để nâng cao chất
lượng học sinh.
3.4. Kết luận chƣơng 3

Quá trình thực nghiệm cùng những kết quả rút ra sau thực nghiệm cho
thấy: Mục đích thực nghiệm đã được hoàn thành, tính khả thi và hiệu quả của
các biện pháp đã bước đầu được kiểm định. Thực hiện các biện pháp chủ đạo
đó sẽ góp phần phát triển năng lực giải toán cho học sinh, đồng thời góp phần
quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường Tiểu học.
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KẾT LUẬN CHUNG
Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trong quá trình thực
hiện đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh
lớp 5 tại tỉnh Sơn La’’chúng tôi thu được những kết quả sau:
1. Luận văn đã hệ thống hóa các quan điểm về năng lực, năng lực toán
học và khái niệm về năng lực giải toán.
2. Luận văn đã làm rõ được vai trò và chức năng của bài tập toán trong
việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
3. Luận văn đã đưa ra các định hướng xây dựng các biện pháp, trên cơ sở
đó đã xây dựng được 5 biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học
lớp 5 tại tỉnh Sơn La.
4. Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả
của các biện pháp mà luận văn đã xây dựng.
Từ những kết quả trên bước đầu chúng tôi có thể kh ng định giả thuyết
khoa học nêu ra là chấp nhận được, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đã
hoàn thành.
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NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA CỦA TÁC GIẢ CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
1) Hà Huy Hoàng (2016), “Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh Tiểu
học thông qua việc hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách”, Tạp
chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc, số 6.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
PHIẾU ĐIỀU TRA
(Dành cho giáo viên tiểu học)
Để góp phần nâng cao hiểu quả của việc dạy học giải toán cho học sinh
lớp 5, xin thầy, cô vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn
vào một phương án trả lời trong mỗi câu hỏi mà đồng chí cho là phù hợp nhất.
Câu 1: Khi dạy giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô có chú ý đến việc hướng
dẫn học sinh quy trình chung để giải một bài toán hay không?
a. Thường xuyên

b. Ít khi

c. Không sử dụng

Câu 2: Khi dạy giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô có yêu cầu các em giải
bài toán bằng nhiều cách khác nhau không?
a. Thường xuyên

b. Ít khi

c. Không sử dụng

Câu 3: Khi dạy giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô có phát biểu những bài
toán mới có phương pháp giải tương tự với bài toán gốc để cho học sinh giải
không ?
a. Thường xuyên

b. Ít khi

c. Không sử dụng

Câu 4: Trong quá trình dạy giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô có đưa ra
một số bài toán có lời giải chứa một số lỗi sai để học sinh phát hiện và sửa
chữa lỗi sai không?
a. Thường xuyên

b. Ít khi

c. Không sử dụng

Câu 5: Trong quá trình dạy giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô có quan tâm
đến việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh hay không?
a. Rất quan tâm

b. Ít quan tâm

c. Chưa quan tâm

Câu 6: Khi đánh giá kết quả giải toán cho học sinh lớp 5 thầy, cô thường sử
dụng phiếu kiểm tra dưới hình thức nào?
a. Tự luận

b. Trắc nghiệm
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c. Kết hợp cả a & b

Một số thông tin về cá nhân
Tuổi

:...................................................................

Số năm công tác

:...................................................................

Trình độ đào tạo

:...................................................................

Trường tiểu học

:...................................................................

Địa chỉ của trường
(Bản – Xã – Huyện) :...................................................................
:...................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy, cô!
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PHỤ LỤC 2
Tiết 16: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN
I. Mục tiêu:
Qua bài học, HS cần đạt được
1. Kiến thức: Biết một dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp bao nhiêu lần thì
đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần.)
2. Kĩ năng: Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ này bằng một trong hai cách:
Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số.
3. Thái độ: Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giúp học sinh say
mê học toán, thích tìm tòi học hỏi.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn, giáo án
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con, giấy nháp.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức (1phút):

Kiểm tra sĩ số lớp

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút)
- Hãy nêu các bước giải toán: Tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số
của hai số đó?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ (8 phút)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Gọi HS đọc đề (SGK)

- Đọc đề

- GV hỏi đến đâu gắn bảng đến đấy

- HS quan sát và trả lời

(thời gian đi và quãng đường đi
được)
1 giờ người đó đi được bao nhiêu 4km
km?

8km
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2 giờ người đó đi được bao nhiêu

- Gấp 2 lần

km?

- Gấp 2 lần

2 giờ gấp 1 giờ mấy lần?

- Thời gian đi gấp 2 lần thì quãng

8 km gấp 4km mấy lần?

đường đi được cũng gấp lên 2 lần

- Thời gian đi gấp 2 lần thì quãng
đường đi được cũng gấp lên mấy 12km
lần?
+ 3 giờ người đó đi được bao nhiêu + Gấp 3 lần
km?
+ 3 giờ so với 1 giờ gấp mấy lần?
+ 12km so với 4km gấp mấy lần?

+ Gấp 3 lần

+ Khi thời gian gấp lên 3 lần thì + Khi thời gian gấp lên 3 lần thì
quãng đường đi được cũng gấp lên quãng đường đi được cũng gấp lên 3
mấy lần

lần.

- Hãy nêu mối quan hệ giữa thời

- Thời gian gấp bao nhiêu lần thì

gian đi và quãng đường đi được?

quãng đường đi cũng gấp lên bấy
nhiêu lần.
- HS ghi bài

- GV chốt ghi bảng: Khi thời gian
gấp lên bao nhiêu lần thì quãng
đường đi được cũng gấp lên bấy
nhiêu lần
-

-

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS giải bài toán (10 phút)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc đề

- Học sinh đọc đề

- Yêu cầu HS phân tích đề:
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+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết trong 2 giờ ô tô đi
được 90 km.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Hỏi trong 4 giờ ô tô đi được bao
nhiêu km?

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán

- Tóm tắt
2 giờ:

90km

4 giờ:

? km

- Trong 2 giờ ô tô đi được bao 90 km
nhiêu km?
- Vậy trong 1 giờ ô tô đi được bao 45km
nhiêu km? Nêu cách tìm

(90 : 2 = 45 (km) )

- Vậy trong 4 giờ ô tô đi được bao 180 km
nhiêu km? Nêu cách tìm

(45 x 4 = 180 (km))

- Dựa vào mối quan hệ nào có thể

- Vì thời gian gấp lên bao nhiêu lần

làm được như vậy?

thì quãng đường đi được cũng gấp
lên bấy nhiêu lần.

- Giáo viên yêu cầu HS nêu phương

- Nêu phương pháp giải “rút về đơn

pháp giải

vị” (như SGK)

- GV nhấn mạnh: Bước tìm số km
đi

- Nghe giảng

trong 1 giờ ở bài toán trên

chính là bước “rút về 1 đơn vị”
- GV có thể gợi ý HS để dẫn ra
cách giải thứ 2 là “tìm tỉ số”, theo
các bước :
+ 4 giờ gấp 2 giờ mấy lần?

+ Gấp 2 lần (4: 2 = 2)
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+ Thời gian đi gấp 2 lần thì quãng + Gấp 2 lần
đường đi được gấp lên mấy lần
+ 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu + 180 km
km? nêu cách làm

(90 x 2 = 180 )

- GV yêu cầu HS so sánh kết quả ở

- Hai kết quả bằng nhau

cách 1 và cách 2
- GV nhấn mạnh: bước tìm xem 4

- Nghe giảng

giờ gấp 2 giờ mấy lần được gọi là
bước “tìm tỉ số”
- GV nhận xét như vậy đối với bài

- HS nghe giảng

toán này chúng ta có thể giải bằng
2 cách khác nhau.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS giải bài tập 1(10 phút)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV yêu cầu HS đọc đề

- 2 HS đọc đề

- GV yêu cầu HS phân tích đề và

- Phân tích và tóm tắt

tóm tắt
- Bài toán cho biết gì?

- Mua 5m vải thì hết 80 000 đồng

- Bài toán hỏi gì?

- HỎi mua 7m vải thì hết bao nhiêu
tiền?

- Nếu giá vải không đổi, số tiền mua

- Số tiền mua vải gấp lên thì số vải

vải gấp lên thì số vải mua được sẽ

mua được sẽ tăng lên.

như thế nào?
- Số tiền mua vài giảm đi thì số vải

- Số tiền mua vải giảm đi thì số vải

mua được sẽ như thế nào?

mua được sẽ giảm đi.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Dạng toán tỉ lệ

- GV gọi HS lên bảng tóm tắt và giải

- HS lên bảng tóm tắt và giải
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5m vải:

80 000 đồng

7m vải:

? đồng

Giải
Mua 1 mét vải hết số tiền là:
80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Mua 7 mét vải hết số tiền là:
16 000 x 7 = 112 000 (đồng)
Đáp số : 112 000 đồng
- GV gọi 2 HS nhận xét

- HS nhận xét bài bạn

- GV nhận xét và tuyên dương

- HS nghe nhận xét và chữa bài nếu
có sai lầm.

4. Củng cố và dặn dò (2 phút)
- GV hướng dẫn cho HS bài 2 và bài 3
- Nhắc lại kiến thức vừa ôn
- Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em chuẩn bị cho tiết học sau.
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PHỤ LỤC 3
Tiết 49: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Thực hiện phép cộng 2 số thập phân.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
- Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đặt tính, tính toán chính xác đối với cộng hai số
thập phân.
3. Thái độ:
- Học sinh có ý thức học tập, tích cực phát biểu xây dựng bài.
- Giáo dục ý thức tính tự giác và cẩn thận trong tính toán cho học sinh.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ có nội dung bài 1, bài 2
2. Học sinh:

Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con, giấy nháp.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức (1phút):

Kiểm tra sĩ số lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (5phút)
- Gọi một học sinh: Nêu cách cộng 2 số TP
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa
3. Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập
Hoạt động 1: Hướng dẫn giải bài tập 1 ( phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Bài 1 : Tính rồi so sánh
giá trị của a + b và b + a :
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- GV treo bảng phụ kẽ
sẵn bảng

như

- HS theo dõi bảng.

SGK,

giới thiệu

- HS tính rồi điền vào bảng

từng cột, nêu giá trị của

a

5,7

14,9

0,53

a và của b ở từng cột

b

6,24

4,36

3,09

rồi cho HS tính giá trị

a+b

5,7 + 6,24=11,94

19,26

3,62

của a + b, của b + a.

b+a

6,24+5,7=11,94

19,26

3,62

GV yêu cầu HS nhận xét về

- Hai giá trị này của mỗi cột bằng nhau.

giá trị của a  b và b  a
- Cho HS rút ra nhận

- Phép cộng các số TP có tính chất giao

xét, rồi viết tóm tắt nhận

hoán: Khi đổi chỗ 2 số hạng trong 1 tổng thì

xét trên.

tổng không thay đổi.
a+b=b+a

Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài tập 2 (5 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Gọi 2 HS lên bảng làm ý a)9,46 + 3,8 = 13,26
a và ý c, cả lớp làm vào vở

Thử lại:3,8 + 9,46 =13,26
c)0,07 + 0, 09 = 0,16
Thử lại: 0,09 + 0,07 = 0,16

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét bài bạn

- Nhận xét và kết luận

- Nghe giảng

Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài tập 3 (5 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS đọc đề bài và trả - HS thực hiện
lời câu hỏi.
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+ Bài toán cho biết gì?

- Hình chữ nhật có chiều rộng
16,34m. Chiều dài hơn chiều rộng
8,32m.

+ Bài toán yêu cầu gì?

- Tính chu vi hình chữ nhật đó.

- GV yêu cầu HS gạch chân các

Một hình chữ nhật có chiều rộng

thông tin quan trọng.

16,34m, chiều dài hơn chiều rộng
8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật
đó.

- Để tính chu vi của hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) ×

phải làm thế nào?

2

- Chiều dài hơn chiều rộng 8,32m

16,34 + 8,32 = 24, 66 (m)

nên chiều dài của hình chữ nhật?
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả
lớp giải vào vở.

- HS làm bài :
Chiều dài của hình chữ nhật
là : 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
Chu vi của hình chữ nhật là :
( 24,66 + 16,34) × 2 = 82 (m)
Đáp số: 82 m.

- GV kiểm tra 1 số vở.

- HS làm bài.

- Nhận xét sửa chữa.

- Nghe giảng

Hoạt động 4: Hướng dẫn giải bài tập 4 (5 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS đọc đề bài và trả

- Nghe giảng và trả lời câu hỏi của

lời câu hỏi:

GV

+ Bài toán cho biết gì?

+ Tuần lễ đầu bán được 314,78 m vải
Tuần lễ sau bán được 525,22 m vải
(Một tuần lễ = 7 ngày)
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+ Bài toán yêu cầu gì?

+ Trung bình mỗi ngày bán được
bao nhiêu mét vải.

- Bài toán đã cho có thể chia thành

- Bài toán 1: Tìm số vải cửa hàng

các bài toán đơn nào?

bán được của hai tuần,
- Bài toán 2: Sau khi tìm được số
mét vải cửa hành bán được sau 2
tuần (14 ngày) sẽ tính được trung
bình mỗi ngày cửa hành bán số vải
được bao nhiêu mét.

- Nhận xét

- Nghe giảng

- Cho HS thảo luận theo nhóm,

Số mét vải cửa hàng đã bán trong 2

sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày.

tuần lễ là:
314,78 + 525,22 = 840 (m).
Tổng số ngày trong 2
tuần lễ là:
7 x 2 = 14 (ngày )
Trung bình mổi ngày cửa hàng bán
được số mét vải là :
840 : 14 = 60 (m) .
Đáp số: 60 m.

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét

- Nhận xét và kết luận

- Nghe giảng và chữa bài nếu làm sai

4. Củng cố - dặn dò (3 phút)
- GV nhắc lại tính chất giao hoán của phép cộng. (có thể lấy thêm một số
ví dụ đơn giản)
- Yêu cầu HS chuẩn bị bài cho tiết sau.
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