1. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những
yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới
cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Một trong
những định hướng cơ bản của đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục
mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú
trọng đến việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng
tạo của người học. Căn cứ vào tình hình quốc tế, trong nước và yêu cầu phát
triển giáo dục, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện
đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng
của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người
học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ
học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt
động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”. Tháng 10 năm 2013, Hội
nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị
quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện tốt mục tiêu
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29NQ/TW, chúng ta cần có nhận thức đúng về bản chất của đổi mới phương
pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học và một số biện
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pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng này. Các đổi mới này cần
được bắt đầu từ những bậc học thấp nhất, đặc biệt là bậc học Tiểu học.
Chúng ta biết rằng, đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học là tư duy
trực quan cụ thể, khả năng phân tích tổng hợp các dữ liệu của bài toán cũng
như tư duy trừu tượng của các em chưa thực sự phát triển. Việc đơn giản hóa
các bài toán là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao trong
việc giải toán cho các em. Vì vậy, khi dạy các kiến thức mới hay giải một bài
toán, giáo viên tiểu học thường phải sử dụng các biểu tượng, các yếu tố trực
quan thay cho các con số để các em dễ quan sát và thực hiện các thao tác tư
duy để từ đó xác định mối liên hệ giữa các đại lượng của bài toán. Một trong
những yếu tố trực quan được sử dụng nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực và
được đa số giáo viên tiểu học xem như là không thể thiếu được trong việc
hướng dẫn giải các bài toán có lời văn là sơ đồ đoạn thẳng. Giải toán bằng
cách dùng sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán, trong đó mối quan
hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm trong bài toán được biểu
diễn bởi các đoạn thẳng. Khi dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn mối quan hệ
trong bài toán, chúng ta đã chuyển nội dung bài toán từ kênh chữ sang kênh
hình. Ngoài chức năng tóm tắt bài toán, sơ đồ đoạn thẳng còn giúp trực quan
hóa các suy luận, làm cơ sở tìm ra lời giải toán; định hướng cho học sinh đặt
đề bài toán theo sơ đồ tóm tắt. Đó là ưu thế khiến cho việc dùng sơ đồ đoạn
thẳng trở thành một phương pháp giải toán thường xuyên được sử dụng và
hầu hết ở các khối lớp của bậc Tiểu học.
Toán học được sinh ra từ thực tế và trở lại giúp con người giải quyết các
bài toán thực tế. Các bài toán có lời văn mà học sinh tiểu học được giải có nội
dung là những vấn đề trong cuộc sống hết sức phong phú và có cấu trúc đa
dạng. Vì vậy giải các bài toán có lời văn là dịp để học sinh vận dụng một cách
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tổng hợp và ngày càng cao các tri thức và kỹ năng về toán tiểu học với kiến
thức cuộc sống. Trong chương trình toán Tiểu học nói chung, phần giải toán có
lời văn đóng vai trò hết sức quan trọng và có mặt hầu hết ở tất cả các bài học.
Giáo dục phát triển năng lực đang là một chủ đề được nhiều nhà nghiên
cứu giáo dục quan tâm. Khuynh hướng giáo dục hướng năng lực được nhiều
quốc gia trên thế giới lựa chọn. Tuy nhiên trong quan điểm chỉ đạo về giáo
dục phổ thông ở Việt Nam trước đây mới chỉ thể hiện một cách chung chung,
có phần còn sơ lược về phương diện lý luận hoặc được áp dụng trong một vài
nội dung rất cụ thể của môn Toán, còn lại đa phần trong thực tiễn là chưa thực
hiện được.
Với tất cả những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Dạy học giải
toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển
năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố Sơn La”.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Cơ sở lý luận về phương pháp dạy học; Năng lực toán học mà cụ thể là:
Năng lực nắm cấu trúc hình thức của bài toán; Năng lực khái quát hoá nhanh
và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và các phép toán; Năng lực trí nhớ
toán học về phương pháp giải toán, nguyên tắc, đường lối giải toán; Năng lực
vận dụng tri thức toán, phương pháp tư duy toán vào thực tiễn; Năng lực sáng
tạo; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giải toán có lời văn.
Nội dung môn Toán ở Tiểu học; Nội dung chương trình môn Toán lớp 4.
Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Các biện pháp sư phạm. Giáo viên và học sinh một số trường tiểu học ở
Thành phố Sơn La.
3. Khách thể nghiên cứu
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Nội dung môn Toán ở tiểu học; Nội dung chương trình môn Toán lớp 4.
Các biện pháp sư phạm.
Giáo viên và học sinh một số trường Tiểu học ở thành phố Sơn La.
4. Mục tiêu nghiên cứu
Khảo sát thực trạng việc dạy - học giải toán có lời văn bằng phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh (lớp 4) ở
thành phố Sơn La. Từ đó, đề xuất một số biện pháp sư phạm giúp cho việc
dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng
phát triển năng lực cho học sinh (lớp 4) trên địa bàn thành phố Sơn La đạt
hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 NQ/TW. Đồng thời, đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện các phương
pháp dạy học ở nhà trường phổ thông.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
Nghiên cứu và làm rõ về năng lực, năng lực toán học của học sinh Tiểu
học, đặc biệt là học sinh lớp 4.
Nghiên cứu nội dung, chương trình, mục tiêu của môn Toán 4.
Nghiên cứu các dạng toán có lời văn ở lớp 4.
Nghiên cứu phương pháp sơ đồ đoạn thẳng và việc sử dụng phương pháp
này vào giải toán có lời văn ở lớp 4.
Khảo sát thực trạng việc dạy - học giải toán có lời văn bằng phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh (lớp 4) ở
thành phố Sơn La.
Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm giúp cho việc dạy học giải toán
có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực
cho học sinh (lớp 4) trên địa bàn thành phố Sơn La.
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Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng về tính khả thi của các
biện pháp đã đề xuất.
6. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện chủ yếu dựa trên các phương pháp nghiên cứu
như: Phương pháp điều tra đánh giá, khảo sát thực tế; Phương pháp phân tích
tổng hợp; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp phân loại hệ
thống kiến thức; Phương pháp giả thuyết...
7. Giả thuyết khoa học
Đề xuất được một số biện pháp sư phạm giúp cho việc dạy học giải toán
có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực
cho học sinh (lớp 4) trên địa bàn thành phố Sơn La đạt hiệu quả cao.
8. Đóng góp của luận văn
Xây dựng các biện pháp sư phạm phù hợp với đối tượng học sinh lớp 4
thành phố Sơn La đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy và học.
Góp phần hoàn thiện phương pháp dạy học giải toán có lời văn bằng sơ
đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4.
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, lời cam đoan, lời cảm ơn,
mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
Chương 2: Một số biện pháp sư phạm dạy học giải toán có lời văn
bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho
học sinh lớp 4 thành phố Sơn La.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
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Chương 1
Cơ sở lý luận và thực tiễn
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Năng lực
1.1.1.1. Khái niệm năng lực
Có rất nhiều định nghĩa về năng lực và khái niệm này đang thu hút sự
quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới.
Theo cách hiểu thông thường, năng lực là sự kết hợp của tư duy, kĩ năng và
thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân
hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ.
Như vậy, mức độ và chất lượng hoàn thành công việc sẽ phản ánh mức
độ năng lực của người đó. Do các nhiệm vụ cần phải giải quyết trong cuộc
sống, trong công việc, trong học tập là các nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự kết
hợp của các thành tố phức hợp về tư duy, cảm xúc, thái độ, kĩ năng nên có thể
nói năng lực của một cá nhân là hệ thống các khả năng và sự thành thạo giúp
cho người đó hoàn thành một công việc hay yêu cầu trong những tình huống
học tập, công việc hoặc cuộc sống. Hay nói một cách khác, năng lực là khả
năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và sự đam mê
để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng
của cuộc sống. Trong một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu châu Âu về việc
làm và lao động năm 2005, các tác giả đã phân tích rõ mối liên quan giữa các
khái niệm năng lực (competence), kĩ năng (skills) và kiến thức (knowledge).
Báo cáo này đã tổng hợp các định nghĩa chính về năng lực trong đó có nêu,
năng lực là tổ hợp những phẩm chất về thể chất và trí tuệ giúp ích cho việc
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hoàn thành một công việc với mức độ chính xác nào đó.
Ở Việt Nam, khái niệm năng lực cũng thu hút sự quan tâm của các nhà
nghiên cứu cũng như công luận khi giáo dục đang thực hiện công cuộc đổi
mới căn bản và toàn diện, chuyển từ giáo dục kiến thức sang giáo dục năng
lực. Khái niệm này cũng được định nghĩa khá tương đồng với các định nghĩa
mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đưa ra. Chẳng hạn, các nhà tâm lí học cho
rằng, năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lí của cá nhân phù
hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho
hoạt động đó đạt hiệu quả cao. Hay, năng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lý
độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất
định, đảm bảo cho hoạt động đó nhanh chóng đạt kết quả.
Như vậy, cho dù là khó định nghĩa năng lực một cách chính xác nhất
nhưng các nhà nghiên cứu của Việt Nam và thế giới đã có cách hiểu tương tự
nhau và đã đưa ra các định nghĩa có nội hàm tương đương về khái niệm này.
Tựu chung lại, năng lực được coi là sự kết hợp của các đặc điểm, thuộc tính
tâm lý, khả năng, phẩm chất, thái độ của một cá nhân hoặc tổ chức phù hợp
với yêu cầu đặc trưng của hoạt động nhằm đảm bảo để thực hiện một nhiệm
vụ có hiệu quả cao.
1.1.1.2. Một số đặc điểm cơ bản của năng lực
Các năng lực được hình thành trên cơ sở các tư chất tự nhiên của cá
nhân. Năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà phần lớn
là do công tác, do tập luyện mà có. Do vậy, để nắm được cơ bản các dấu hiệu
khi nghiên cứu bản chất của năng lực ta cần phải xem xét một số khía cạnh
sau.
Thứ nhất, năng lực luôn có sự khác biệt tâm lý giữa cá nhân người này
với người kia. Nếu một sự việc không thể hiện rõ tính chất mà ai cũng như ai
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thì không thể nói về năng lực.
Thứ hai, năng lực chỉ là những khác biệt có liên quan đến hiệu quả việc
thực hiện một hoạt động nào đó chứ không phải bất kỳ những sự khác nhau cá
biệt chung chung nào.
Thứ ba, năng lực không liên quan đến những kiến thức kỹ năng, kỹ xảo
đã được hình thành ở một người nào đó mà năng lực làm cho việc tiếp thu các
kiến thức kỹ năng, kỹ xảo trở nên dễ dàng hơn.
Thứ tư, năng lực con người bao giờ cũng có mầm mống bẩm sinh tuỳ
thuộc vào sự tổ chức của hệ thống thần kinh trung ương, nhưng nó chỉ được
phát triển trong quá trình hoạt động phát triển của con người, trong xã hội có
bao nhiêu hình thức hoạt động của con người thì cũng có bấy nhiêu loại năng
lực, ví dụ như: người có năng lực về điện, người có năng lực về lái máy bay,
người có năng lực về thể thao....
Thứ năm, cần phân biệt năng lực với trí thức, kỹ năng, kỹ xảo. Bởi lẽ, trí
thức là những hiểu biết thu nhận được từ sách vở, từ học hỏi và từ kinh
nghiệm cuộc sống của mình. Kỹ năng là sự vận dụng bước đầu những kiến
thức thu lượm vào thực tế để tiến hành một hoạt động nào đó. Kỹ xảo là
những kỹ năng được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức thuần thục cho phép con
người không phải tập trung nhiều ý thức vào việc mình đang làm. Còn năng
lực là một tổ hợp các phẩm chất tương đối ổn định, tương đối cơ bản của cá
nhân, cho phép nó thực hiện có kết quả một hoạt động.
Như vậy có thể nói, năng lực có một số đặc điểm cơ bản như: bộc lộ và
hình thành trong hoạt động; gắn với một hoạt động cụ thể; chịu sự chi phối
của hoàn cảnh và bản thân.
1.1.1.3. Một số dạng năng lực
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Tâm lý học chia năng lực thành các dạng khác nhau như năng lực chung,
cốt lõi (key competences) và năng lực chuyên môn.
Năng lực chung, cốt lõi bao gồm một số năng lực được coi là nền tảng,
cần thiết cho nhiều hoạt động khác nhau như năng lực phán xét tư duy lao
động, năng lực khái quát hoá, năng lực tổng hợp, năng lực tưởng tượng....
Dựa trên những năng lực cốt lõi này, người học có thể thực hiện được yêu cầu
học tập cũng như các yêu cầu khác trong các bối cảnh và tình huống khác
nhau. Theo định nghĩa của các nước có nền kinh tế phát triển (OECD), năng
lực cốt lõi bao gồm: năng lực đọc hiểu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết
vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực khái quát hóa, năng lực tổng hợp,… Do
vậy, năng lực có tính phức hợp hơn kĩ năng và mức độ thành thạo của một kĩ
năng cũng quyết định một phần tới mức độ cao thấp của năng lực.
Năng lực chuyên môn là năng lực đặc trưng trong lĩnh vực nhất định của
xã hội như năng lực tổ chức, năng lực âm nhạc, năng lực kinh doanh, năng lực
hội hoạ, năng lực toán học... Năng lực chuyên môn đi sâu vào ngành hoặc
chuyên ngành cụ thể, nó ở phạm vi hẹp, phù hợp với đặc thù của từng ngành,
chuyên ngành.
Trong thực tế, mọi hoạt động muốn có kết quả và hiệu quả cao thì mỗi
người đều phải có năng lực chung phát triển ở trình độ cần thiết và có một vài
năng lực chuyên môn tương ứng với lĩnh vực công việc của mình. Như vậy,
năng lực chung cốt lõi và năng lực chuyên môn không tách rời mà quan hệ
biện chứng với nhau. Năng lực chung là cơ sở, là năng lực cơ bản cần thiết
làm nền tảng để phát triển năng lực chuyên môn, nếu chúng càng phát triển
thì càng dễ hình thành được năng lực chuyên môn. Ngược lại, sự phát triển
của năng lực chuyên môn trong những điều kiện nhất định lại có ảnh hưởng
đối với sự phát triển của năng lực chung, cốt lõi.
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Như vậy, 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, là các khả năng và kỹ năng nhận thức vốn có
ở cá nhân hay có thể học được… đáp ứng các yêu cầu phức hợp để thực hiện
thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể và giải quyết các vấn đề đặt ra
trong cuộc sống.
1.1.2. Năng lực toán học
1.1.2.1. Năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra nhóm các năng lực cốt lõi (hay còn gọi là
năng lực nhận thức) của học sinh tiểu học thường gắn liền với các quá trình tư
duy (quá trình nhận thức), bao gồm:
(1) Năng lực ngôn ngữ;
(2) Năng lực tính toán và suy luận lôgic hay tư duy trừu tượng;
(3) Năng lực giải quyết vấn đề;
(4) Năng lực sáng tạo;
(5) Năng lực cảm xúc;
(6) Năng lực tương tác xã hội;
(7) Năng lực tự học, học suốt đời;
(8) Năng lực siêu nhận thức (năng lực nghĩ về cách suy nghĩ).
Mỗi năng lực này lại gồm một nhóm các năng lực cụ thể hơn hay còn gọi
là năng lực thành phần. Mỗi năng lực chung và các năng lực thành phần được
hình thành chủ yếu qua các môn học, trên lớp học, trong nhà trường trên nền
của một môi trường học tập thân thiện, tích cực hóa người học với các lí
thuyết dạy học hiện đại như: dạy học kiến tạo; dạy học trải nghiệm; dạy học
tương tác; dạy học bằng trò chơi....
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Như vậy, năng lực của học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 4 được
hình thành, phát triển ở trong và ngoài nhà trường. Nhà trường đuợc coi là
môi trường giáo dục chính thống giúp các em hình thành được những năng
lực chung, cần thiết, song đó không phải là nơi duy nhất. Những môi trường
khác như: gia đình, cộng đồng, xã hội... cũng góp phần bổ sung và hoàn thiện
các năng lực cho các em.
1.1.2.2. Năng lực toán học của học sinh tiểu học
Trong thư gửi các bạn trẻ yêu toán, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng
đã viết "Trong các môn khoa học và kĩ thuật, toán học giữ vị trí nổi bật. Nó là
môn thể thao của trí tuệ, giúp chúng ta nhiều trong việc rèn luyện phương
pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp
giải quyết các vấn đề; giúp chúng ta rèn luyện nhiều đức tính quý báu như cần
cù và nhẫn nại, tự lực cánh sinh, ý chí vượt khó, yêu thích tính chính xác, ham
chuộng chân lí" (Phạm Văn Đồng, Thư gửi các bạn trẻ yêu toán, Toán học và
tuổi trẻ, 11 - 1967, tr.1). Trong đoạn thư này, cố Thủ tướng cũng đã lột tả khá
rõ nét cho chúng ta thấy bản chất của năng lực toán học.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về “năng lực toán học” từ những
phương diện khác nhau. Tuy nhiên ở đây, chúng tôi quan niệm năng lực toán
học như sau: Năng lực toán học là tổ hợp các năng lực của bản thân (có sẵn
hoặc qua rèn luyện mà có) đảm bảo thực hiện thành công các hoạt động toán
học cũng như trong cuộc sống. Những năng lực này đáp ứng việc hấp thụ
những tri thức toán học, khả năng học tập môn Toán, khả năng vận dụng kiến
thức toán vào cuộc sống,...
Như vậy, ta có thể hiểu năng lực toán học của học sinh phổ thông nói
chung, học sinh tiểu học nói riêng là những năng lực cần có khi học sinh học
xong chương trình môn Toán. Những năng lực này đáp ứng việc hấp thụ
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những tri thức toán học, khả năng học tập môn Toán, khả năng vận dụng kiến
thức toán vào cuộc sống,... Theo nhóm chuyên gia tư vấn cho chương trình
giáo dục Việt Nam sau 2015, thì các năng lực toán học cần hình thành cho
học sinh bao gồm: Năng lực thu nhận thông tin Toán học, năng lực chế biến
thông tin toán học, năng lực lưu trữ thông tin toán học, năng lực vận dụng
Toán học vào giải quyết vấn đề.
(1) Năng lực thu nhận thông tin Toán học được chia thành:
- Năng lực tri giác hình thức hoá tài liệu toán học.
- Năng lực nắm cấu trúc hình thức của bài toán.
(2) Chế biến thông tin toán học được chia thành:
- Năng lực tư duy logic trong lĩnh vực các quan hệ số lượng và không
gian, hệ thống kí hiệu số và dấu. Năng lực tư duy bằng các kí hiệu toán học.
- Năng lực khái quát hoá nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học
và các phép toán.
- Năng lực rút gọn quá trình suy luận toán học và hệ thống các phép toán
tương ứng. Năng lực tư duy bằng các cấu trúc rút gọn.
- Tính linh hoạt của các quá trình tư duy trong hoạt động toán học.
- Khuynh hướng vươn tới tính rõ ràng, đơn giản, tiết kiệm, hợp lí của lời
giải.
- Năng lực nhanh chóng và dễ dàng sửa lại phương hướng của quá trình
tư duy, năng lực chuyển từ tiến trình tư duy thuận sang tiến trình tư duy đảo.
(3) Lưu trữ thông tin toán học được chia thành:
- Trí nhớ toán học (Trí nhớ khái quát về các: quan hệ toán học, đặc điểm
về loại, sơ đồ suy luận và chứng minh, phương pháp giải toán, nguyên tắc,
đường lối giải toán).
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(4) Năng lực vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề:
- Năng lực vận dụng các tri thức toán (chủ yếu là tri thức chuẩn) như
công cụ trong học tập.
- Năng lực giải toán, giải một số bài toán có tính thực tiễn điển hình.
- Năng lực vận dụng tri thức toán, phương pháp tư duy toán vào thực
tiễn.
- Khuynh hướng, khả năng toán học hóa các tình huống.
Chương trình toán học phổ thông mới hướng tới phát triển năng lực toán
học của học sinh, bao gồm các năng lực toán học chủ yếu là: Năng lực tư duy
toán học; Năng lực giải quyết vấn đề có nội dung toán học; Năng lực mô hình
hóa toán học; Năng lực lập luận toán học; Năng lực sử dụng các kí hiệu toán
học; Năng lực trình bày các nội dung toán học; Năng lực giao tiếp có sử dụng
toán học, sử dụng các công cụ và phương tiện trong học toán.
Trong khuôn khổ của luận văn này, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu và
đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát huy các năng lực toán học cụ thể
sau: Năng lực nắm cấu trúc hình thức của bài toán; Năng lực khái quát hoá
nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và các phép toán; Năng lực trí
nhớ toán học về phương pháp giải toán, nguyên tắc, đường lối giải toán; Năng
lực vận dụng tri thức toán, phương pháp tư duy toán vào thực tiễn; Năng lực
sáng tạo; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tính toán và suy luận lôgic hay
tư duy trừu tượng; Năng lực tự học, học suốt đời.
1.1.3. Hoạt động giải toán có lời văn
1.1.3.1. Bài toán có lời văn
Ta có thể hiểu bài toán có lời văn là bài toán trong đó các dữ kiện, ẩn
số, quan hệ trong bài toán được diễn tả bằng lời văn.
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Các bài toán có lời văn rất đa dạng và cũng có nhiều quan niệm khác
nhau về toán có lời văn. Chúng tôi cho rằng một bài toán có lời văn nói chung
và ở lớp 4 nói riêng có các đặc điểm chính sau.
Thứ nhất, các mối quan hệ giữa các dữ kiện, các yếu tố trong bài toán
được biểu thị bằng lời.
Thứ hai, có nội dung sát thực, gần gũi với thực tế cuộc sống.
Thứ ba, các số liệu của bài toán có lời văn luôn có danh số.
Cái khó của bài toán có lời văn là những yếu tố về lời văn đã che đậy
bản chất toán học của bài toán, hay nói cách khác là các mối quan hệ giữa các
yếu tố toán học chứa đựng trong bài toán đã bị lời văn che mất. Vì vậy để có
thể hiểu được bản chất của bài toán ta cần phải lược bỏ những yếu tố về lời
văn từ đó làm nổi bật lên bản chất toán học của bài toán.
1.1.3.2. Hoạt động giải toán
Chúng ta biết rằng, hoạt động cơ bản của người làm toán là giải toán.
Việc giải bài toán có tầm quan trọng rất lớn và từ lâu đã là một trong những
vấn đề trung tâm của phương pháp dạy học toán.
Đối với học sinh tiểu học, có thể coi việc giải toán là một hình thức chủ
yếu của việc học toán. Việc dạy giải các bài toán cho học sinh là một trong
những nhiệm vụ quan trọng và quyết định trong việc học toán của các em. Có
thể nói, môn Toán ở trường tiểu học bên cạnh mục tiêu trang bị kiến thức toán
học còn có nhiệm vụ hình thành cho học sinh các năng lực toán học. Trong
đó, hoạt động giải toán được xem là hình thức chủ yếu để hình thành phẩm
chất và năng lực toán học cho học sinh. Bởi vì, thông qua hoạt động giải toán,
học sinh nắm vững tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và phát triển tư duy
sáng tạo. Ngoài ra, hoạt động giải toán nói chung và hoạt động giải toán ở bậc
Tiểu học nói riêng còn là hoạt động quan trọng nhất trong quá trình dạy và
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học toán, nó chiếm khoảng thời gian tương đối lớn trong nhiề u tiết học cũng
như toàn bộ chương trình môn Toán.
Như vậy chúng ta thấy rằng, hoạt động giải toán là một thành phần quan
trọng trong chương trình giảng dạy môn Toán ở bậc tiểu học. Nội dung của
việc giải toán gắn chặt một cách hữu cơ với nội dung của số học và số tự
nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản và các yếu tố đại số, hình học
có trong chương trình. Trong hoạt động giải toán, học sinh phải tư duy một
cách tích cực và linh hoạt, huy động tích cực các kiến thức và khả năng đã
có vào các tình huống khác nhau. Trong nhiều trường hợp phải biết phát hiện
những dữ kiện hay điều kiện chưa được nêu ra một cách tường minh và trong
chừng mực nào đó, phải biết suy nghĩ năng động, sáng tạo. Do đó, hoạt động
giải toán sẽ giúp chúng ta đạt được các mục đích sau.
Một là, hoạt động giải toán giúp học sinh ôn tập, hệ thống hoá, củng cố
các kiến thức và kỹ năng đã học.
Hai là, các khái niệm và các quy tắc về toán trong sách giáo khoa, nói
chung đều được giảng dạy thông qua hoạt động giải toán.
Ba là, hoạt động giải toán giúp rèn luyện cho học sinh tư duy logic, diễn
đạt và trình bày một vấn đề toán học nói riêng, trong đời sống nói chung một
cách khoa học.
Bốn là, hoạt động giải toán hình thành nhịp cầu nối toán học trong nhà
trường với toán học trong đời sống xã hội cho học sinh.
Năm là, hoạt động giải toán góp phần quan trọng trong việc xây dựng
cho học sinh những cơ sở ban đầu của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô
sản, thế giới quan duy vật biện chứng.
Sáu là, hoạt động giải toán góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho
học sinh năng lực tư duy và những đức tính tốt của con người lao động mới.
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Như vậy có thể nói, hoạt động giải toán ở tiểu học sẽ giúp các em luyện
tập, củng cố vận dụng các kiến thức và thao tác thực hành đã học, rèn luyện
kỹ năng tính toán; Qua hoạt động giải toán các em 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, óc phán đoán, tìm tòi; hoạt động giải toán còn giúp học
sinh rèn luyện đức tính và phong cách của người lao động mới.
1.1.3.3. Hoạt động giải toán có lời văn
Các bài toán có lời văn mà học sinh tiểu học được giải có nội dung là
những vấn đề trong cuộc sống hết sức phong phú và có cấu trúc đa dạng. Vì
vậy giải các bài toán có lời văn là dịp để học sinh vận dụng một cách tổng hợp
và ngày càng cao các tri thức và kỹ năng về toán tiểu học với kiến thức cuộc
sống. Trong chương trình toán Tiểu học nói chung, phần giải toán có lời văn
đóng vai trò hết sức quan trọng và có mặt hầu hết ở tất cả các bài học.
Trong giải toán, học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, huy
động tích cực các kiến thức và khả năng đã có vào các tình huống khác nhau.
Vì vậy có thể coi giải toán có lời văn là một trong những biểu hiện năng động
nhất của hoạt động trí tuệ của học sinh.
Giải toán có lời văn không chỉ giúp học sinh thực hành giải các bài tập
trong sách mà còn vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế rèn luyện khả
năng diễn đạt ngôn ngữ thông qua việc trình bày lời giải một cách rõ ràng,
chính xác và khoa học. Giải toán có lời văn còn được dùng để rèn luyện các
kỹ năng và kiểm tra việc áp dụng các kiến thức cơ bản. Trong dạy - học toán
ở tiểu học, hoạt động giải toán có lời văn chiếm một vị trí quan trọng. Có thể
coi hoạt động dạy - học giải toán là “hòn đá thử vàng” của dạy - học toán. Do
đó, dạy học giải toán có lời văn ở bậc tiểu học nhằm đến các mục đích chủ
yếu sau.
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Thứ nhất, giúp học sinh luyện tập, củng cố, vận dụng các kiến thức và
thao tác thực hành đã học, rèn luyện kỹ năng tính toán bước tập dượt vận
dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành vào thực tiễn.
Thứ hai, giúp học sinh 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.
Thứ ba, rèn luyện cho học sinh những đặc tính và phong cách làm việc
của người lao động, như: cẩn thận, chu đáo, cụ thể.
Ngoài ra, hoạt động giải toán có lời văn góp phần quan trọng trong việc
thực hiện các mục tiêu của dạy học toán. Thông qua giải toán có lời văn, học
sinh biết cách vận dụng những kiến thức toán học và rèn luyện kĩ năng thực
hành với những yêu cầu được thể hiện một cách đa dạng, phong phú. Nhờ
việc dạy học giải toán mà học sinh có điều kiện phát triển năng lực tư duy, rèn
luyện phương pháp suy luận và hình thành những phẩm chất cần thiết của
người lao động mới.
1.1.4. Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
1.1.4.1. Thế nào là phương pháp sơ đồ đoạn thẳng?
Ta có thể hiểu, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải
toán ở Tiểu học, trong đó mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại
lượng phải tìm trong bài toán được biểu diễn bởi các đoạn thẳng. Nói cách
khác, đây là phương pháp dùng các đoạn thẳng và sắp xếp chúng một cách
thích hợp để thay thế các số khi thiết kế các mối quan hệ phụ thuộc đã cho
trong bài toán, tạo một hình ảnh trực quan cụ thể giúp học sinh suy nghĩ, tìm
tòi cách giải bài toán.
Thực tế cho thấy, học sinh tiểu học thường hay bắt chước và làm theo
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thầy cô giáo. Do đó, giáo viên hướng dẫn cho học sinh giải toán bằng phương
pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng là một trong những phương pháp chiếm ưu thế
nhằm giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ, dễ phát hiện các sai lầm trong khi nhìn
nhận vấn đề và cuối cùng là giải được bài toán. Đặc biệt, đối với học sinh lớp
4 việc hướng dẫn các em giải bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng là tiền đề cơ sở
cho việc giải nhiều bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5 và các lớp cao hơn.
1.1.4.2. Vai trò của việc giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thường được dùng trong dạy - học giải
toán ở Tiểu học bởi vì phương pháp này có một số ưu điểm sau.
Một là, khi sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, học sinh sẽ dễ vẽ
hình, dễ ghi giá trị của các số hoặc các số đo đại lượng vào các đoạn thẳng, từ
đó giúp học sinh dễ nhận thấy mối quan hệ trong bài toán.
Hai là, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán
khoa học, dễ hiểu và gần gũi với tư duy của học sinh; có tiń h trực quan cao,
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ tiểu học, hình thành và phát triển kỹ
năng, kỹ xảo, năng lực tư duy, tưởng tượng.
Ba là, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán
mang lại hiệu quả cao trong việc giải toán.
Qua các bài tập thực nghiệm cho thấy trình độ tư duy của học sinh tiểu
học còn non nớt, khả năng phân tích và khái quát còn chưa cao, khi đọc các
bài toán có lời văn các em hiểu yêu cầu của bài toán rất chậm. Vì vậy, khi giải
toán có lời văn chúng ta dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải thì rất có
hiệu quả, nó phù hợp với đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học, giúp các em
dễ hiểu và dễ nhớ.
1.1.4.3. Một số lưu ý khi dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán

18

Khi dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán cần lưu ý một số
vấn đề sau.
Một là, cần phải nắm rõ bản chất của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Hai là, phải hiểu rõ ý nghĩa của từng dạng toán, phân biệt rõ ràng các
dạng toán khác nhau.
Ba là, cần nắm rõ quy trình giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn
thẳng.
1.1.5. Quy trình giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
1.1.5.1. Quy trình giải toán có lời văn
Quy trình giải toán có lời văn tuân thủ theo quy trình giải một bài toán đã
được đưa ra bởi Pôlya. Tuy nhiên, quy trình giải toán có lời văn thường được
cụ thể bởi 4 bước:
Bước 1. Đọc và tìm hiểu kĩ đề bài.
Bước 2. Lập kế hoạch giải bài toán (Tìm đường lối giải bài toán).
Bước 3. Thực hiện kế hoạch giải bài toán (Trình bày bài giải).
Bước 4. Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải bài toán.
Ngoài ra, một lời giải đầy đủ cho bài toán có lời văn còn phải đảm bảo
các yêu cầu sau:
Thứ nhất, xác lập được mối liên hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm trong
điều kiện cụ thể của bài toán.
Thứ hai, đặt được các câu trả lời cùng các phép tính đúng cho mỗi câu
trả lời.
Thứ ba, tìm được đáp số của bài toán.
1.1.5.2. Quy trình giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
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Trong dạy học giải toán ở tiểu học, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
thường được dùng để giải các bài toán đơn, các bài toán hợp và các bài toán
có văn điển hình. Quy trình giải một bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ
đồ đoạn thẳng được cụ thể hóa từ quy trình giải một bài toán có lời văn bởi
các bước sau:
Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ đề bài.
Bước 2: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Ở bước này học sinh
cần phân tích các điều kiện của bài toán, biểu diễn các đại lượng trên sơ đồ
đoạn thẳng.
Bước 3: Dựa trên sơ đồ đoạn thẳng lập kế hoạch giải.
Bước 4: Thực hiện kế hoạch giải bài toán.
Bước 5: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải bài toán.
Qua các bước đó học sinh cần đạt các yêu cầu về giải toán có lời văn
bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng:
Yêu cầu 1: Từ đề bài đã cho học sinh phải thiết lập được các mối liên hệ
và phụ thuộc giữa các dại lượng cho trong bài toán đó.
Yêu cầu 2: Học sinh biết phân tích, phán đoán suy luận nhanh các tư duy
lôgic và cách khái quát cao.
Yêu cầu 3: Rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, diễn đạt được cách
tìm ra các đại lượng.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Chương trình môn Toán lớp 4
1.2.1.1. Vị trí và vai trò của môn Toán Tiểu học
Các môn học ở Tiểu học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, học sinh tiểu
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học được đào tạo nhằm phát triển toàn diện cả trí thức, đạo đức, lao động, thể
thao, mĩ học. Giáo dục tiểu học góp phần đào tạo những con người đủ đức, đủ
tài để phục vụ xã hội. Cùng với các môn học khác, môn Toán ở Tiểu học có
một vị trí và tầm quan trọng rất lớn bởi các lý do sau.
Thứ nhất, môn Toán bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu
tượng hoá, khái quán hoá, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập
toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, bằng
viết các suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập và làm
việc khoa học, linh hoạt sáng tạo. Môn Toán góp phần rất quan trọng trong
việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, giải quyết vấn đề, góp phần phát triển
trí thông minh. Những thao tác tư duy có thể rèn luyện cho học sinh qua môn
Toán bao gồm phân tích tổng hợp, so sáng, tương tự, khái quát hóa, tương tự
hóa, cụ thể hoá, đặc biệt hóa. Các phẩm chất trí tuệ có thể rèn luyện cho học
sinh bao gồm: tính độc lập, tính linh hoạt, tính nhuần nhuyễn, tính sáng tạo...
trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về: số học, các số tự
nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản, giải toán có lời văn ứng dụng
thiết thực trong đời sống và một số yếu tố hình học đơn giản. Môn Toán giúp
học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian
của thế giới hiện thực. Đối tượng nghiên cứu của toán học với quan hệ về số
lượng và hình dạng là thế giới của hiện thực vì thế ở tiểu học cho dù là những
kiến thức đơn giản nhất cũng là những thể hiện của các mối quan hệ về số
lượng và hình dáng không gian.
Thứ hai, ở lứa tuổi Tiể u học, tư duy của các em mới hình thành và phát
triển. Vì vậy mà Toán học trở hành nhu cầu cần thiết với các em. Nó là cánh
cửa mở rộng giúp các em nhìn ra thế giới đầy sự kỳ diệu mới lạ. Môn Toán
giúp trang bị cho học sinh một hệ thống tri thức về khoa học tự nhiên, cơ bản
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làm nền tảng để học sinh hiểu biết và giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn. Hơn
nữa, với các kiến thức căn bản, Toán học sẽ góp phần quan trọng giúp các em
có thể học tập tốt các môn học khác trong nhà trường Tiểu học cũng như ở
các cấp học sau.
Thứ ba, môn Toán với tư cách là một bộ phận khoa học nghiên cứu hệ
thống kiến thức cơ bản và sự nhận thức cần thiết trong đời sống sinh hoạt
cũng như lao động của con người. Môn Toán còn là một môn khoa học
nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực, nó có hệ thống kiến thức và
phương pháp truyền đạt cơ bản, cần thiết cho đời sống sinh hoạt, lao động của
con người. Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng
dụng trong đời sống nên chúng rất cần thiết cho người lao động. Do môn
Toán là ''chìa khoá'' mở cửa cho tất cả các ngành khoa học khác nên nó là
công cụ cần thiết của người lao động trong thời đại mới. Chính vì thế, môn
Toán góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và
phát triển nhân cách học sinh. Môn Toán có tác dụng to lớn trong việc phát
triển tư duy độc lập, linh hoạt, sáng tạo. Nó góp phần hình thành và phát triển
trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập sáng tạo; rèn luyện nếp sống khoa học;
góp phần giáo dục những đức tiń h tốt, những phẩm chất quan trọng của con
người như: kiên trì, cần cù, nhẫn nại, ý chí vượt khó...
Khi nói đến vị trí và tầm quan trọng của môn Toán, giáo sư Ri - sa đã nói
"Toán học nghiên cứu những quan hệ về số lượng hình dạng không gian của
thế giới hiện thực. Môn Toán là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là chìa khoá khoa học".
Vì vậy, môn Toán là bộ môn không thể thiếu được trong nhà trường đặc biệt
là ở tiểu học, nó giúp con người phát triển toàn diện hơn, góp phần vào giáo
dục tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và sự phồn vinh của quê hương đất nước.
1.2.1.2. Chương trình môn Toán lớp 4
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Để xem xét thực tế hiệu quả dạy học giải toán có lời văn bằng phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng nhằm phát huy năng lực của học sinh lớp 4, trước tiên
chúng ta cần tìm hiểu yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức, nội dung và
phương pháp dạy học ở Tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói riêng.
1) Mục tiêu
Luật Giáo dục đã nhấn mạnh mục tiêu Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học
sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, chuẩn bị cho học
sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.
Chương trình Tiểu học xác định mục tiêu môn Toán nhằm giúp học sinh:
- Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, số tự nhiên, phân số, số
thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn
giản.
- Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều
ứng dụng thiết thực trong đời sống.
- Góp phần phát triển bước đầu khả năng tư duy, khả năng suy luận và
khả năng diễn đạt để giải quyết các vấn đề đơn giản có liên quan đến đời
sống; kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập môn Toán; góp phần
hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học,
chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
2) Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ
- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số
tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình
học và thống kê đơn giản.
- Kỹ Năng: Hình thành các kỹ năng thực hành tính, đo lường, giải các
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bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. Góp phần bước đầu phát
triển năng lực tư duy năng suy luận hợp lý và diễn đạt đúng (nói và viết), cách
phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống
- Thái độ: Kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập toán; góp
phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa
học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
3) Nội dung:
Nội dung môn Toán ở tiểu học nói chung và môn Toán 4 nói riêng được
thống nhất với 4 mạch nội dung sau: Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Hình
học; Giải toán có lời văn.
Ngoài 04 mạch kiến thức chính kể trên, môn Toán 4 còn có thên một số
yếu tố thống kê như: Giới thiệu bước đầu về số trung bình cộng; Lập bảng số
liệu và nhận xét bảng số liệu; Giới thiệu biểu đồ. Tập nhận xét trên biểu đồ.
1.2.2. Một số dạng toán có lời văn ở lớp 4
Các bài toán có lời văn trong chương trình môn Toán lớp 4 chủ yếu là
các bài toán hợp và thường được chia thành 6 dạng sau:
(1) Tìm số trung bình cộng.
(2) Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
(3) Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
(4) Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
(5) Giải toán có liên quan đến chu vi, diện tích các hình: hình bình hành,
hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi.
(6) Tìm phân số của một số.
Việc phân chia các bài toán thành các dạng và đặt tên cho nó tùy thuộc
vào mục đích nghiên cứu. Ta có thể phân chia theo chiều ngang, chiều dọc
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của kiến thức cũng có thể phân chia theo nội dung bài toán. Do đó, trên đây
chỉ là một cách phân chia theo mục đích nghiên cứu của tác giả.
1.2.3. Thực trạng dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ
đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 Thành phố
Sơn La
Để nắm được thực trạng dạy và học giải toán có lời văn bằng phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4
Thành phố Sơn La, tôi đã tiến hành khảo sát một số lớp trên địa bàn, dự
giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm. Ngoài ra, tôi còn nghiên cứu các báo cáo,
các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành về vấn đề
nghiên cứu. Qua kết quả khảo sát, tìm hiểu tài liệu tôi đã thu được kết quả cụ
thể sau.
1.2.3.1. Điều kiện kinh tế xã hội, vị trí địa lý Thành phố Sơn La
Thành phố Sơn La là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc Việt Nam,
cách Hà Nội khoảng 320 km về phía Tây Bắc. Trước là thị xã Sơn La, được
chuyển lên thành phố theo Nghị định số 98/2008 ngày 3/9/2008 của Chính
phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc lộ 6 đi qua thành phố,
nối thành phố với thành phố Điện Biên Phủ và thành phố Hòa Bình. Thành
phố Sơn La có tổng diện tích trên 323.5 km² với dân số là 102.6 nghìn người.
Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y
tế của cả tỉnh, có hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi tạo điều kiện
cho thành phố trong việc giao lưu thông thương hàng hoá, trao đổi thông tin
kỹ thuật, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và khả năng thu
hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Thành phố 11 dân
tộc, trong đó đông nhất là dân tộc Thái và dân tộc Kinh, các dân tộc còn lại
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chiếm tỷ lệ thấp. Mỗi dân tộc vẫn giữ nét đặc trưng riêng trong đời sống văn
hoá truyền thống, hoà nhập làm phong phú, đa dạng bản sắc dân tộc, bao gồm
văn học nghệ thuật, lịch sử, tín ngưỡng.
Được sự quan tâm của các cấp, các ngành đặc biệt sự chỉ đạo sát sao
của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố nên các
nhà trường trên địa bàn Thành phố Sơn La tương đối đầy đủ về các điều kiện
dạy và học. Lãnh đạo các nhà trường có năng lực, chú trọng đầu tư chất lượng
học sinh, đầu tư cho các phong trào mũi nhọn, phân công chuyên môn khá
hợp lí, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên công tác.
Đa số người dân quan tâm đến việc học hành của con cái. Chỉ còn một
số ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình mà
còn phó thác cho nhà trường. Một số gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc
học tập của con cái, giao việc học tập của con em cho nhà trường. Về nhà một
số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình, ngay cả đồ dùng chuẩn bị cho
học tập còn thiếu. Chính những điều đó gây ảnh hưởng đến việc học tập của
học sinh.
1.2.3.2. Thực trạng của giáo viên
1) Thuận lợi
Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn
quan tâm đến việc đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, đổi mới
phương pháp dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La luôn chủ động tổ
chức các chuyên đề, các hội thảo về đổi mới nội dung chương trình, đổi mới
phương pháp dạy học, trong đó môn Toán là một môn học chủ lực luôn luôn
được bàn tới.
Đội ngũ giáo viên trong những năm gần đây được tăng cường đủ về số

26

lượng và đảm bảo về chất lượng. Đa số giáo viên có trình độ chuyên môn, có
năng lực trong công tác, có tay nghề vững vàng, có sự đầu tư vào chất lượng
giảng dạy, ý thức trách nhiệm cao. Một số giáo viên đã biết kết hợp nhiề u
phương pháp dạy học để học sinh hoạt động tích cực, tự tìm ra kiến thức mới.
Giáo viên đã nắm bắt được tinh thần đổi mới phương pháp dạy học “tích cực
hóa hoạt động của học sinh”, “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”. Giáo
viên biết sắp xếp dành nhiều thời gian cho học sinh làm việc với sách giáo
khoa, bài tập; biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học như phương pháp trực
quan, giảng giải, vấn đáp... để dẫn dắt học sinh tìm tới kiến thức; rèn cho học
sinh biết kiểm tra và tự kiểm tra kết quả học tập của nhau.
Số lượng học sinh được định biên trong một lớp đảm bảo theo quy định,
tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên quán xuyến và dạy dỗ học sinh.
2) Khó khăn
Giáo viên có trình độ đào tạo không đồng đề u, do đó khả năng thích ứng
với việc đổi mới nội dung sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học của
giáo viên còn hạn chế, giáo viên thường chỉ truyề n đạt giảng giải theo các tài
liệu có sẵn trong sách giáo khoa. Vì vậy, giáo viên thường làm việc một cách
máy móc, ít sáng tạo, khó quan tâm được hết các học sinh, ít chú ý đến tất cả
các đối tượng học sinh, chưa thực sự trú trọng, quan tâm đến việc phát triển
năng lực cho học sinh thông qua việc giải toán. Khi lập kế hoạch bài soạn, khi
lên lớp giáo viên chỉ chú trọng đến việc dạy học bài mới, chưa chú ý đến việc
củng cố kiến thức cho học sinh.
Vẫn còn một số giáo viên chưa nắm chắc nội dung chương trình sách
giáo khoa, tiếp cận chuyển đổi phương pháp giảng dạy còn lúng túng, chưa
phát huy được tích cực chủ động của học sinh, phương pháp dạy học truyền
thống đã ăn sâu vào tư duy vào lề lối dạy học hàng ngày. Một số giáo viên
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dạy theo cách thông báo kiến thức sẵn có, dạy theo phương pháp thuyết trình
có kết hợp với đàm thoại, thực chất vẫn là “thầy truyền thụ, trò tiếp nhận ghi
nhớ”. Khả năng phối hợp, kết hợp với nhiều phương pháp để dạy tuyến kiến
thức “Giải toán có lời văn” ở lớp 4 còn thiếu linh hoạt. Giáo viên còn lúng
túng khi tạo các tình huống sư phạm để nêu vấn đề. Về phương pháp giảng
dạy đôi lúc còn lúng túng, chưa mạnh dạn đổi mới, chưa phát huy được năng
lực của học sinh.
Về mặt nhận thức, một số giáo viên còn xem nhẹ vị trí và vai trò giải
toán có lời văn cho học sinh lớp 4 nên chưa tìm tòi nghiên cứu để có phương
pháp giảng dạy có hiệu quả. Còn một số ít giáo viên chưa có biện pháp để lập
kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với học sinh. Nhận thức của giáo viên về nhiệm
vụ giảng dạy giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo
hướng phát triển năng lực chưa đúng.
Khi hướng dẫn giải toán, giáo viên thường tóm tắt hộ học sinh, nhất
là cách tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, giáo viên chưa chú trọng đến kỹ năng
nhận dạng các bài toán và cách giải từng dạng toán đặc biệt là dạng toán được
giải bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Một số giáo viên chưa biết phân biệt các dạng toán trong dạy toán có lời
văn, chưa khắc sâu được các dạng toán. Một số giáo viên ngại sử dụng đồ
dùng minh hoạ, ngại tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Việc hướng dẫn giải toán
còn khó hiểu, chưa khai thác vốn sống của học sinh.
Do trình độ đào tạo không đồng đều, trình độ chuyên môn còn chưa
được chuẩn hoá. Trong quá trình giảng dạy giáo viên chỉ quan tâm đến việc
truyền thụ kiến thức mà chưa biết giúp học sinh lĩnh hội trí thức một cách chủ
động. Giáo viên chưa biết kết hợp các phương pháp dạy học linh hoạt.
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1.2.3.3. Thực trạng của học sinh
1) Thuận lợi
Ở học sinh lớp 4, kiến thức toán đối với các em không còn mới lạ, khả
năng nhận thức của các em đã được hình thành và phát triển ở các lớp trước,
tư duy đã bắt đầu có chiều hướng bền vưỡng và đang ở giai đoạn phát triển.
Vốn sống, vốn hiểu biết thực tế đã bước đầu có những hiểu biết nhất định.
Qua việc tìm hiểu, điề u tra cho thấy các em làm bài tập vận dụng kiến
thức, cũng như qua các bài kiểm tra về phần giải toán có lời văn học sinh có
làm được. Phần lớn học sinh biết giải toán có lời văn đối với các dạng cơ bản
và các bài tập giống bài mẫu. Học sinh ham học, có hứng thú học tập môn
Toán nói chung và “Giải bài toán có lời văn” nói riêng. Học sinh bước đầu
biết vận dụng bài toán có lời văn vào thực tế.
2) Khó khăn
Qua việc dạy giải toán có lời văn ở lớp 4 hiện nay cho thấy, học sinh còn
lúng túng khi giải bài toán có lời văn. Một số em chưa biết tóm tắt bài toán,
chưa biết phân tích đề toán để tìm ra đường lối giải, chưa biết tổng hợp để
trình bày bài giải, diễn đạt vụng về, thiếu logic. Ngôn ngữ toán học còn rất
hạn chế, kỹ năng tính toán, trình bày thiếu chính xác, thiếu khoa học, chưa có
biện pháp, phương pháp học toán, giải toán một cách máy móc dập khuôn, bắt
chước.
Việc học tập nội dung vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải bài toán có lời
văn chưa tốt, nhiều học sinh còn chưa nắm được các bước giải một bài toán.
Đa số các em chưa nắm được đặc điểm của các dạng toán và mối quan hệ
giữa chúng dẫn đến chưa giải được các bài toán theo yêu cầu, chưa tạo cho
mình phương pháp tự học mà chủ yếu còn ỉ vào sự hướng dẫn của thầy cô,
chưa thật sự tự tin vào khả năng của bản thân (vẫn sợ hiểu như vậy, làm như
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vậy là chưa đúng).
Trình bày bài làm còn chưa sạch đẹp. Một số học sinh chưa biết cách đặt
câu lời giải phù hợp. Một số ít học sinh không hiểu nội dung bài toán có lời
văn dẫn đến không làm được bài. Khả năng tiếp thu của một số em còn chậm;
phương pháp học tập chưa tốt, chưa nắm được kiến thức cơ bản của lớp dưới.
Vốn từ, vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tế của học sinh lớp 4 Thành
phố Sơn La còn rất hạn chế. Khả năng kiên trì của học sinh lớp 4 trong quá
trình học nói chung cũng như học “Giải toán có lời văn” nói riêng còn chưa
cao. Một số học sinh chưa chịu khó học tập.
Cách tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng thì đa số các em làm chưa
tốt, các em chưa thạo cách biểu diễn đó nên nhìn vào sơ đồ chưa toát được nội
dung cần biểu đạt. Học sinh chưa có kĩ năng về đặt đề toán và giải toán theo
sơ đồ tóm tắt cho sẵn.
Sự nhận thức của học sinh không đồng đều, yêu cầu đặt ra khi giải các
bài toán có lời văn ở lớp 4 cao hơn những lớp trước, các em phải đọc nhiều,
viết nhiều, bài làm phải trả lời chính xác với phép tính, với các yêu cầu của
bài toán đưa ra, nên thường vướng mắc về vấn đề trình bày bài giải. Một sai
sót đáng kể khác là học sinh thường không chú ý phân tích theo các điều kiện
của bài toán nên đã lựa chọn sai phép tính.
Trình độ nhận thức của các em còn nhiều hạn chế, không đồng đều. Các
em bước đầu chuyển từ tư duy cụ thể sang tư duy trừu tượng cho việc nhận
thức và tiếp thu kiến thức gặp không ít khó khăn, chưa mang lại kết quả như
chương trình đề ra.
1.3. Tiểu kết chương 1
Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương
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trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa
là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học
sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực
hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy
cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và
phẩm chất. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực
xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn
học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát
triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
Giải toán bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng là phương pháp
dùng các đoạn thẳng thay cho các số (số đã cho và số phải tìm trong bài toán)
để minh họa các mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các đại lượng trong bài
toán. Là cách lựa chọn độ dài và sắp xếp các đoạn thẳng tạo một hình ảnh cụ
thể. Ở lớp 4, cảm giác và tri giác của các em đã đi vào những cái tổng
thể, trọn vẹn của sự vật hiện tượng, đã biết suy luận và phân tích. Nhưng tri
giác của các em còn gắn liền với hành động trực quan nhiều hơn, tri giác về
không gian trừu tượng còn hạn chế. Sự phát triển tư duy, tưởng tượng của các
em còn phụ thuộc vào vật mẫu, hình mẫu, chưa thoát khỏi tính cụ thể, còn
mang tính hình thức. Trí nhớ trực quan hình tượng phát triển hơn so với trí
nhớ từ ngữ lôgíc. Như vậy việc vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải bài toán có
lời văn giúp học sinh biết cách vận dụng những kiến thức về toán học, rèn kĩ
năng thực hành. Nhờ đó học sinh có điều kiện để rèn luyện và phát triển năng
lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận dần dần phát hiện và chiếm lĩnh
kiến thức mới.
Chúng tôi chọn đối tượng là học sinh lớp 4 vì đây là đối tượng mà những
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kiến thức, kĩ năng toán học ở bậc tiểu học cần phải được bổ sung và hoàn
thiện trước khi học lên bậc trung học cơ sở. Chúng tôi chọn thể loại là toán có
lời văn vì đây là dạng toán bộc lộ rõ nhất những sai lầm của học sinh trong
suy luận và ứng dụng kiến thức toán học vào thực tế đời sống.
Với những lý do đó, trong học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4
nói riêng, việc học toán và giải toán có lời văn là rất quan trọng và rất cần
thiết. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, giáo viên cần phải nghiên cứu, tìm biện
pháp giảng dạy thích hợp, giúp các em giải bài toán một cách vững vàng, hiểu
sâu được bản chất của vấn đề cần tìm, mặt khác giúp các em có phương
pháp suy luận logic thông qua cách trình bày, lời giải đúng, ngắn gọn, sáng
tạo trong cách thực hiện. Từ đó giúp các em hứng thú, say mê học toán.
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Chương 2
Một số biện pháp sư phạm dạy học giải toán có lời văn
bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng
phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thành phố Sơn La

2.1. Định hướng xây dựng biện pháp sư phạm dạy học giải toán có lời
văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực
cho học sinh lớp 4
2.1.1. Đinh
̣ hướng 1: Các biê ̣n pháp sư phạm phải bám sát mục tiêu, nội
dung chương trình môn toán lớp 4, phù hợp với đặc điểm đối tượng học
sinh ở vùng miền núi
Để dạy tốt môn Toán lớp 4 nói chung, dạy học giải toán có lời văn bằng
phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực nói riêng, điều
đầu tiên mỗi giáo viên phải nắm thật chắc nội dung chương trình, sách giáo
khoa. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chuẩn kiến thức kĩ năng, kết hợp tài liệu
hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học sau cho phù hợp. Thêm nữa, để thực
hiện hiệu quả các biện pháp sư phạm, người giáo viên cần phải hiểu rõ mục
tiêu, nội dung chương trình đã được quy định, đồng thời người giáo viên cũng
cần phải quan tâm đến đặc điểm đối tượng học sinh giảng dạy.
Đối với từng bài học trong sách giáo khoa môn Toán lớp 4, cần quan tâm
đến những yêu cầu cơ bản, tối thiểu mà mỗi học sinh cần phải đạt được sau
khi học xong bài đó. Quá trình tích lũy được qua yêu cầu cần đạt ở mỗi bài
học đối với học sinh cũng chính là quá trình đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn
kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn Toán theo từng chủ đề. Cụ thể, đối với
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môn Toán và đối tượng học sinh lớp 4 chúng ta cần chú ý đến một số đặc
điểm sau.
Một là, bước đầu phát triển năng lực tư duy là một trong những mục tiêu
của môn toán lớp 4, gồm: khả năng suy luận hợp lý và diễn đạt đúng (nói và
viết), cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản gần gũi trong
cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, chăm học và hứng thú học tập toán.
Bước đầu hình thành phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học,
chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
Hai là, giáo viên phải nắm vững các kiến thức toán học cơ bản và tổ
chức dạy học các kiến thức toán phù hợp với bản chất của nó theo tinh thần
của toán học hiện đại. Sự phối hợp hợp lý giữa số học với các đại lượng cơ
bản, yếu tố đại số, yếu tố hình học, giải toán có lời văn là thể hiện tư tưởng
coi trọng tính thống nhất của toán học.
Ba là, ta sử dụng các kiến thức, kĩ năng về số học như là công cụ, là
phương tiện để hình thành các kiến thức, kĩ năng của các tuyến các kiến thức
khác. Thông qua dạy học các tuyến kiến thức khác để củng cố, ôn tập và vận
dụng các kiến thức, kĩ năng về số học.
Bốn là, một nội dung đặc biệt quan trọng trong môn Toán đã được đưa
vào xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5 đó là nội dung giải toán có lời văn. Nó có
tầm quan trọng đặc biệt trong vị trí của môn Toán, cung cấp cho học sinh
những kiến thức cơ bản về giải toán, biết sử dụng lời giải cho câu trả lời vận
dụng khả năng khéo léo, sáng tạo của học sinh. Ở lớp 4 nội dung giải toán có
lời văn chiếm một số lượng khá lớn trong các dạng bài tập của chương trình.
2.1.2. Đinh
̣ hướng 2: Các biê ̣n pháp sư phạm phải phù hợp với định hướng
đổ i mới chương trình và sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học
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kích thích cao độ tính tích cực, độc lập, sáng ta ̣o của học sinh, đảm bảo
tính đa da ̣ng, tính khả thi
Các phương pháp dạy học môn Toán cũng rất đa dạng và phong phú, mỗi
phương pháp là một ứng dụng để chuyển tải nội dung tới học sinh. Đối với
một số môn học khác, việc sử dụng phương pháp dạy học thường đơn giản
hơn, có thể chỉ dùng một số ít phương pháp để giảng dạy là đủ. Nhưng đối với
môn Toán thì lại hoàn toàn khác, là môn học sử dụng nhiều phương pháp
nhất, đặc biệt là lớp học có tỷ lệ học sinh không đồng đều về kiến thức thì
giáo viên phải sử dụng đồng thời nhiều phương pháp để thực hiện được mục
tiêu dạy học. Ngoài ra, phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, tự
giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học,
môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui và hứng thú học
tập cho học sinh.
Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về
phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý.
Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với
kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải
tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân. Phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự
học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin...), trên cơ sở
đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Có thể chọn
lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của
môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng
phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận
thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.
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Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương
pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt
đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của
chúng. Việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong
toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích
cực và nâng cao chất lượng dạy học.
Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực
thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:
Một, dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học
sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri
thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến
hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến
thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...
Hai, chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và
các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm
tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như
phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen…
để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.
Ba, tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở
thành môi trường giao tiếp giáo viên - học sinh và học sinh - học sinh nhằm
vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải
quyết các nhiệm vụ học tập chung.
Bốn, chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt
tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú
trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với
nhiều hình thức như theo lời giải, đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác
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định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa
các sai sót.
Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến các phương
pháp dạy học truyền thống là:
- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề.
- Vận dụng dạy học theo tình huống.
- Vận dụng dạy học định hướng hành động.
- Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp
lý hỗ trợ dạy học.
- Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo.
- Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn.
- Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh.
Đối với dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, chúng ta nên sử dụng một số
phương pháp: phương pháp trực quan; phương pháp hỏi đáp (đàm thoại);
phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, và các hình thức tổ chức dạy
học: dạy học theo nhóm; dạy học cá nhân; tổ chức trò chơi.
Tóm lại, có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với
những cách tiếp cận khác nhau, trên đây chỉ là một số phương hướng chung.
Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về
phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý.
Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với
kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải
tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.
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2.1.3. Đinh
̣ hướng 3: Các biê ̣n pháp sư pha ̣m cầ n góp phầ n quan trọng
trong viê ̣c nâng cao khả năng tiế p thu kiế n thức khoa học của môn Toán
Tiểu học, đă ̣c biê ̣t là giải toán có lời văn
Mạch kiến thức giải toán có lời văn là một trong bốn mạch kiến thức cơ
bản xuyên suốt chương trình toán tiểu học. Thông qua giải toán có lời văn,
các em được phát triển trí tuệ, được rèn luyện kỹ năng tổng hợp: đọc, viết,
diễn đạt, trình bày, tính toán. Toán có lời văn là mạch kiến thức tổng hợp của
các mạch kiến thức toán học. Khi giải toán có lời văn các em sẽ được giải các
loại toán về số học, các yếu tố đại số, các yếu tố hình học và đo đại lượng.
Toán có lời văn là chiếc cầu nối giữa toán học và thực tế đời sống, giữa toán
học với các môn học khác. Bởi vậy mà các biêṇ pháp sư pha ̣m cầ n góp phầ n
quan tro ̣ng trong viêc̣ nâng cao khả năng tiế p thu kiế n thức khoa ho ̣c của môn
Toán Tiểu học, đă ̣c biêṭ là giải toán có lời văn. Muốn vậy, các biện pháp sư
phạm cần quan tâm đến một số yêu cầu sau:
- Sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học, bởi vì con đường nhận thức của
học sinh tiểu học là: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi từ tư
duy trừu tượng trở lại thực tiễn". Đồ dùng thiết bị dạy học là phương tiện vật
chất, phương tiện hữu hình cực kỳ cần thiết khi dạy giải toán có lời văn cho
học sinh tiểu học. Cũng trong cùng một bài toán có lời văn, nếu chỉ dùng lời
để dẫn dắt, dùng lời để hướng dẫn học sinh làm bài thì vừa vất vả tốn công,
vừa không hiệu quả và sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với dùng đồ dùng thiết
bị, tranh ảnh, vật thực để minh hoạ. Chính vì vậy rất cần thiết phải sử dụng đồ
dùng thiết bị dạy học để dạy học sinh giải bài toán có lời văn.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học giải bài toán có lời văn.
Bởi vì, việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy - học toán nói
chung hay dạy học giải toán có lời văn nói riêng sẽ giúp cho học sinh từng
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bước phát triển khêu gợi khả năng quan sát và phỏng đoán, tìm tòi kiến thức.
Giờ học toán diễn ra nhẹ nhàng, sinh động nhằm tích cực hóa các hoạt động
của học sinh. Đồng thời giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian viết và nói,
thay thế cho nhiều thao tác, kẻ vẽ hình, đưa hình ảnh minh họa và các hoạt
động giải toán.
- Khắc sâu, mở rộng loại bài toán có lời văn khó. Bởi vì, ngoài việc dạy
cho học sinh hiểu và giải tốt bài toán có lời văn giáo viên cần giúp các em
hiểu chắc, hiểu sâu loại toán này.
- Liên hệ, giải các bài toán thực tế, tích hợp dạy các môn học khác.
Trong quá trình dạy giải bài toán có lời văn một việc không thể thiếu giúp cho
học sinh chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, phát triển ngôn ngữ, kĩ
năng trình bày, giao tiếp đó chính là những bài toán do học sinh tự liên hệ và
nêu ra. Thông qua việc đặt đề toán và giải những bài toán thực tế giúp học
sinh hiểu sâu kiến thức hơn.
- Tích hợp dạy lồng ghép các môn học khác như: giáo dục đạo đức, giáo
dục kĩ năng sống cho học sinh.
2.1.4. Đinh
̣ hướng 4: Các biê ̣n pháp sư pha ̣m phải làm rõ cách thức vận
dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng vào việc giải bài toán có lời văn
Định hướng này có ý nghĩa là giúp học sinh có thể sử dụng được phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán có lời văn một cách thành thạo,
linh hoạt, sáng tạo để từ đó phát triển được các năng lực tương ứng. Do đó
người giáo viên cần giúp các em nắm chắc các vấn đề sau.
Thứ nhất, giúp các em nhớ và luôn vận dụng các bước giải một bài toán
có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. Các bước cụ thể đó là:
Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ đề bài (bước này câu hỏi giáo viên đặt ra rất
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quan trọng).
Bước 2: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Ở bước này học sinh
cần phân tích các điều kiện của bài toán, biểu diễn các đại lượng trên sơ đồ
đoạn thẳng.
Bước 3: Dựa trên sơ đồ đoạn thẳng lập kế hoạch giải.
Bước 4: Thực hiện kế hoạch giải bài toán.
Bước 5: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải bài toán.
Trong quy trình trên, giáo viên cần cho các em luyện tập từng bước một
trước đối với mỗi dạng bài, mỗi cấp độ để các em luôn có ý thức sử dụng
đúng và linh hoạt phương pháp giải.
Thứ hai, giúp học sinh sinh nắm chắc cấu tạo của một bài toán có lời văn
gồm ba phần (dữ kiện, ẩn số và điều kiện).
Thứ ba, phân loại các dạng toán cơ bản và giúp học sinh nhận dạng được
các dạng toán cơ bản, xác định dạng toán nào cần sử dụng phương pháp sơ đồ
đoạn thẳng để giải.
Thứ tư, giúp học sinh ghép được dạng toán vào dạng sơ đồ tóm tắt tương
ứng. Có nghĩa là các em phải nắm được với dạng toán đó thì dùng dạng sơ đồ
nào để tóm tắt.
Nói chúng, việc giải các bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ
đoạn thẳng đối với học sinh lớp 4 là tương đối vất vả, khó khăn. Do đó, nếu
các em nắm được toàn bộ quy trình và cách thức vận dụng thì các em sẽ gặp
nhiều thuận lợi hơn khi giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn
thẳng.
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2.1.5. Đinh
̣ hướng 5: Các biê ̣n pháp thể hiê ̣n được viê ̣c phát triển năng lực
cho học sinh lớp 4 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung
Định hướng này có nghĩa là các biện pháp sư phạm được đề xuất phải
tập chung và hướng tới việc phát triển năng lực của học sinh lớp 4 nói riêng
và học sinh tiểu học nói chung. Muốn vậy, các biện pháp phải chứa đựng
trong nó đầy đủ các thành tố như: nhiệm vụ, mục tiêu của môn Toán lớp 4;
năng lực vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải toán; khơi dậy niềm say mê, hứng
thú của học sinh.
Chúng ta cũng biết, không có bất cứ biện pháp nào toàn vẹn cho tất cả
các vấn đề. Mỗi biện pháp sẽ có một thế mạnh để giải quyết một vấn đề nào
đó. Đồng thời, các biện pháp sư phạm luôn có mối quan hệ mật thiết với
nhau, bổ trợ cho nhau trong việc giải quyết các vấn đề. Do đó, để thực hiện
thành công việc vận dụng sơ đồ đoạn thẳng vào giải toán có lời văn nhằm
phát huy năng lực của học sinh thì giáo viên cần phối hợp một cách linh hoạt,
chủ động các biện pháp.
2.2. Một số biện pháp sư phạm dạy học giải toán có lời văn bằng phương
pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4
2.2.1. Chọn đoạn thẳng đơn vị hợp lý để tóm tắt đề bài toán
2.2.1.1. Mục đích ý nghĩa của biện pháp
Khi chúng ta tóm tắt bài toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, ta
phải chọn một đoạn thẳng đầu tiên làm cơ sở, sau đó dựa vào đoạn thẳng này
chúng ta biểu diễn tất cả các dữ kiện còn lại của bài toán. Đoạn thẳng đầu tiên
được chọn ra để làm cơ sở được chúng tôi gọi là đoạn thẳng đơn vị.
Khi phân tích một bài toán để thiết lập được các mối liên hệ và phụ
thuộc giữa các đại lượng cho trong bài toán bằng các đoạn thẳng. Ta phải
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chọn được đoạn thẳng đơn vị một cách thích hợp và biểu diễn các đối tượng
còn lại để có thể dễ dàng thấy được mối liên hệ và phụ thuộc giữa các đại
lượng, tạo một hình ảnh cụ thể giúp ta suy nghĩ để tìm ra hướng giải đúng
đắn, hiệu quả và nhanh nhất.
Việc lựa chọn đoạn thẳng đơn vị một cách hợp lý sẽ giúp cho học sinh
tóm tắt được bài toán dễ dàng hơn. Đồng thời dựa vào đoạn thẳng đơn vị, học
sinh có thể biểu diễn các đại lượng và sắp xếp thứ tự của các đoạn thẳng trong
sơ đồ hợp lý, điều này sẽ giúp học sinh tìm được lời giải một cách tường
minh. Do đó, khi sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng học sinh phải biết
suy nghĩ lựa chọn đoạn thẳng đơn vị một cách hợp lí để nhận ra mối quan hệ
toán học trong bài toán đó từ đó, tìm ra lời giải dễ dàng.
Thông qua việc rèn luyện lựa chọn đoạn thẳng đơn vị một cách hợp lý sẽ
giúp cho học sinh phát triển được các năng lực như: Năng lực tư duy toán
học; Năng lực sử dụng các kí hiệu toán học, sử dụng các công cụ và phương
tiện trong học toán; Năng lực nắm cấu trúc hình thức của bài toán; Năng lực
khái quát hoá nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và các phép
toán; Năng lực sáng tạo; Năng lực giải quyết vấn đề.
2.2.1.2. Cơ sở lựa chọn biện pháp
Thói quen của các học sinh là thường chọn đoạn thẳng đơn vị thay cho
số đầu tiên các em gặp (các số đã cho) hoặc là các số chưa biết. Cách chọn
này thường được sử dụng ở những lớp dưới, đối với các bài toán đơn giản.
Bên cạnh đó nhiều em còn không thể định hình được việc tóm tắt bài toán
bằng sơ đồ đoạn thẳng thì nên bắt đầu từ đâu. Đối với một số em biết cách
tóm tắt một số dạng quen thuộc thì lại không có tính linh hoạt, không sáng
tạo, thường áp dụng tư duy máy móc, trình tự đã được hướng dẫn.
Khi các em không chọn được đoạn thẳng đơn vị thích hợp thì công việc
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tiếp theo đó là biểu diễn mối quan hệ trông bài toán sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Điều này sẽ được chúng tôi làm rõ thông qua các ví dụ.
2.2.1.3. Nội dung biện pháp
Trong mỗi bài toán, có thể có nhiều cách chọn đoạn thẳng đơn vị để tóm
tắt bài toán. Các cách lựa chọn khác nhau sẽ đưa chúng ta đến những bước đi
khác nhau để tóm tắt bài toán. Có những lựa chọn đoạn thẳng đơn vị làm cho
công việc tiếp theo trở nên dễ dàng, tuy nhiên cũng có những lựa chọn sẽ làm
cho công việc tiếp theo rất khó khăn và cũng có thể không tiếp tục được. Do
đó chúng ta cần đọc và tìm hiểu thật kỹ đề bài để có những lựa chọn phù hợp.
Để làm tốt điều này học sinh cần phân loại bài toán. Việc phân loại, dạng
các bài toán sẽ giúp cho các em có được những định hướng đầu tiên để lựa
chọn đoạn thẳng đơn vị đồng thời có thể tận dụng được kinh nghiệm của mình
cũng như những người đi trước. Thông thường mỗi dạng toán sẽ có một cách
chọn đoạn thẳng đơn vị tối ưu, do đó các em có thể hình dung và lựa chọn
ngay được đoạn thẳng đơn vị đối với các dạng toán thường gặp. Tuy nhiên
với những dạng toán không cơ bản thì cần có sự suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo,
phù hợp với bài toán.
Chúng tôi sẽ làm rõ nội dung của biện pháp này thông qua các ví dụ cụ
thể dưới đây. Tuy nhiên, trong tất cả các ví dụ chúng tôi chỉ nêu ra các cách
có thể chọn đoạn thẳng đơn vị, còn cách chọn nào là tối ưu, với cách chọn đó
thì dựng sơ đồ đoạn thẳng như thế nào sẽ được chúng tôi trình bày ở những
phần sau.
2.2.1.4. Ví dụ
Ví dụ 1. Trong đợt tết trồng cây, hai lớp 4A và 4B trồng được 100 cây.
Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu
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cây?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây của lớp 4A (số phải tìm). Tiếp
theo ta biểu diễn số cây của lớp 4B trồng được bởi một đoạn thẳng khác dài
hơn đoạn thẳng đơn vị và biểu diễn các mối quan hệ còn lại để có được sơ đồ
tóm tắt bài toán. Cụ thể ta có sơ đồ tóm tắt sau:
Số cây lớp 4A trồng được:

100 cây

Số cây lớp 4B trồng được:
10 cây
Từ tóm tắt trên ta có lời giải:
Số cây lớp 4A trồng được là:

100  10 : 2  45 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được là:

45  10  55 (cây)
Đáp số:

Lớp 4A trồng được: 45 (cây)
Lớp 4B trồng được: 55 (cây)

Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây của lớp 4B (số phải tìm). Sau
đó ta biểu diễn số cây của lớp 4A trồng được bởi một đoạn thẳng khác ngắn
hơn đoạn thẳng đơn vị, rồi biểu diễn các mối quan hệ còn lại để có được tóm
tắt bài toán. Cụ thể ta có sơ đồ tóm tắt sau:
10 cây
Số cây lớp 4B trồng được:

100 cây

Số cây lớp 4A trồng được:

Với sơ đồ tóm tắt này ta cũng có lời giải giống như chọn đoạn thẳng đơn
vị ở cách 1.
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Cách 3: Chọn đoạn thẳng đơn vị là tổng số cây trồng được của cả hai lớp
4A và 4B. Ở đây, ta chọn đoạn thẳng đơn vị là 100 cây (số đã cho). Sau đó ta
chia đoạn thẳng đơn vị thành 2 đoạn thẳng không bằng nhau biểu diễn số cây
trồng được của lớp 4A và 4B. Tiếp theo, trên đoạn thẳng biểu diễn số cây
trồng được của lớp 4B ta dựng một đoạn thẳng bằng đoạn thẳng biểu diễn số
cây của lớp 4A. Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt sau.
100 cây

10
Số cây lớp 4B

Số cây lớp 4A

Tuy nhiên, ở cách chọn này chúng ta rất khó để nhận ra lời giải bài toán.
Điều này làm mất đi tính trực quan của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Ví dụ 2. Mỗi giờ một người nông dân hái được 100 quả cam. Hỏi trong
4 giờ người đó hái được bao nhiêu quả cam?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số phải tìm (tức là số cam mà người
nông dân hái được trong 4 giờ) thì số đã cho (tức là số cam mà người nông
dân hái được trong 1 giờ) sẽ tương ứng với đoạn thẳng bằng

1
đoạn thẳng
4

đơn vị. Do đó để biểu diễn mối quan hệ này chúng ta chia đoạn thẳng đơn vị
thành 4 phần bằng nhau và được sơ đồ tóm tắt sau.
100
? quả
Nhìn vào sơ đồ tóm tắt, các em biết được số cam người nông dân đã hái
trong 4 giờ gấp 4 lần số cam mà người đó hái trong 1 giờ. Vậy số cam người
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nông dân đã hái trong 4 giờ là:

100  4  400 (quả)
Đáp số: 400 (quả)
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số đã cho (tức là số cam mà người
nông dân hái được trong 1 giờ) thì số phải tìm (tức là số cam mà người nông
dân hái được trong 4 giờ) sẽ tương ứng với đoạn thẳng bằng 4 lần đoạn thẳng
đơn vị. Do đó để biểu diễn mối quan hệ này chúng ta sẽ gấp đoạn thẳng đơn
vị lên 4 lần và được sơ đồ tóm tắt sau.
100
? quả
Ta thấy sơ đồ tóm tắt này giống hệt cách 1, tuy nhiên trong hai cách
chọn này thì cách chọn thứ nhất sẽ gây khó khăn cho học sinh vì phải chia
một đoạn thẳng ra thành 4 phần bằng nhau. Việc chia một đoạn thẳng thành n
phần bằng nhau là một bài toán rất khó đối với học sinh Tiểu học. Do đó đối
với trường hợp này ta nên chọn đoạn thẳng đơn vị theo cách 2, còn lời giải
được trình bày hoàn toàn tương tự.
Ví dụ 3. Một người nông dân hái được 400 quả cam trong 4 giờ. Hỏi
trung bình mỗi giờ người đó hái được bao nhiêu quả cam?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số đã cho (tức là số cam mà người
nông dân hái được trong 4 giờ) thì số phải tìm (tức là số cam mà người nông
dân hái được trong 1 giờ) sẽ tương ứng với đoạn thẳng bằng

1
đoạn thẳng
4

đơn vị. Do đó để biểu diễn mối quan hệ này chúng ta chia đoạn thẳng đơn vị
thành 4 phần bằng nhau và được sơ đồ tóm tắt sau.
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? quả
400 quả
Từ sơ đồ tóm tắt, ta có được số cam người nông dân đã hái trong 1 giờ
là:

400: 4  100 (quả)
Đáp số: 100 (quả)
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số phải tìm (tức là số cam mà người
nông dân hái được trong 1 giờ) thì số đã cho (tức là số cam mà người nông
dân hái được trong 4 giờ) sẽ tương ứng với đoạn thẳng bằng 4 lần đoạn thẳng
đơn vị. Do đó để biểu diễn mối quan hệ này chúng ta sẽ gấp đoạn thẳng đơn
vị lên 4 lần và được sơ đồ tóm tắt sau.
? quả
400 quả
Với sơ đồ tóm tắt này, chúng ta cũng có lời giải giống như chọn đoạn
thẳng đơn vị ở cách 1. Tuy nhiên, với việc chọn đoạn thẳng đơn vị ở cách 2 sẽ
giúp chúng ta dựng sơ đồ tóm tắt một cách dễ dàng hơn.
Trong cả 3 ví dụ trên, chúng ta thường chọn đoạn thẳng đơn vị là số phải
tìm hoặc là số đã cho. Có trường hợp chọn đoạn thẳng là số phải tìm sẽ giúp
chúng ta tóm tắt bài toán dễ dàng và từ đó tìm được ngay lời giải, cũng có
trường hợp chúng ta chọn đoạn thẳng đơn vị là số đã cho thì việc tóm tắt bài
toán và từ đó tìm được lời giải mới thuận lợi. Tuy nhiên, không phải lúc nào
chúng ta chọn đoạn thẳng đơn vị như vậy đều thuận lợi. Có những bài toán
chúng ta cần chọn đoạn thẳng đơn vị một cách linh hoạt hơn, ta mới có được
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sơ đồ tóm tắt và lời giải thuận lợi.
Ví dụ 4. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất
bằng

3
số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
2

Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số thóc ở kho thứ nhất (số phải tìm),
khi đó số thóc ở kho thứ hai ứng với một đoạn thẳng ngắn hơn đoạn thẳng
đơn vị và nó có độ dài bằng

2
đoạn thẳng đơn vị. Do vậy ta sẽ dựng một
3

đoạn thẳng tương ứng với số thóc ở kho thứ hai và bằng

2
đoạn thẳng đơn vị.
3

Từ đó ta có được sơ đồ tóm tắt.
Kho thứ nhất:

125 tấn

Kho thứ hai:

Tuy nhiên từ sơ đồ tóm tắt này, mối quan hệ số thóc ở kho thứ nhất bằng
3
số thóc ở kho thứ hai không được thể hiện rõ ràng nên ta không thể tìm
2

thấy lời giải từ sơ đồ tóm tắt này.
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số thóc ở kho thứ hai (số phải tìm),
khi đó số thóc ở kho thứ nhất ứng với một đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng đơn
vị và nó có độ dài bằng

3
đoạn thẳng đơn vị. Do vậy ta sẽ dựng một đoạn
2

thẳng tương ứng với số thóc ở kho thứ nhất và bằng

3
đoạn thẳng đơn vị. Từ
2

đó ta có được sơ đồ tóm tắt.
Kho thứ hai:

125 tấn

Kho thứ nhất:
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Tuy nhiên ta cũng không thể tìm thấy lời giải từ sơ đồ tóm tắt này.
Cách 3: Chọn đoạn thẳng đơn vị là tổng số thóc trong cả hai kho (số đã
cho). Sau đó ta chia đoạn thẳng đơn vị thành hai đoạn, đoạn dài ứng với số
thóc ở kho thứ nhất và đoạn ngắn hơn sẽ ứng với số thóc ở kho thứ hai.
125 tấn
Kho thứ nhất

Kho thứ hai

Với cách chọn này ta cũng không thể có được lời giải. Như vậy cả hai
cách chọn (số đã biết; số phải tìm) đều không giúp chúng ta có được lời giải.
Bây giờ ta sẽ xem xét một cách chọn khác.
Cách 4: Chọn đoạn thẳng đơn vị ứng với một số thóc cố định (số này
chưa biết và ta sẽ tìm số thóc ứng với đoạn thẳng đơn vị này), số này không
phải số đã cho cũng không phải số phải tìm.
Ta biểu diễn số thóc ở kho thứ hai bằng 2 lần đoạn thẳng đơn vị và số
thóc ở kho thứ nhất bằng 3 lần đoạn thẳng đơn vị, như thế ta có ngay được
mối quan hệ số thóc ở kho thứ nhất bằng

3
số thóc ở kho thứ hai.
2

Kho thứ nhất:

125 tấn

Kho thứ hai:
Từ sơ đồ tóm tắt ta có được lời giải bài toán:
Đoạn thẳng đơn vị tương ứng với số thóc là:

125:5  25 (tấn)
Số thóc ở kho thứ nhất là:

25  3  75 (tấn)
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Số thóc ở kho thứ hai là:

25  2  50 (tấn)
Đáp số: 75 (tấn) và 50 (tấn).
Ví dụ 5. Năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi của em bằng

3
tuổi của chị.
5

Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Bài toán này cũng giống như bài toán trên, nên ta cũng có các cách chọn
đoạn thẳng đơn vị như sau. Chọn đoạn thẳng đơn vị ứng với một số tuổi cố
định (số này chưa biết và ta sẽ tìm số tuổi ứng với đoạn thẳng đơn vị này).
Khi đó nếu đoạn thẳng ứng với tuổi của em là đoạn thẳng bằng 3 lần đoạn
thẳng đơn vị thì đoạn thẳng ứng với tuổi của chị là đoạn thẳng bằng 5 lần
đoạn thẳng đơn vị. Khi đó ta có sơ đồ sau.
Tuổi chị:
Tuổi em:

8 tuổi

Từ sơ đồ tóm tắt ta có được lời giải bài toán:
Đoạn thẳng đơn vị tương ứng với số tuổi là:

8: 2  4 (tuổi)
Số tuổi của chị là:

5  4  20 (tuổi)
Số tuổi của em là:

3  4  12 (tuổi)
Đáp số: 20 (tuổi) và 12 (tuổi).
Ví dụ 6. Một tổ công nhân đường sắt sửa đường, ngày thứ nhất sửa được
15m đường, ngày thứ 2 sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất 1m, ngày thứ 3 sửa
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được nhiều hơn ngày thứ nhất 2m. Hỏi trung bình mỗi ngày sửa được bao
nhiêu mét đường?
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số mét đường tổ công nhân sửa được trong
ngày thứ nhất. Ta biểu diễn số mét đường tổ công nhân sửa được trong ngày
thứ hai và ngày thứ ba bằng các đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng đơn vị tương
ứng. Khi đó ta có sơ đồ tóm tắt sau.
15 m
Ngày thứ nhất:
1m
Ngày thứ hai:
2m
Ngày thứ ba:
Từ sơ đồ tóm tắt, ta giải bài toán như sau:
Ngày thứ hai tổ công nhân sửa được số mét đường là:
15 + 1 = 16 (m)
Ngày thứ ba tổ công nhân sửa được số mét đường là:
15 + 2 = 17 (m)
Trung bình mỗi ngày tổ công nhân sửa được số mét đường là:
(15 + 16 + 17): 3 = 16 (m)
Đáp số: 16 (m)
Ví dụ 7. Trong tuần lễ vừa qua bốn tổ lớp 4A đạt được 34 điểm 10. Số
điểm 10 tổ 1 nhiều hơn tổ 2 là 3 điểm. Số điểm 10 tổ 2 nhiều hơn tổ 3 là 3
điểm. Số điểm 10 tổ 3 nhiều hơn tổ 4 là 3 điểm. Hỏi trong tuần qua mỗi tổ đạt
được bao nhiêu điểm 10?
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số điểm mười của tổ 4. Từ mối quan hệ đã
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cho của bài toán ta có sơ đồ tóm tắt sau.
Tổ 4:

3 điểm

Tổ 3:
3 điểm

34 điểm

Tổ 2:
3 điểm
Tổ 1:
Nhìn vào sơ đồ tóm tắt ta thấy:
Số điểm 10 tổ 4 kém tổ 2 là: 3  3  6 (điểm).
Số điểm 10 tổ 4 kém tổ 1 là: 3  3  3  9 (điểm).
Số điểm 10 tổ 4 có được là:  34   9  6  3  : 4  4 (điểm).
Số điểm 10 tổ 3 có được là: 4  3  7 (điểm).
Số điểm 10 tổ 2 có được là: 7  3  10 (điểm).
Số điểm 10 tổ 1 có được là: 10  3  13 (điểm).
Đáp số: Tổ 1 đạt 13 điểm 10; Tổ 2 đạt 10 điểm 10; Tổ 3 đạt 7 điểm 10;
Tổ 4 đạt 4 điểm 10.
Với những ví dụ trên đây, việc chọn đoạn thẳng đơn vị là tương đối dễ
dàng cho các bài toán tương tự về sau. Sau khi chọn đoạn thẳng đơn vị là
chúng ta có thể tóm tắt bài toán và xác định đường hướng giải cũng như lời
giải bài toán. Tuy nhiên, để có được lời giải bài toán một cách tối ưu thì
chúng ta cần phải xắp xếp các đoạn thẳng sao cho ta có được một sơ đồ tóm
tắt trực quan nhất và dễ dàng xác định lời giải nhất.
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2.2.2. Sắp xếp các đoạn thẳng một cách thích hợp để làm nổi bật mối quan
hệ bản chất trong bài toán
2.2.2.1. Mục đích ý nghĩa của biện pháp
Mỗi cách sắp xếp các đoạn thẳng biểu diễn mối quan hệ đã cho trong bài
toán ta được một sơ đồ hay còn gọi là dạng sơ đồ. Mỗi sơ đồ sẽ cung cấp cho
chúng ta một lời giải riêng, điều này sẽ giúp học sinh có được nhiều lời giải
đối với một bài toán. Từ đó giúp học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề
của bài học, tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức và có thể vận dụng kiến thức đó
vào luyện tập thực hành một cách sáng tạo hơn.
Việc sắp xếp các đoạn thẳng một cách thích hợp để làm nổi bật mối quan
hệ bản chất trong bài toán sẽ giúp cho học sinh phát triển được các năng lực
sau: Năng lực khái quát hoá nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và
các phép toán; Năng lực trí nhớ toán học về phương pháp giải toán, nguyên
tắc, đường lối giải toán; Năng lực vận dụng tri thức toán, phương pháp tư duy
toán vào thực tiễn; Năng lực sáng tạo; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực
suy luận lôgic hay tư duy trừu tượng; Năng lực tư duy toán học; Năng lực mô
hình hóa toán học; Năng lực lập luận toán học; Năng lực trình bày các nội
dung toán học.
2.2.2.2. Cơ sở lựa chọn biện pháp
Ở phần trên, chúng ta đã thấy nếu chúng ta chọn được đoạn thẳng đơn vị
hợp lý chúng ta sẽ có được một sơ đồ tóm tắt và đường hướng giải bài toán
khá rõ ràng. Tuy nhiên, không phải bài toán nào chúng ta chọn đoạn thẳng
đơn vị và tóm tắt bài toán xong cũng có ngay được đường hướng giải bài
toán. Có những bài toán chúng ta cần phải tìm cách xắp xếp các đoạn thẳng
đã được lựa chọn sao cho phù hợp để làm nổi bật mối quan hệ bản chất trong
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bài toán từ đó mới tìm ra lời giải.
Qua thực tế khảo sát học sinh tiểu học không được rèn luyện về biện
pháp này, không được giáo viên chú trọng và phân tích cho các em trong quá
trình giảng dạy nên các em gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giải toán có
lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng không chỉ là để tóm tắt bài toán
(mô hình hóa ngôn ngữ viết) mà còn được sử dụng để lập luận (trực quan hóa
suy luận) trong khi thực hiện giải bài toán. Chính vì thế, học sinh cần biết và
phải thường xuyên được rèn kỹ năng sử dụng phương pháp này.
Khi mô hình hóa ngôn ngữ của bài toán cần phải chính xác, rõ ràng, thể
hiện được các yêu cầu đặt ra của bài toán. Hơn nữa, cũng như các phương
pháp giải toán khác, việc trình bày bài giải bằng phương pháp dùng sơ đồ
đoạn thẳng phải chặt chẽ, lôgic.
Sự trực quan hóa suy luận trong việc giải bài toán tiểu học, một mặt rất
phù hợp với phương pháp giải toán tiểu học; mặt khác nó giúp cho học sinh
giải quyết bài toán một cách dẽ dàng hơn.
2.2.2.3. Nội dung biện pháp
Có nhiều dạng sơ đồ khác nhau và được áp dụng vào các dạng bài toán
khác nhau. Học sinh cần vận dụng linh hoạt và sáng tạo, tinh tế việc sắp xếp
các đoạn thẳng một cách thích hợp để làm nổi bật mối quan hệ bản chất trong
bài toán.
Mỗi bài toán thuộc các dạng khác nhau đều có cách tóm tắt bằng sơ đồ
đoạn thẳng khác nhau. Học sinh cần phải nhận dạng bài toán, phân tích dữ
kiện để tìm ra một sơ đồ thích hợp cho cách tóm tắt bài toán.
Mỗi bài toán thuộc các dạng khác nhau đều có cách tóm tắt bằng sơ đồ
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đoạn thẳng khác nhau. Giáo viên cần chú trọng rèn cho học sinh biết nhận
dạng bài toán, phân tích dữ kiện để tìm ra một sơ đồ thích hợp cho cách tóm
tắt bài toán.
Sau khi đã chọn được đoạn thẳng đơn vị, biểu diễn các mối quan hệ và
các điều kiện đã cho, chúng ta cần sắp xếp các đoạn thẳng sao cho các mối
quan hệ bản chất của bài toán được thể hiện rõ nhất.
Để làm được điều này chúng ta cần thử nhiều cách sắp xếp để có thể tìm
ra được cách sắp xếp hợp lý nhất. Từ đó rút ra kinh nghiệm và cách sắp xếp
đối với các bài toán tương tự.
Khi phân tích một bài toán cần phải thiết lập được các mối liên hệ và phụ
thuộc giữa các đại lượng cho trong bài toán. Muốn làm việc này ta thường
dùng các đoạn thẳng thay cho các số (số đã cho, số phải tìm trong bài toán) để
minh hoạ các quan hệ đó. Ta phải chọn độ dài các đoạn thẳng và cần sắp xếp
các đoạn thẳng đó một cách thích hợp để có thể dễ dàng thấy được mối liên
hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng, tạo một hình ảnh cụ thể giúp ta suy nghĩ
để tìm ra hướng giải đúng đắn, hiệu quả và nhanh nhất.
2.2.3.4. Ví dụ
Ví dụ 1. Lớp 4A trồng được 21 cây, lớp 4B trồng được 22 cây, lớp 4C
trồng được 29 cây, lớp 4D trồng được số cây bằng trung bình cộng số cây
trồng được của 4 lớp. Hỏi lớp 4D trồng được bao nhiêu cây?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của lớp 4A. Ta
biểu diễn được số cây trồng được của lớp 4B, 4C, 4D bởi các đoạn thẳng
tương ứng. Tiếp theo ta biểu diễn số cây lớp 4D trồng được bằng trung bình
cộng số cây trồng được của cả 4 lớp. Khi đó ta có được sơ đồ tóm tắt sau.
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21 cây
4A:
22 cây
4B:
29 cây
4C:
Tổng số cây:
? 4D:
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của lớp 4B. Ta
biểu diễn được số cây trồng được của lớp 4A, 4C, 4D bởi các đoạn thẳng
tương ứng. Tiếp theo ta biểu diễn số cây lớp 4D trồng được bằng trung bình
cộng số cây trồng được của cả 4 lớp. Khi đó ta có được sơ đồ tóm tắt sau.
22 cây
4B:
21 cây
4A:
29 cây
4C:
Tổng số cây:
? 4D:
Cách 3: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của lớp 4C. Ta
biểu diễn được số cây trồng được của lớp 4B, 4A, 4D bởi các đoạn thẳng
tương ứng. Tiếp theo ta biểu diễn số cây lớp 4D trồng được bằng trung bình
cộng số cây trồng được của cả 4 lớp. Khi đó ta có được sơ đồ tóm tắt sau.
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29 cây
4C:
22 cây
4B:
21 cây
4A:
Tổng số cây:
? 4D:
Cách 4: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của lớp 4D. Ta
biểu diễn được số cây trồng được của lớp 4B, 4C, 4D bởi các đoạn thẳng
tương ứng. Tiếp theo ta biểu diễn số cây lớp 4D trồng được bằng trung bình
cộng số cây trồng được của cả 4 lớp. Khi đó ta có được sơ đồ tóm tắt sau.
21 cây
4A:
22 cây
4B:
29 cây
4C:
Tổng số cây:
? 4D:
Cách 5: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của cả 4 lớp. Ta
biểu diễn được số cây trồng được của lớp 4A, 4B, 4C, 4D bởi các đoạn thẳng
tương ứng. Ta được sơ đồ tóm tắt sau.
? 4D

4B

4A

Số cây 4 lớp trồng được
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4C

Cách 6: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của của lớp 4A,
4B, 4C. Bây giờ ta lấy một đoạn thẳng tương ứng với số cây lớp 4D trồng
được. Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt sau.
? 4D

Tổng số cây 3 lớp 4A, 4B, 4C
Số cây 4 lớp trồng được

Tuy nhiên với các sơ đồ tóm tắt này chúng ta rất khó có thể tìm ra đường
hướng giải. Đối với những bài toán dạng này ngoài việc chọn được đoạn
thẳng đơn vị hợp lý chúng ta cần phải biết xắp xếp các đoạn thẳng để có thể
làm nổi bật được mối quan hệ bản chất trong bài toán từ đó mới có thể tìm ra
đường hướng giải.
Bây giờ ta sẽ xắp xếp các đoạn thẳng sau khi đã chọn đoạn thẳng đơn vị
để làm nổi bật được mối quan hệ bản chất trong bài toán này. Cụ thể, ta chọn
đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của lớp 4D. Vì số cây lớp 4D trồng
được bằng trung bình cộng số cây trồng được của 4 lớp nên số cây trồng được
của 4 lớp gấp 4 lần số cây lớp 4D trồng được. Do đó ta tạo ra đoạn thẳng
tương ứng với số cây của cả 4 lớp trồng được, đoạn thẳng này gấp 4 lần đoạn
thẳng đơn vị. Sau khi chọn đoạn thẳng đơn vị và phân tích được mối quan hệ
trong bài toán ta có các cách sắp xếp các đoạn thẳng như sau.
Cách 1: Xếp đoạn thẳng biểu diễn số cây trồng được của lớp 4D và đoạn
thẳng biểu diễn số cây trồng được của cả 4 lớp chồng lên nhau sao cho đầu
mút trái trùng nhau. Khi đó ta có sơ đồ tóm tắt sau.
? 4D

Tổng số cây 3 lớp 4A, 4B, 4C

Số cây 4 lớp trồng được
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Cách 2: Xếp đoạn thẳng biểu diễn số cây trồng được của lớp 4D và đoạn
thẳng biểu diễn số cây trồng được của cả 4 lớp song song với nhau. Khi đó ta
có sơ đồ tóm tắt sau.
? 4D
Số cây lớp 4D trồng được
Số cây 4 lớp trồng được
Số cây của 3 lớp 4A, 4B, 4C
Với cả hai sơ đồ tóm tắt này ta có ngay được lời giải như sau:
Tổng số cây ba lớp 4A, 4B và 4C trồng được là:

21  22  29  72 (cây)
Số cây lớp 4D trồng được là:

72:3  24 (cây)
Đáp số: 24 (cây)
Ngoài cách chọn đoạn thẳng đơn vị như trên, chúng ta cũng có thể chọn
đoạn thẳng đơn vị là số cây trồng được của cả 4 lớp và xắp xếp các đoạn
thẳng như trong trường hợp trên ta cũng có được lời giải, tuy nhiên vẫn phải
nhắc lại rằng, việc chia một đoạn thẳng cho trước thành các phần bằng nhau
là một việc khó đối với học sinh tiểu học.
Ví dụ 2. Giá một con gà và một con vịt là 45.000 đồng, giá một con vịt
và một con ngỗng là 65.000 đồng, giá một con ngỗng và một con gà là 70.000
đồng. Tính giá tiền của một con vật mỗi loại.
Ta biểu diễn giá tiền của một con vật mỗi loại bởi một đoạn thẳng.
Gà:
Vịt:
Ngỗng:
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Ta xắp xếp các đoạn thẳng biểu diễn giá tiền của một con vật mỗi loại
trên một đường thẳng để có được mối liên hệ bản chất đã cho. Từ các điều
kiện đã cho của bài toán ta có sơ đồ tóm tắt sau.

Gà

Vịt

Vịt

45.000

Ngỗng

Ngỗng

65.000

Gà

70.000

Giá tiền của 2 con gà, 2 con vịt, 2 con ngỗng là:

45.000  65.000  70.000  180.000 (đồng)
Giá tiền của 1 con gà, 1 con vịt, 1 con ngỗng là:

180.000: 2  90.000 (đồng).
Giá tiền của 1 con ngỗng là:

90.000  45.000  45.000 (đồng).
Giá tiền của 1 con gà là:

90.000  65.000  25.000 (đồng).
Giá tiền của 1 con vịt là:

90.000  70.000  20.000 (đồng).
Đáp số: Giá 1 con gà là 25.000 đồng; Giá 1 con vịt là 20.000 đồng; Giá 1
con ngỗng là 45.000 đồng.
Ví dụ 3. Ba lớp 4A, 4B, 4C mua tất cả 120 quyển vở. Tính số vở của
mỗi lớp biết rằng nếu lớp 4A chuyển cho lớp 4B 10 quyển và cho lớp 4C 5
quyển thì số vở của 3 lớp sẽ bằng nhau.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số vở của mỗi lớp sau khi lớp 4A chuyển cho
lớp 4B và lớp 4C. Phân tích nội dung bài toán và xắp xếp các đoạn thẳng hợp
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lý ta sẽ vẽ được sơ đồ tóm tắt sau.
10

5

Lớp 4A:
?
Lớp 4B:

120
?

Lớp 4C:
?
Dựa vào sơ đồ tóm tắt này ta có lời giải sau:
Sau khi lớp 4A chuyển cho hai lớp thì mỗi lớp có số vở là:

120:3  40 (quyển)
Lúc đầu lớp 4C có là:

40  5  35 (quyển)
Lúc đầu lớp 4B có là:

40  10  30 (quyển)
Lúc đầu lớp 4A có là:

40  10  5  55 (quyển)
Đáp số: 4A: 55 quyển; 4B: 30 quyển; 4C: 35 quyển
Ví dụ 4. Khi so sánh tuổi của Xuân - Hạ - Thu - Đông thì thấy Xuân ít
tuổi hơn Đông, tuổi Thu và Hạ cộng lại bằng tuổi Xuân và tuổi Đông cộng lại.
Xuân nhiều tuổi hơn Hạ. Hỏi ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi của Xuân. Căn cứ vào các
điều kiện và quan hệ đã cho trong bài toán ta có được sơ đồ tóm tắt sau.
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Xuân
Đông
Hạ
Thu + Hạ
Xuân + Đông
Ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi của Hạ. Ta có sơ đồ tóm tắt
sau.
Hạ
Xuân
Đông
Thu + Hạ
Xuân + Đông
Ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Cách 3: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi của Thu. Ta không thể biểu
diễn các mối quan hệ đã cho trong bài toán.
Cách 4: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi của Đông. Ta có sơ đồ tóm tắt
sau.
Đông
Hạ
Xuân
Thu + Hạ
Xuân + Đông
Ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Cách 5: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi Thu và Hạ cộng lại. Ta có sơ
đồ tóm tắt sau.
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Thu + Hạ
Xuân + Đông
Đông
Hạ
Xuân
Ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Cách 6: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi Xuân và Đông cộng lại. Cách
này cho ta sơ đồ giống cách 5.
Nhìn vào sơ đồ tóm tắt của tất cả các cách chọn đoạn thẳng đơn vị và
cách xắp xếp các đoạn thẳng như thế, ta không thể tìm ra được đường hướng
giải bài toán. Tuy nhiên nếu xắp xếp các đoạn thẳng hợp lý ta sẽ có ngay được
lời giải.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số tuổi Thu và Hạ cộng lại. Khi đó ta dễ dàng
biểu diễn được số tuổi của Xuân và tuổi Đông (cộng lại bằng đoạn thẳng đơn
vị). Ta chia đoạn thẳng đơn vị thành hai đoạn thẳng. Do Xuân ít tuổi hơn
Đông nên đoạn ngắn tương ứng với tuổi của Xuân, đoạn dài tương ứng với
tuổi của Đông. Lại do Xuân nhiều tuổi hơn Hạ nên trên đoạn thẳng đơn vị ta
lấy một đoạn thẳng tương ứng cho tuổi của Hạ (đoạn này ngắn hơn đoạn biểu
diễn tuổi của Xuân). Khi đó đoạn còn lại trên đoạn thẳng đơn vị sẽ tương ứng
với tuổi của Thu. Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt.
Hạ

Thu

Thu + Hạ:
Xuân + Đông:
Xuân

Đông

Ai nhiều tuổi nhất, ai ít tuổi nhất?
Từ sơ đồ này ta có ngay được đáp số, đó là: Thu nhiều tuổi nhất và Hạ ít

63

tuổi nhất.
Ví dụ 5. Ta xét bài toán cổ sau:
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị số gà. Số chó sẽ tương ứng với một
đoạn thẳng (đoạn thẳng này ta chưa biết là dài hơn hay ngắn hơn đoạn thẳng
đơn vị). Từ các điều kiện đã cho của bài toán ta có sơ đồ tóm tắt sau.
?
Số gà:
36
Số chó:
?
Số chân gà:
100

Số chân chó:

Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị số chó. Với việc khai thác các giả thiết
trong bài toán và cách xắp xếp các đoạn thẳng theo cách 1 thì ta cũng được sơ
đồ tóm tắt như cách 1.
Với cả hai cách xắp xếp các đoạn thẳng ta đều không thể tìm ra được
đường hướng giải hoặc rất khó để nhận ra đường lối giải bài toán. Bây giờ
vẫn với cách chọn đoạn thẳng đơn vị như trên (ví dụ: chọn đoạn thẳng đơn vị
số gà), ta xếp đoạn thẳng biểu diễn số chó liên tiếp với đoạn thẳng biểu diễn
số gà. Đồng thời đoạn thẳng biểu diễn số chân gà và số chân chó cũng được
xắp xếp liên tiếp. Khi đó ta có sơ đồ tóm tắt.
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?
Số gà:
Số chó:
?
36
Số gà + Số chó:
Số chân chó

Số chân gà
Số chân gà +Số chân chó:
100

Với cách xắp xếp này ta có được lời giải bài toán như sau:
Số chó là: 100  72  : 2  14 (con)
Số gà là: 36  14  22 (con)
Đáp số: Gà 22 (con); Chó 14 (con).
Tuy nhiên với cách xắp xếp như trên vẫn hơi khó hiểu và chưa thật lộ ra
quan hệ bản chất trong bài toán. Bây giờ ta xắp xếp đoạn thẳng biểu diễn số
gà và số chó đan xen nhau trong đoạn thẳng biểu diễn 100. Khi đó ta có sơ đồ
tóm tắt sau.
?
Số gà:
Số chó:
?
36
Số gà + Số chó:
36

36

Số chân gà +Số chân chó:
100
Với cách xắp xếp như trên thì việc có được lời giải là dễ dàng.
Ví dụ 6. Trong rổ có 22 quả vừa cam, vừa quýt, vừa chanh. Nếu tăng số
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quả cam gấp hai lần thì có tất cả 27 quả; nếu tăng số quả quýt gấp hai lần thì
có tất cả 29 quả. Hỏi trong rổ lúc đầu có bao nhiêu quả mỗi loại.
Ta có sơ đồ tóm tắt.
Cam

Quýt

Chanh

22 quả

Cam

27 quả

Quýt

29 quả
Từ sơ đồ tóm tắt ta có lời giải sau:
Số cam lúc đầu là: 27  22  5 (quả)
Số quýt lúc đầu là: 29  22  7 (quả)
Số chanh lúc đầu là: 22  (5  7)  10 (quả)
Đáp số: 5 quả cam; 7 quả quýt; 10 quả chanh.
Ví dụ 7. Đi từ thôn A đến thôn B phải đi lần lượt qua thôn C và thôn D.
Quãng đường AC dài 450m, quãng đường CD dài gấp đôi quãng đường AC
và dài hơn quãng đường DB 250m. Tính chiều dài quãng đường AB.
Trước hết ta mô tả quãng đường AB như sau:

A

C

D

B

Như vậy, ta thấy chiều dài quãng đường AB bằng tổng chiều dài các
quãng đường AC, CD, DB và để tính được chiều dài quãng đường AB ta cần
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tính chiều dài các quãng đường AC, CD, DB.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là quãng đường AC. Từ mối quan hệ đã cho của
bài toán ta có sơ đồ tóm tắt sau:
450m
AC
?

CD
DB
Từ sơ đồ tóm tắt ta có lời giải sau:

250m

Quãng đường CD dài là 450  2  900 (m)
Quãng đường DB dài là 900  250  650 (m)
Quãng đường AB dài là 450  900  650  2000 (m)
Đáp số: 2000 (m).
Qua các ví dụ trên ta thấy được ưu điểm rõ rệt của việc xắp xếp các đoạn
thẳng một cách hợp lý để có được tóm tắt bài toán và định hướng giải rất rõ
ràng. Ngoài ra, việc xắp xếp các đoạn thẳng còn giúp chúng ta có thêm các lời
giải khác nhau của cùng một bài toán cũng như tìm ra được sơ đồ tóm tắt và
phương án giải tối ưu. Ta xét lại một số ví dụ sau.
Ví dụ 8. Trong đợt tết trồng cây, hai lớp 4A và 4B trồng được 100 cây.
Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu
cây?
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cây của lớp 4A (số phải tìm). Tiếp theo ta
biểu diễn số cây của lớp 4B trồng được bởi một đoạn thẳng khác dài hơn đoạn
thẳng đơn vị và biểu diễn các mối quan hệ còn lại để có được sơ đồ tóm tắt
bài toán. Cụ thể ta có sơ đồ tóm tắt sau:

67

Số cây lớp 4A trồng được:

100 cây

Số cây lớp 4B trồng được:
10 cây
Từ tóm tắt trên ta có lời giải:
Số cây lớp 4A trồng được là:

100  10 : 2  45 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được là:

45  10  55 (cây)
Đáp số:

Lớp 4A trồng được: 45 (cây)
Lớp 4B trồng được: 55 (cây)

Tuy nhiên ta cũng có thể xắp xếp các đoạn thẳng theo cách khác để có
được sơ đồ tóm tắt sau:
10 cây
Số cây lớp 4A trồng được:

100 cây

Số cây lớp 4B trồng được:
Từ tóm tắt trên ta có lời giải:
Số cây lớp 4B trồng được là:

100  10 : 2  55 (cây)
Số cây lớp 4A trồng được là:

55  10  45 (cây)
Đáp số:

Lớp 4A trồng được: 45 (cây)
Lớp 4B trồng được: 55 (cây)

Như vậy chúng ta thấy, từ một cách chọn đoạn thẳng đơn vị, cùng một
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cách biểu diễn các dữ kiện đã cho của bài toán thông qua đoạn thẳng đơn vị
nhưng với các cách lựa chọn và sắp xếp các đoạn thẳng này theo các cách
khác nhau chúng ta có được các sơ đồ khác nhau, từ đó dẫn đến cách trình
bày lời giải cũng khác nhau.
2.2.3. Phân tích các dữ kiện tìm ra mối quan hệ phụ thuộc bản chất trong
bài toán.
2.2.3.1. Mục đích ý nghĩa của biện pháp
Sau khi chọn được đoạn thẳng đơn vị cho mỗi dạng toán, mỗi bài toán
thì việc xắp xếp các đoạn thẳng, biểu diễn các dữ kiện, mối quan hệ trong bài
toán thông qua đoạn thẳng đơn vị đã chọn là hết sức cần thiết. Tuy nhiên,
không phải bài toán nào chúng ta cũng có được đường hướng giải từ việc
chọn đoạn thẳng đơn vị hay xắp xếp các đoạn thẳng. Đối với một số bài toán
chúng ta cần phải phân tích các dữ kiện tìm ra mối quan hệ phụ thuộc bản
chất trong bài toán. Từ đó chọn đoạn thẳng đơn vị để tóm tắt hoặc xắp xếp
các đoạn thẳng phù hợp từ đó tìm ra đường hướng giải.
Hoạt động phân tích các dữ kiện tìm ra mối quan hệ phụ thuộc bản chất
trong bài toán sẽ giúp cho học sinh phát triển các năng lực sau: Năng lực khái
quát hoá nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và các phép toán;
Năng lực trí nhớ toán học về phương pháp giải toán, nguyên tắc, đường lối
giải toán; Năng lực vận dụng tri thức toán, phương pháp tư duy toán vào thực
tiễn; Năng lực sáng tạo; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực suy luận lôgic
hay tư duy trừu tượng.
2.2.3.2. Cơ sở lựa chọn biện pháp
Trong quá trình khảo sát năng lực vận dụng pháp pháp sơ đồ đoạn thẳng
để giải bài toán có lời văn, chúng tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất của học
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sinh gặp phải đó là việc phân tích các dữ kiện tìm ra mối quan hệ phụ thuộc
bản chất trong bài toán; khó khăn trong việc dùng các đoạn thẳng thay thế cho
các số (số đã cho và số phải tìm trong bài toán) để minh họa các mối quan hệ
đó vì các em không chọn được đoạn thẳng đơn vị một cách thích hợp để biểu
diễn được mối quan hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng. Tuy nhiên dù có
chọn được đoạn thẳng đơn vị hợp lý nếu không linh hoạt và phân tích thấu
đáo thì cũng không thể biểu diễn được các mối liên hệ và phụ thuộc giữa các
đại lượng đã cho trong bài toán.
2.2.3.3. Nội dung biện pháp
Đối với một số dạng toán đặc biệt là các bài toán nâng cao, giáo viên cần
gợi ý cho học sinh bằng các câu hỏi gợi mở, nhằm mục đích xác lập được mối
liên hệ giữa các điều kiện, dữ kiện của bài toán. Từ đó lựa chọn được sơ đồ
thích hợp để tóm tắt hoặc lập luận cho bài toán.
Khi mô hình hóa ngôn ngữ của bài toán cần phải chính xác, rõ ràng, thể
hiện được các yêu cầu đặt ra của bài toán. Hơn nữa, cũng như các phương
pháp giải toán khác, việc tóm tắt bài toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
phải chặt chẽ, lôgic.
2.2.3.4. Ví dụ
Ví dụ 1. Một xưởng may lúc đầu có số công nhân nữ bằng số công nhân
nam. Sau đó, 8 công nhân nam nghỉ việc nhà máy nhận thêm 15 công nhân nữ
thì lúc này nhà máy có tổng số công nhân là 167 người. Hỏi lúc đầu nhà máy
có bao nhiêu công nhân nam, công nhân nữ?
Phân tích: Sau khi 8 công nhân nam nghỉ việc nhà máy nhận thêm 15
công nhân nữ. Như vậy số công nhân tăng thêm là: 15  8  7 (người). Ta đã
biết số công nhân sau khi thay đổi nên ta sẽ tính được số công nhân trước khi
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thay đổi. Trước khi thay đổi thì số công nhân nam bằng số công nhân nữ. Do
đó ta có được cách chọn đoạn thẳng đơn vị như sau.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số công nhân nam của xưởng may ban đầu.
Khi đó tổng số công nhân của xưởng may ban đầu sẽ tương ứng với đoạn
thẳng bằng hai lần đoạn thẳng đơn vị. Tiếp tục biểu diễn các mối quan hệ còn
lại của bài toán như đã được phân tích ở trên. Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt sau.
Số công nhân ban đầu:

7

Số công nhân sau:
167 người
Từ sơ đồ tóm tắt này ta có lời giải bài toán như sau:
Sau khi 8 công nhân nam nghỉ việc nhà máy nhận thêm 15 công nhân nữ
thì số công nhân tăng thêm là:

15  8  7 (người).
Số công nhân ban đầu là:

167  7  160 (người).
Số công nhân nam, công nhân nữ ban đầu là:

160: 2  80 (người).
Đáp số: 80 (người).
Ví dụ 2. Một cửa hàng có 25 lít dầu đựng trong hai chiếc can. Sau khi
bán 7 lít dầu ở can thứ hai rồi chuyển 5 lít dầu từ can thứ nhất sang can thứ
hai thì số dầu trong can thứ nhất gấp đôi số dầu trong can thứ hai. Tính số dầu
đựng trong mỗi can lúc đầu?
Phân tích: Sau khi bán 7 lít dầu, số dầu còn lại trong hai can là:
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25 – 7 = 18 (lít)
Sau khi chuyển 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì số dầu ở can thứ
nhất gấp 2 lần số dầu ở can thứ hai. Ta cần phải tính số dầu ở mỗi can sau khi
bán 7 lít dầu và chuyển 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai, biết rằng tổng số
dầu là 18 lít và số dầu ở can thứ nhất gấp 2 lần số dầu ở can thứ hai. Đây là
bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ. Do đó ta có sơ đồ tóm tắt là:
Can 1:
18 lít

Can 2:

Như vậy sau khi bán 7 lít dầu và chuyển 5 lít từ can thứ nhất sang can
thứ hai thì số dầu trong can thứ nhất là:

18 : 3  2  12 (lít)
Số dầu trong can thứ nhất lúc đầu là:

12  5  17 (lít)
Số dầu trong can thứ hai lúc đầu là:

25  17  8 (lít)
Đáp số: 17 (lít) và 8 (lít).
Ví dụ 3. Hai bà đi chợ bán ổi. Sau khi nhẩm tính, một bà bảo: “
của tôi gấp 1,5 lần

3
số ổi
5

5
5
3
số ổi của bà và số ổi của tôi nhiều hơn số ổi của bà
8
8
5

là 20 quả”. Hỏi mỗi bà đã mang bao nhiêu ổi ra chợ?
Phân tích: Đối với bài toán này nếu ta tìm cách chọn đoạn thẳng đơn vị
ngay hay cố gắng tìm cách xắp xếp các đoạn thẳng cho phù hợp là rất khó
khăn. Ta có thể thấy khó khăn đó thông qua một số cách chọn đoạn thẳng đơn
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vị sau.
Cách 1: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số ổi của bà thứ nhất. Khi đó ta phải
chia đoạn thẳng đơn vị thành 5 phần bằng nhau và lấy ra 2 phần. Sau đó ta lại
phải chia 2 phần này thành 5 phần bằng nhau để tạo ra được đoạn thẳng biểu
diễn số ổi của bà thứ hai. Điều này là rất khó và cực kỳ khó hiểu đối với học
sinh tiểu học.
Cách 2: Chọn đoạn thẳng đơn vị là số ổi của bà thứ hai. Cách chọn này
cũng khó khăn như cách chọn 1.
Cách 3: Chọn đoạn thẳng đơn vị là một số ổi cố định (số này chưa biết
và ta sẽ tìm số tuổi ứng với đoạn thẳng đơn vị này). Cách này cũng rất khó
thực hiện vì ta không biết nên dùng đoạn thẳng biểu diễn số ổi của hai bà
tương ứng với đoạn thẳng bằng bao nhiêu lần đoạn thẳng đơn vị để có thể
biểu diễn được các mối quan hệ còn lại trong bài toán.
Quay trở lại bài toán, ta thấy rằng nếu tính được
và

3
số ổi của bà thứ nhất
5

5
số ổi của bà thứ hai thì ta tính được số ổi của cả hai bà. Từ đó, thay vì đi
8

tính số ổi của mỗi bà ta tìm cách tính

3
5
số ổi của bà thứ nhất và số ổi của
5
8

bà thứ hai. Khi đó câu nói của bà thứ nhất là một bài toán trung gian và ta sẽ
phải giải bài toán này. Sau khi tách bài toán ra ta nhận thấy bài toán trung
gian là một bài toán quen thuộc, đó là bài toán tìm hai số khi biết tỉ và hiệu.
Do đó ta có cách chọn đoạn thẳng đơn vị và sơ đồ tóm tắt bài toán.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là

3
số ổi của bà thứ nhất. Khi đó ta có sơ đồ
5

tóm tắt.
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3
số ổi của bà thứ nhất:
5
20 quả

5
số ổi của bà thứ hai:
8
Từ sơ đồ tóm tắt, ta dễ dàng tính được

5
3
số ổi của bà thứ nhất và số
8
5

ổi của bà thứ hai. Từ đó ta có được là giải bài toán như sau:

3
số ổi của bà thứ nhất là: 20  3  60 (quả).
5

3
Số ổi của bà thứ nhất là: 60 :  100 (quả).
5
5
số ổi của bà thứ hai là: 20  2  40 (quả).
8

5
Số ổi của bà thứ hai là: 40 :  64 (quả).
8
Đáp số: 100 và 64 (quả).
Ví dụ 4. Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 3 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy
năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con?
Đối với bài toán này, chúng ta không chỉ gặp khó khăn mà gần như
không thể giải được bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng nếu chúng ta tìm
cách chọn đoạn thẳng đơn vị hay tìm cách xắp xếp các đoạn thẳng để tìm ra
mối quan hệ bản chất của bài toán. Đối với bài toán này chúng ta buộc phải
phân tích các dữ kiện để tìm ra mối quan hệ phụ thuộc bản chất trong bài
toán.
Trước hết ta thấy:
Tuổi con hiện nay là: 36:3  12 (tuổi).
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Do đó tuổi bố hơn tuổi con là: 36 – 12 = 24 (tuổi).
Chúng ta biết rằng, số tuổi chênh lệch giữa hai bố con không bị thay đổi
theo thời gian, tức là số chênh lệch này luôn bằng 24. Do lúc tuổi bố gấp 7 lần
tuổi con thì tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 24 và do đó bài toán được đưa về bài
toán tìm hai số khi biết tỉ và hiệu (tại thời điểm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con).
Từ phân tích trên ta chọn đoạn thẳng đơn vị là tuổi con (lúc tuổi bố gấp 7
lần tuổi con). Khi đó ta có sơ đồ tóm tắt:
24 tuổi

Tuổi con:
Tuổi bố:

Từ sơ đồ tóm tắt này ta có lời giải của bài toán như sau:
Lúc tuổi bố gấp 7 lần tuổi con thì tuổi con là: 24: 6 = 4 (tuổi).
Lúc tuổi bố gấp 7 lần tuổi con cách hiện nay là: 12 – 4 = 8 (năm)
Đáp số: 8 (năm).
Ví dụ 5. Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha
gấp 13 lần tuổi con. Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay?
Đây là một bài toán khó, học sinh sẽ lúng túng vì cả tổng, hiệu và tỷ số
đều dưới dạng ẩn. Do vậy ta không thể giải ngay được nếu không phân tích
các dữ kiện để tìm ra mối quan hệ phụ thuộc bản chất trong bài toán. Dựa vào
suy luận, phân tích và đưa ra bài toán về dạng điển hình.
Trước tiên ta có sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn mối quan hệ giữa tuổi cha và
tuổi con trước đây 6 năm.
Tuổi con:
Tuổi cha:
12 lần tuổi con trước đây 6 năm
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Đồng thời ta cũng có được sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn mối quan hệ giữa
tuổi cha và tuổi con hiện nay.
Tuổi con:
Tuổi cha:
12 lần tuổi con trước đây 6 năm
Dựa vào hai sơ đồ đoạn thẳng trên, ta thấy hiệu số tuổi của cha và con
bằng 12 lần tuổi con trước đây 6 năm. Còn hiệu số tuổi của cha và con hiện
nay bằng 3 lần tuổi con hiện nay. Vì hiệu này không thay đổi nên 3 lần tuổi
con hiện nay bằng 12 lần tuổi con trước đây hay tuổi con hiện nay bằng 4 lần
tuổi con trước đây và hiệu số tuổi con ở hai thời điểm là 6. Như vậy ta có bài
toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ. Ta có sơ đồ tóm tắt của bài toán này.
Tuổi con trước đây:
Tuổi con hiện nay:
6 năm
Từ sơ đồ tóm tắt này ta tính được tuổi con trước đây là:
6 :  4  1  2 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

2  6  8 (tuổi)
Từ đó ta tính được tuổi cha hiện nay là:

8  4  32 (tuổi)
Đáp số: Cha: 32 tuổi; Con: 8 tuổi.
Ví dụ 6. Tám năm về trước tuổi ba cha con cộng lại bằng 45. Tám năm
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sau, cha hơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mỗi người
hiện nay?
Phân tích: Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian
nên hiện nay cha vẫn hơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi.
Tám năm trước, tuổi ba cha con cộng lại bằng 45. Như vậy đến nay mỗi
người thêm 8 tuổi nên tổng số tuổi của ba cha con là: 45  8  3  69 (tuổi).
Trên cơ sở phân tích trên, ta chọn đoạn thẳng đơn vị là tuổi cha hiện nay.
Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt như sau.
Cha:
Con lớn:
69 tuổi

26 tuổi
Con nhỏ:
34 tuổi

Từ phân tích và sơ đồ tóm tắt, ta có lời giải của bài toán như sau:
Tổng số tuổi của ba cha con hiện nay là: 45  8  3  69 (tuổi).
Tuổi cha hiện nay là:  69  34  26  : 3  43 (tuổi).
Tuổi con lớn hiện nay là: 43  26  17 (tuổi).
Tuổi con nhỏ hiện nay là: 43  34  9 (tuổi).
Đáp số: cha 43 tuổi; con lớn 17 tuổi; con nhỏ 9 tuổi.
Ví dụ 7. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ
số 8 vào bên trái số đó ta được một số gấp 26 lần số cần tìm.
Phân tích: Gọi số cần tìm là ab . Khi viết thêm chữ số 8 vào bên trái số
ab ta được số 8ab . Theo bài ra ta có số 8ab gấp 26 lần số ab . Mặt khác số
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8ab lớn hơn số ab là 800 đơn vị.

Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cần tìm ab . Từ phân tích trên ta có sơ đồ
tóm tắt sau.
800

ab :
8ab :

26 lần
Vậy số cần tìm là:
800 :  26  1  32

Thử lại: 832:32  26 .
Đáp số: 32.
Ví dụ 8. Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải một số có ba chữ số thì số
đó tăng thêm 4895 đơn vị. Tìm số đó.
Phân tích: Gọi số cần tìm là abc . Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải số
abc ta được số abc8 . Theo bài ra ta có số abc8 lớn hơn số ab là 4895 đơn vị.

Mặt khác số abc8  abc  10  8 hay số abc8 lớn hơn 10 lần số abc là 8 đơn
vị.
Chọn đoạn thẳng đơn vị là số cần tìm abc . Từ phân tích trên ta có sơ đồ
tóm tắt sau.
4895

abc :
abc8 :

Vậy số cần tìm là:

10 lần
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8

 4895  8 : 10  1  543
Thử lại: 5438  543  4895
Đáp số: 543.
Ví dụ 9. Khi cộng thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số của phân số
cùng một số tự nhiên, ta nhận được phân số

43
với
67

6
. Tìm số tự nhiên đó.
5

Phân tích: Do cùng cộng thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số với cùng một
số tự nhiên nên tổng số của tử và mẫu của phân số đã cho và phân số mới
không thay đổi. Ta có tổng số của tử và mẫu của phân số đã cho là:

43  67  110
Từ đó ta có sơ đồ tóm tắt sau:
?

Tử số mới:

110

Mẫu số mới:
Vậy tử số của phân số mới là:

110 :  6  5  6  60
Số tự nhiên cần tìm là:

60  43  17
Đáp số: 17.
2.2.4. Kiểm tra lời giải và khai thác bài toán
2.2.5.1. Mục đích ý nghĩa của biện pháp
Nhằm giúp cho học sinh phát triển năng lực tự kiểm tra, đánh giá quá
trình thực hiện công việc của chính mình để từ đó tự rút ra được các bài học
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kinh nghiệm cho bản thân. Rèn cho các em đức tính chịu khó cẩn thận trong
quá trình thực hiện công việc.
Việc khai thác bài toán đã giải được thực hiện thường xuyên sẽ giúp cho
học sinh hình thành và phát triển năng lực sáng tạo, năng lực khái quát hóa và
tổng hợp. Ngoài ra hoạt động này còn giúp cho học sinh phát triển các năng
lực sau: Năng lực lập luận toán học; Năng lực sử dụng các kí hiệu toán học;
Năng lực trình bày các nội dung toán học; Năng lực giao tiếp có sử dụng toán
học, sử dụng các công cụ và phương tiện trong học toán; Năng lực nắm cấu
trúc hình thức của bài toán; Năng lực khái quát hoá nhanh và rộng các đối
tượng, quan hệ toán học và các phép toán; Năng lực vận dụng tri thức toán,
phương pháp tư duy toán vào thực tiễn; Năng lực sáng tạo; Năng lực giải
quyết vấn đề; Năng lực tự học, học suốt đời.
2.2.5.2. Cơ sở lựa chọn biện pháp
Do đặc thù về lứa tuổi của học sinh tiểu học, các em còn ham chơi,
không thật sự chú tâm vào một công việc cụ thể, đồng thời kỹ năng kiểm tra
đánh giá công việc đã thực hiện của các em chưa thật sự được hình thành và
phát triển.
2.2.5.3. Nội dung biện pháp
Sau mỗi bài toán, sau khi đã tìm ra lời giải, đáp số, chúng ta cần yêu cầu
học sinh phải kiểm tra lại kết quả đã tìm ra có thỏa mãn yêu cầu của đề bài
không. Việc kiểm tra lời giải cần trải qua các bước sau.
Bước 1: Yêu cầu học sinh lấy kết quả đã tìm được lắp vào bài toán xem
có thoả mãn tất cả các yêu cầu của bài không.
Bước 2: Kiểm tra lại sơ đồ tóm tắt xem đã phù hợp với kết quả chưa, nếu
chưa hợp lý thì cần điều chỉnh lại sơ đồ tóm tóm tắt đã vẽ.
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Bước 3: Kiểm tra các suy luận có đủ căn cứ và lôgíc không. Đồng thời
kiểm tra các phép tính có thực hiện đúng không.
Với mỗi sơ đồ tóm tắt, học sinh có thể tự đặt lời cho bài toán, các lời bài
toán không bó buộc học sinh, có nhiều cách để đặt đề bài toán. Chính điều
này sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo của các em, một kỹ năng cần có cho
một người lao động trong tương lai, góp phần phát triển năng lực tư duy cho
học sinh tiểu học.
2.2.5.4. Ví dụ
Trong phần này ta chỉ xét một ví dụ sau: Hiệu của hai số là 24 và tỉ số
của hai số đó là

1
. Tìm hai số đó.
7

Ta chọn đoạn thẳng đơn vị là số bé. Do tỉ số của hai số đó là

1
nên số
7

lớn gấp 7 lần số bé và do đó ta dựng một đoạn thẳng gấp 7 lần đoạn thẳng đơn
vị. Đoạn thẳng này tương ứng cho số lớn. Ta xếp hai đoạn thẳng này song
song với nhau. Khi đó ta có sơ đồ.
Số bé:
Số lớn:
24
Từ sơ đồ ta có lời giải sau.
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7  1  6 (phần)
Số bé là: 24: 6  4 .
Số lớn là: 4  7  28 . (Hoặc 4  24  28 )
Đáp số: 4 và 28.
Bây giờ ta cần kiểm tra lại lời giải. Ta có: 28  4  24 , điều này thỏa
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mãn điều kiện hiệu của hai số là 24. Ta lại có:
mãn điều kiện tỉ số của hai số là

4 1
 , điều này cũng thỏa
28 7

1
. Vậy 4 và 28 là hai số cần tìm.
7

Bây giờ ta sẽ khai thác bài toán trên. Ta có thể dựa vào sơ đồ đoạn thẳng
trên để yêu cầu học sinh đặt ra các bài toán mới. Từ đó ta sẽ có các bài toán
tương tự với bài toán đã giải, với các cách đặt bài toán khác nhau ta sẽ được
các bài toán từ dễ đến khó. Ta cũng có thể đưa các yếu tố toán học khác cũng
như yếu tố thực tế vào bài toán.
Đặt ra bài toán mới bằng cách thay đổi đối tượng trong bài toán.
Bài toán 1: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m. Tính
chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó, biết rằng chiều rộng bằng

1
7

chiều dài.
Bài toán 2: Mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi con bằng

1
tuổi mẹ. Tính tuổi của
7

mỗi người.
Bài toán 3: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 24 tạ.
Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng

1
số gạo tẻ.
7

Đặt ra bài toán bằng cách thay đổi quan hệ.
Bài toán 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 24m.
Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài bằng 7
lần chiều rộng.
Bài toán 5: Con ít hơn mẹ 24 tuổi và bằng
người.

82

1
tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi
7

Bài toán 6: Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 24 tạ. Tính số
gạo mỗi loại, biết rằng số gạo tẻ gấp 7 lần số gạo nếp.
Đặt bài toán bằng cách thay số đã cho bằng điều kiện gián tiếp hoặc thay
câu hỏi bằng câu hỏi khó hơn.
Bài toán 7: Lớp 4A có 5 học sinh và lớp 4B có 35 học sinh cùng tham
gia trồng cây. Số cây lớp 4B trồng được nhiều hơn lớp 4A là 60 cây. Hỏi mỗi
lớp trồng được bao nhiêu cây biết rằng mỗi học sinh đều trồng được số cây
như nhau?
Bài toán 8: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Khi tuổi bố gấp 3 lần
tuổi con thì tuổi bố là 36. Tính tuổi bố và tuổi con hiện nay.
Bài toán 9: Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 3 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy
năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con?
2.3. Tiểu kết chương 2
Đối với học sinh lớp 4 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung, các em
thực sự là những mầm cây còn rất non nớt, để có được một cây to, cây khoẻ,
mỗi người giáo viên cần phải uốn nắn, chăm sóc để các em được phát triển
một cách toàn diện. Làm tốt việc dạy giải toán có lời văn bằng phương pháp
sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực cho học sinh sẽ góp phần vô
cùng quan trọng để phát triển trí tuệ cho các em. Từ đó các em sẽ có một nền
tảng vững chắc để học các môn học khác và tiếp tục học lên các lớp trên.
Để làm được điều này một cách hiệu quả, mỗi giáo viên phải nắm vững
nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa để xác định được trong mỗi
tiết học phải dạy cho học sinh cái gì, dạy như thế nào? Cần tích cực ứng dụng
công nghệ thông tin, vận dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt
phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh vào dạy học giải toán
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có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. Dạy học giải toán có lời văn
bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng không thể nóng vội mà phải hết sức bình
tĩnh, nhẹ nhàng, tỷ mỉ, nhưng cũng rất cương quyết để hình thành cho các em
một phương pháp tư duy học tập đó là tư duy khoa học, tư duy sáng tạo, tư
duy logic.
Giải toán dùng sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp phù hợp với tâm lý
lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh tiểu học. Nó được sử dụng để giải
các bài toán thuộc nhiều dạng khác nhau trong dạy học toán ở tiểu học.
Phương pháp giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng có thể dạy ở trong các giờ học
bài mới, bài luyện tập hoặc trong trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi,
học sinh năng khiếu môn toán.
Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải lưu tâm một điều: Không có phương pháp
dạy học nào là tối ưu hay vạn năng, chỉ có lòng nhiệt tình, tinh thần trách
nhiệm của người thầy với nghề nghiệp thì mới mang lại niềm vui, niềm đam
mê trong học tập đến cho các em, mới giúp các em phát triển được hết và toàn
diện các năng lực cần thiết.
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2.
3.

Chương 3

Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích thư ̣c nghiệm sư phạm
Nhằm đánh giá tính khoa học, tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng
các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, cụ thể là các biện pháp cho việc
dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng
phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 Thành phố Sơn La.
Quá trình thực nghiệm được thực hiện tại Trường Tiểu học Quyết tâm
nhằm kiểm định lại các giả thuyết khoa học. Trên cơ sở đó tiến hành điều
chỉnh một cách thích hợp để làm tăng giá trị của các biện pháp nhằm góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học hiện nay theo định
hướng phát triển năng lực.
3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
Đối tượng thực nghiệm sư phạm là 50 học sinh của hai lớp 4A1 và 4A2
(mỗi lớp 25 học sinh), Trường Tiểu học Quyết tâm, Phường Quyết Tâm,
Thành phố Sơn La.
Đặc điểm của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm: Hai lớp có đặc điểm
khá tương đồng với tất cả các mặt, cụ thể:
Lớp đối chứng 4A1

Lớp thực nghiệm 4A2

Nam: 14; Nữ: 11

Nam: 12; Nữ: 13

Cư trú tại Phường Quyết Tâm

Cư trú tại Phường Quyết Tâm
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Cơ bản con của cán bộ công chức

Cơ bản con của cán bộ công chức

Lực học tương đối đồng đều

Lực học tương đối đồng đều

Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành cho học sinh ở cả hai lớp làm một bài
kiểm tra. Sau khi chấm bài kiểm tra chúng tôi thu được kết quả sau
điểm  5

5  điểm  7

7  điểm  8,5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

25 Lớp ĐC

0

0

5

20

14

56

6

24

Lớp TN

0

0

5

20

15

60

5

20

Sĩ
số

25

ĐC: Đối chứng;

TN: Thực nghiệm;

8,5  điểm

SL: Số lượng.

Chúng tôi tiến hành dự giờ môn toán đối với cả hai lớp, xây dựng công
cụ đánh giá theo các tiêu chuẩn của việc dạy học giải toán có lời văn bằng
phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực.
3.3. Nội dung và phương pháp thư ̣c nghiệm sư phạm
Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm sư phạm 1 bài đối với mỗi lớp. Lớp
đối chứng 4A1 dạy như cũ, theo kinh nghiệm của giáo viên, lớp thực nghiệm
4A2 dạy theo chương 2 của luận văn này. Cả hai lớp được lên lớp bởi cùng
một giáo viên.
Chúng tôi tiến hành dự giờ, đánh giá đối với học sinh của cả hai lớp. Sau
khi dạy xong, chúng tôi đã cho các em làm một bài kiểm tra. Đồng thời,
chúng tôi quan sát, trao đổi thu thập thông tin từ giáo viên giảng dạy của các
em và từ chính các em để bổ xung thêm các căn cứ để đánh giá thực nghiệm.
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Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo thêm ý kiến của các giáo viên cốt cán
trong bộ môn, của tổ trưởng chuyên môn, của cán bộ phụ trách chuyên môn
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trong toàn bộ quá trình thực nghiệm.
3.4. Kết quả thư ̣c nghiệm sư phạm
3.4.1. Phân tích định tính
Là một trong những người trực tiếp đi thực nghiệm việc dạy học giải
toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển
năng lực cho học sinh lớp 4 Thành phố Sơn La, tôi đã quan sát các hoạt động
của học sinh trong tiết thực nghiệm, nói chuyện với các em trước và sau tiết
dạy thực nghiệm. Thông qua những biểu hiện và thái độ tiếp nhận thông tin,
kiến thức của các em, chúng tôi nhận thấy: Các em rất tự giác, hứng thú và
say mê học tập, tìm tòi theo hướng dẫn của giáo viên khi giáo viên giảng dạy
theo các biện pháp mà đề tài đã đưa ra. Điều này chứng tỏ rằng, các em đã
tiếp nhận, lĩnh hội được kiến thức và khắc phục được các khó khăn trong quá
trình học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
3.4.2. Phân tích định lượng
Để có những nhận xét chính xác, các kết quả thực nghiệm sư phạm được
chúng tôi sử lý theo phương pháp thống kê toán học. chúng tôi tiến hành theo
các bước sau:
Tính tham số đặc trưng thống kê: Điểm trung bình cộng X 
Trong đó: x i là điểm số; N là số học sinh; f i là tần suất.
Vẽ biểu đồ thể hiện về tần số xếp loại:
Sau khi chấm bài kiểm tra chúng tôi thu được kết quả sau
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1 n
  fi x i .
N i1

điểm  5

5  điểm  7

7  điểm  8,5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

25 Lớp ĐC

0

0

5

20

15

60

5

20

Lớp TN

0

0

1

4

10

40

14

56

Sĩ
số

25

ĐC: Đối chứng;

TN: Thực nghiệm;

8,5  điểm

SL: Số lượng.

Qua đợt thực nghiệm sư phạm, căn cứ vào các kết quả thu được từ thực
nghiệm, chúng tôi có một số kết luận sau:
Một là, so với chất lượng của lớp đối chứng thì lớp thực nghiệm có kết
quả tốt hơn. Tỉ lệ đạt điểm cao qua bài kiểm tra của lớp thực nghiệm cao hơn
lớp đối chứng. Đây là một kết quả quan trọng về định lượng, là một căn cứ để
chứng minh tính khả thi của việc vận dụng các biện pháp sư phạm đã nêu
trong chương 2 của luận văn vào việc dạy học giải toán có lời văn bằng
phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Hai là, các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng nếu chúng ta áp dụng
đúng các biện pháp sư phạm đã nêu ra thì các năng lực của học sinh lớp 4 nói
riêng, học sinh tiểu học nói chung được hình thành và phát triển, từ đó giúp
cho các em có các năng lực cần thiết giúp ích cho xã hội.
3.5. Kết luận rút ra từ thực nghiệm
Thực hiện các biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn bằng
phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ở chương 2 của luận văn này, chúng tôi bước
đầu đã thu được kết quả tốt. So với việc giảng dạy theo phương pháp cũ, chất
lượng học tập mạch kiến thức này của các em còn thấp, nhiều em chưa nắm
được phương pháp, thụ động trong suy nghĩ, phân tích bài toán tìm lời giải, kĩ
năng diễn đạt các vấn đề liên quan còn hạn chế. Đối với các biện pháp sư
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phạm đã đưa ra, đa số học sinh nắm chắc phương pháp giải một bài toán có lời
văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, hiểu được mối quan hệ giữa các dữ
kiện trong bài, đặc trưng của các dạng toán và giải được các bài toán liên quan.
Các biện pháp đã được đưa ra có tác động thiết thực đối với công tác
hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
của giáo viên trong các trường tiểu học.
Qua việc áp dụng các biện pháp đã nghiên cứu vào giảng dạy, chúng tôi
thấy việc dạy mạch kiến thức giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ
đoạn thẳng trở nên dễ dàng hơn cho giáo viên và học sinh tiếp thu, giải toán
có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thành thạo và chính xác hơn.
Ngoài ra, học sinh hứng thú học tập hơn, các em ít còn sợ học giải toán có lời
văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
3.6. Tiểu kết chương 3
Kết quả thu được qua thực nghiệm khẳng định các giá trị khoa học của
vấn đề nghiên cứu. Qua kết quả thực nghiệm, cho thấy các biện pháp đã đề
xuất trong luận văn đã có những tác động tích cực trong việc dạy và học của
giáo viên và học sinh về nội dung giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ
đồ đoạn thẳng. Học sinh hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động học
tập, biết hợp tác với nhau để hoàn thành công việc chung. Nhờ đó chất lượng
dạy học phần giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo
định hướng phát triển năng lực nói riêng và chất lượng môn Toán nói chung
được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Qua việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo
định hướng phát triển năng lực cho thấy việc dạy học không khó nếu giáo
viên thực sự tìm tòi rút ra các kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Thông qua việc nghiên cơ sở lý luận về phương pháp dạy học theo
hướng phát triển năng lực, phân tích đánh giá thực tiễn việc dạy học giải toán
có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng theo hướng phát triển năng lực
cho học sinh lớp 4 trên địa bàn thành phố Sơn La, chúng tôi đã đề xuất được
một số biện pháp dạy học giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn
thẳng theo hướng phát triển năng lực; tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm
chứng các biện pháp. Chúng tôi thu được các kết quả sau đây:
1. Làm rõ hơn cơ sở lý luận về dạy học theo hướng phát triển năng lực,
đặc biệt là dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển năng lực.
2. Làm rõ thực trạng việc dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát
triển năng lực; việc học giải toán có lời văn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và
phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó một cách khoa học.
3. Đề xuất được 4 biện pháp sư phạm nhằm đổi mới phương pháp dạy
học giải toán có lời văn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.
4. Kết quả các biện pháp đặt ra có tính khả thi và hiệu quả cao
Thông qua việc nghiên cứu luận văn này, chúng tôi mạnh rạn đề xuât
hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các biện pháp sư
phạm nhằm đổi mới phương pháp dạy học đối với các nội dung khác (của lớp
4), đối với môn toán ở các lớp khác nhau trong phạm vi rộng hơn theo hướng
phát triển năng lực cho học sinh.
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PHỤ LỤC
Phiếu thăm dò ý kiến
Các em thân mến! Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, các em hãy giúp thầy (cô)
trả lời các câu hỏi trong phiếu này. Tác giả xin cam đoan, mọi thông tin cũng như kết quả
có được từ phiếu thăm dò này chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu. Xin cảm ơn sự hợp tác
của các em.
Trước hết, các em vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
Nam/Nữ:................

Dân tộc:........................

Lớp:.............Trường:..........................................................................................
Quận (Huyện):....................................Tỉnh (Thành phố):...................................
Các em trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông trước câu trả
lời được lựa chọn hoặc vào ô tương ứng phù hợp với ý kiến của các em. Viết vào các dòng
trống sau câu hỏi nếu không có đáp án phù hợp với ý kiến của các em.
Câu 1: Em có thích học môn Toán không?
Rất thích
Bình thường
Không thích
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 2: Em có thích học toán có lời văn không ?
Rất thích
Bình thường
Không thích
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 3: Theo em, toán có lời văn có khó so với kiến thức của em không?
Khó
Hơi khó
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Không khó
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 4: Khả năng tiếp thu những bài Toán có lời văn so với những mảng kiến thức khác
trong môn Toán của em có tốt không?
Tốt
Bình thường
Không tốt
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 5: Khi hướng dẫn các em giải toán có lời văn, Cô/Thầy thường sử dụng những
phương pháp nào?
Vấn đáp, gợi mở
Giảng giải
Sơ đồ đoạn thẳng
Thảo luận nhóm
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 6: Khi hướng dẫn các em giải toán có lời văn, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng được
Cô/Thầy sử dụng ở mức độ nào?
Rất thường xuyên
Thường xuyên
Không thường xuyên
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 7: Theo em, các bước để giải bài toán có lời văn thường gồm mấy bước?
3
4
5
6
Câu 8: Theo em, các bước để giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
thường gồm mấy bước?
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3
4
5
6
Câu 9: Khi giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, em thường gặp khó
khăn ở bước nào nhất?
Đọc và tìm hiểu kĩ đề bài.
Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
Dựa trên sơ đồ đoạn thẳng lập kế hoạch giải.
Thực hiện kế hoạch giải bài toán.
Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải bài toán.
Câu 10: Em thấy những bài toán có lời văn trong Sách giáo khoa có gần gũi với cuộc sống
của em không?
Rất gần gũi
Gần gũi
Nhiều bài toán lạ
Ý kiến khác:.........................................................................................................
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