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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Cùng với xu thế phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, nền tri
thức có vai trò nổi bật trong quá trình phát triển chung của đất nước. Hầu hết
các nước trên thế giới, các nước phát triển cũng như đang phát triển đều cho
rằng giáo dục là nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của
mỗi quốc gia. Trong hoàn cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã dặt giáo dục và
đào tạo ở vị trí cao.Giáo dục là nền tảng văn hoá của một nước, là sức mạnh
tương lai của một dân tộc. Chính vì vậy trong Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 2 khóa VIII Đảng ta đã nhận định rằng: "Giáo dục là quốc sách hàng
đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai". Bởi vậy, việc nâng cao chất
lượng học tập và giáo dục cho học sinh đang được Đảng, Nhà nước, cha mẹ
học sinh và các ngành các cấp quan tâm, đặc biệt là bậc Tiểu học.
Tiểu học là bậc học nền tảng đặt nền móng vững chắc cho ngành giáo
dục, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách
con người. Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và
phát triển cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người. Trong các
môn học ở Tiểu học cùng với môn Tiếng Việt thì môn Toán đóng vai trò vô
cùng quan trọng.
Môn Toán có nhiệm vụ cung cấp những tri thức cơ sở, nền tảng về toán
học, rèn luyện kĩ năng tính toán, giải toán, suy luận đơn giản, đồng thời góp
phần rèn luyện các các phẩm chất đạo đức, tính kiên trì sáng tạo ở mỗi con
người. Có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương
pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, linh hoạt,
sáng tạo ....
Môn Toán là môn học thống nhất có sự sắp xếp theo logic và trật tự
nhất định, nó làm nổi rõ toàn bộ hạt nhân của toàn bộ chương trình. Môn
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Toán ở tiểu học chiếm số giờ rất lớn, xuyên suốt quá trình học toán là việc
thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp.
Trong chương trình Toán lớp 5, những bài toán về “Chuyển động
"chiếm một số lượng tương đối lớn. Xét riêng về loại toán “Chuyển động” ta
thấy đây là loại toán khó với học sinh, có nội dung phong phú, đa dạng. Bên
cạnh đó ta còn thấy các bài toán về “Chuyển động” có rất nhiều kiến thức
được áp dụng vào thực tế đời sống. Vì thế bài toán về chuyển động cung cấp
một lượng vốn kiến thức hết sức cần thiết cho học sinh, đặc biệt là học sinh
dân tộc ở tỉnh Sơn La. Mặt khác giúp các em có một nền tảng vững chắc để
học tiếp chương trình Toán lớp trên. Học sinh người dân tộc ở tỉnh Sơn La đa
số ngoài giờ học trên lớp phải tham gia lao động sản xuất cùng gia đình nên
không có nhiều thời gian tự học, vậy cần phải có phương pháp cụ thể đề ra để
rèn kĩ năng giải các bài toán “Chuyển động” cho học sinh, qua đó rèn khả
năng tư duy linh hoạt và óc sáng tạo của học sinh Tiểu học, đặc biệt là học
sinh dân tộc ở tỉnh Sơn La. Vì thế tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu “ Rèn
luyện kĩ năng giải Toán chuyển động ở lớp 5 cho học sinh dân tộc tỉnh Sơn
La”.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nhằm rèn luyện kĩ năng giải Toán chuyển động ở lớp 5 cho học sinh
dân tộc tỉnh Sơn La.
- Giúp học sinh tiểu học ở tỉnh Sơn La:
+ Hình thành kĩ năng, sử dụng thành thạo và vận dụng một cách linh
hoạt các kiến thức trong giải toán chuyển động.
+ Rèn tính tư duy độc lập linh hoạt sáng tạo trong việc giải các bài toán
chuyển động ở lớp 5.
- Trên cơ sở đề xuất một số biện pháp để rèn luyện kĩ năng cho học
sinh giải bài toán chuyển động với hy vọng nâng cao chất lượng giảng dạy
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loại toán này.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu nội dung, vai trò của việc dạy giải các bài toán chuyển động
ở Tiểu học, phương pháp để hình thành, khắc sâu và vận dụng kiến thức.
- Tìm hiểu một số đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 5 người dân tộc
tỉnh Sơn La.
- Tìm hiểu thực trạng việc giải Toán chuyển động của học sinh lớp 5
người dân tộc tỉnh Sơn La.
- Thông qua một số biện pháp dạy học tích cực để dạy các bài Toán
chuyển động đề xuất một số biện pháp để rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển
động ở lớp 5 cho học sinh dân tộc tỉnh Sơn La.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
- Đối tượng: Học sinh lớp 5 người dân tộc tỉnh Sơn La
- Khách thể nghiên cứu: Dạng toán chuyển động ở lớp 5
5. Giả thuyết khoa học
Nếu thực hiện“ Rèn luyện kĩ năng giải Toán chuyển động ở lớp 5 cho
học sinh dân tộc tỉnh Sơn La” thì HS tiểu học ở tỉnh Sơn La sẽ nâng cao kĩ
năng giải Toán chuyển động, biết vận dụng những kiến thức trong Toán
chuyển động vào thực tiễn đời sống, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ở
tỉnh Sơn la.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết
- Phương pháp quan sát, điều tra
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
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PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Kỹ năng là gì?
Kỹ năng là năng lực (khả năng) của chủ thể thực hiện thuần thục một
hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm)
nhằm tạo ra kết quả mong đợi.
*Phân loại kỹ năng:
- Nếu xét theo tổng quan thì kỹ năng phân ra làm 3 loại: Kỹ năng
chuyên môn, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc.
- Nếu xét theo liên đới chuyên môn thì kỹ năng phân chia làm 3 loại:
Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng hỗn hợp.
Theo tín hữu ích cộng đồng (hữu ích và phản hữu ích xã hội) có thể
hiểu rằng kỹ năng mềm hay kỹ năng sống cũng chỉ là một nhóm kỹ năng với
tên gọi khác nhau. Chúng ta cũng nhận thấy rằng hai kỹ năng đó là những
nhóm kỹ năng thiết yếu giúp cho chủ thể tồn tại và thăng hoa trong cuộc sống.
Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo
nhóm, kỹ năng quản lí thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và
đổi mới…
Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến
thức chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Thực tế cho thấy
người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại
được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị.
Tóm lại, kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách
con người, không mang tính chất chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải
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là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành
nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột.
Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lí lịch –
khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.
1.1.1.1 Kĩ năng giải Toán là gì?
Kĩ năng giải Toán là năng lực(khả năng) của chủ thể(học sinh) thực
hiện giải Toán một cách thuần thục dựa trên kiến thức đã được học.
1.1.1.2 Bài Toán chuyển động
Trong chương trình Toán lớp 5 đưa vào nội dung toán chuyển động
rất cơ bản cho học sinh vì trình độ các em chưa hiểu sâu sắc vận tốc là gì, các
em chỉ nắm khái niệm chung chung là một vật chuyển động trên quãng
đường, thời gian và lý tưởng nhất là vận tốc không thay đổi trong quá trình di
chuyển. Các em hiểu sâu hơn trong chương trình Vật lí ở cấp trên, lúc đó các
em hiểu vận tốc là đại lượng vật lý mô tả cả mức độ nhanh chậm lẫn chiều
của chuyển động. Vận tốc ở đây được hiểu là vận tốc tuyến tính hay vận tốc
dài, phân biệt vận tốc góc. Trong vật lý, vận tốc được biểu diễn bằng vectơ.
Độ dài của vectơ cho biết tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động, và chiều
của vectơ biểu thị chiều của chuyển động. Do đó vận tốc là đại lượng hữu
hướng, khác với tốc độ, một đại lượng vô hướng đơn thuần mô tả tính nhanh
hay chậm của chuyển động. Tốc độ là độ lớn của vectơ vận tốc. Còn các em
lớp 5 hiểu đơn giản đối với một vật chuyển động thẳng đều, tốc độ và chiều
chuyển động không thay đổi theo thời gian.
* Các yếu tố cần thiết trong bài toán chuyển động đều
Trong toán chuyển động những yếu tố tạo nên bài toán là vận tốc,
quãng đường, thời gian. Để tính vận tốc, chúng ta chỉ cần lấy quãng đường
chia thời gian đi hết quãng đường đó như sau:
v=s:t
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s : quãng đường
v : vận tốc
t : thời gian
Quãng đường đo bằng kilomet (km) thời gian đo bằng giờ thì tốc độ
có đơn vị km/giờ, hay quãng đường đo bằng met (m) thời gian đo bằng giây
(s) thì đơn vị đo m/giây.
1.1.2 Đặc điểm của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có một đặc điểm riêng,
phân bố ở các vùng khác nhau. Ở khu thị trấn, thành thị cư trú chủ yếu là dân
tộc Thái, Mường, Kinh, Hoa, còn ở các vùng cao thì tập trung chủ yếu là dân
tộc H’Mông, Dao, Khơ Mú, Tày, Kháng…Các em ở độ tuổi học sinh Tiểu
học ngoài những đặc điểm riêng của dân tộc mình thì cũng có những đặc điểm
chung với các bạn cùng lứa tuổi ở các dân tộc khác. Nếu như các em bậc mầm
non hoạt động chủ đạo là vui chơi, thì đến tuổi Tiểu học các em có sự thay đổi
về chất, chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Thể hiện qua
những thay đổi sau:
1.1.2.1 Khả năng tri giác của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La :
Ở độ tuổi đầu cấp bậc tiểu học, tri giác của các em còn gắn liền với
hoạt động thực tiễn (sờ, nắm, cầm, bắt ) nhưng với học sinh lớp 5 tri giác của
các em không còn gắn liền với hoạt động học thực tiễn, các em đã phân tích
được từng đặc điểm của đối tượng, biết tổng hợp thực tiễn, các em đã phân
tích được từng đặc điểm của đối tượng, biết tổng hợp các đặc điểm riêng lẽ
theo qui định. Tuy nhiên do khả năng chú ý chưa cao nên các em vẫn hay mắc
sai lầm khi tri giác bài toán như: Đọc thiếu đề, chép sai hay nhầm lẫn giữa các
bài toán na ná giống nhau.
1.1.2.2 Khả năng chú ý của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La.
Đối với bài toán chuyển động đặc điểm chung ngôn ngữ trong bài là:

6

Mỗi đề toán thường rất dài, không đọc kĩ dễ nhầm. Để phân biệt được ý kiến
của từ, cụm từ trong bài cho chính xác, học sinh thường mắc phải lỗi thiếu
chú ý tới từ cảm ứng có trong bài mà trong quá trình giải toán, nhất là bài
toán chuyển động đều thì đó là “chìa khóa” có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Chú ý của học sinh lớp 5 chưa thật bền vững, khả năng chú ý kém,
chóng mệt mỏi. Cho nên trong quá trình làm một bài toán có thể bước tìm
hiểu đề và lập kế hoạch giải rất nhanh, nhưng cuối bài lại trình bày rời rạc
chất lượng kém.
1.1.2.3 Đặc điểm trí nhớ của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La.
Học sinh Tiểu học thường ghi nhớ một cách máy móc do vốn ngôn ngữ
còn ít. Vì thế các em có xu hướng học thuộc lòng từng câu, từng chữ nhưng
không hiểu gì. Ở các em trí nhớ trực quan hình tượng phát triển mạnh hơn trí
nhớ logic. Cho nên các em giải các bài toán điển hình như toán chuyển động
đều một cách máy móc dựa trên trí nhớ về các phép tính cơ bản. Khi gặp bài
toán nâng cao học sinh rất dễ mắc sai lầm. Trí nhớ của các em không đủ để
giải quyết mâu thuẫn trong bài toán.
Tuy nhiên học sinh lớp 5 đã biết phối hợp sử dụng tất cả các giác quan
để ghi nhớ một cách tổng hợp. Bước đầu có nhiều biện pháp ghi nhớ tốt hơn
các tài liệu đã học.
1.1.2.4 Đặc điểm về tưởng tượng của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La.
Học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng còn rất bỡ ngỡ
trước một số thao tác tư duy như: So sánh, phân tích…Khả năng khái quát
thấp, nếu có thì chỉ có thể dựa vào dấu hiệu bên ngoài.
Đối với bài toán chuyển động, nó đòi hỏi ở học sinh sự linh hoạt và khả
năng suy luận, diễn dịch tốt. Loại toán này không giải bằng công thức đã có
sẵn mà các em phải biết phân tích, suy luận, diễn giải từ những dữ kiện của
bài toán, để từ đó vận dụng những kiến thức đã có sẵn, tháo gỡ mâu thuẫn và
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các tình huống đặt ra trong bài toán.
1.1.2.5 Đặc điểm ngôn ngữ của học sinh dân tộc lớp 5 tỉnh Sơn La.
Ngôn ngữ của học sinh lớp 5 đã phát triển mạnh mẽ vè ngữ âm, ngữ
pháp và từ ngữ. Riêng học sinh lớp 5 đã nắm được một số quy tắc ngữ pháp
cơ bản. Tuy nhiên khi giải toán do bị chi phối bởi các dữ kiện, giả thiết nên
trình bày lời giải thường mắc sai lầm như: Sai ngữ pháp, chưa rõ ý, lủng củng.
Có em chưa hiểu từ dẫn đến hiểu sai đề và làm lạc đề..
* Đặc điểm phát triển ngôn ngữ ở lứa tuổi Tiểu học
Ngôn ngữ của học sinh tiểu học phát triển mạnh cả về ngữ âm, ngữ
pháp và từ ngữ.
- Học sinh cuối cấp Tiểu học đã nắm được ngữ âm, song hiện tượng
phát âm sai ở Tiểu học khá phổ biến ở lớp 1,2 hơn ở lớp 4,5.
- Các em nắm được một số quy tắc ngữ pháp khá cơ bản khi nói và
viết. Tuy nhiên các em vẫn còn sai ngữ pháp.
- Việc hiểu nghĩa từ còn hạn chế. Nhờ tham gia nhiều hoạt động (hoạt
động học tập, lao động, hoạt động ngoài nhà trường…) vốn từ ngữ của các em
ngày càng phong phú, chính xác giàu hình ảnh, ngôn ngữ phát triển có tính
logic, có sức truyền cảm.
* Tư duy và ngôn ngữ toán học ở Tiểu học
Ở Tiểu học, học sinh phải sử dụng ba thứ ngôn ngữ có quan hệ đến
nhận thức học sinh khi học toán. Đó là các thuật ngữ (như phép tính, số tự
nhiên, tổng, hiệu…) được sử dụng như ngôn ngữ công cụ khi dạy học toán,
ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ tự nhiên. Ba thứ ngôn ngữ này khác nhau
nhưng không được tách biệt một cách rõ ràng tạo ra những khó khăn cho học
sinh khi học toán. Vì vậy cần được hoàn chỉnh dần để khắc phục những sai
lầm trong nhận thức học sinh tiểu học.
Các đặc điểm cơ bản của hoạt động nhận thức ở lứa tuổi Tiểu học cho
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ta thấy được các em lớp 5 đã biết vào tuổi thiếu niên. Các em phát triển về
sinh học lẫn tâm lý, quá trình dần hoàn thiện. Tuy nhiên, hành vi và đời sống
nội tâm các em có những thay đổi đột ngột.
Đặc biệt trẻ ở độ tuổi này cho rằng mình không phải trẻ con, nên trẻ
luôn có những biểu hiện như người đã lớn nhưng hành vi lại rất trẻ con. Các
em không còn thích sự âu yếm, mà luôn bướng bỉnh, khó bảo nếu người lớn
xem chúng là trẻ con.
Trong giai đoạn này sự cân bằng cơ thể của trẻ có sự chênh lệch, sự cân
bằng của cơ thể các em có sự thay đổi đổi lớn. Các em hầu như phát triển khá
hoàn thiện về mọi mặt tâm lý, sinh lý … Trong giai đoạn này tư duy, suy luận
các em cũng phát triển dẫn đến việc học toán các em trong cuối bậc học đòi
hỏi tư duy, suy luận cao hơn thông qua các dạng toán không được sự hỗ trợ
trực quan, các em phải tự vận dụng kiến thức đã học cùng với kiến thức thực
tiễn để áp dụng giải toán nói chung và toán chuyển động nói riêng. Từ những
đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh cuối bậc Tiểu học là cơ sở để chúng tôi tiếp
tục nghiên cứu, phát triển hệ thống bài toán chuyển động nhằm bồi dưỡng cho
học sinh các kĩ năng giải toán và ứng dụng vào được cuộc sống.
1.1.3 Vị trí môn Toán ở Tiểu Học
Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt thì môn Toán
có vai trò quyết định vì:
- Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán Tiểu học có nhiều ứng dụng
trong đời sống, rất cần thiết với người lao động, là nền tảng và cơ sở cho học
sinh học các môn khác và môn Toán ở bậc học trên.
- Môn Toán giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng, hình
dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó học sinh có phương pháp
nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh, biết cách hoạt động hiệu quả
trong đời sống.
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- Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy
nghĩ, suy luận, giải quyết vấn đề, góp phần phát triển trí thông minh, cách suy
nghĩ, độc lập, linh hoạt, sáng tạo. Góp phần quan trọng vào việc hình thành
các phẩm chất cần thiết, quan trọng của người lao động.
1.1.4 Nhiệm vụ môn Toán ở tiểu học
-

Hình thành hệ thống các kiến thức cơ bản, đơn giản, có nhiều ứng

dụng trong đời sống của số học gồm : cách đọc, viết, so sánh các số tự nhiên,
phân số, số thập phân, một số đặc điểm của tập hợp số tự nhiên, phân số, số
thập phân, các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, số thập phân, phân số.
- Có những hiểu biết ban đầu, thiết thực nhất về đại lượng cớ bản như
độ dài, khối lượng, thời gian, vận tốc, quãng đường, dung tích, tiền Việt Nam
và một số đơn vị đo thông dụng, biết sử dụng các dụng cụ để thực hành đo
lường, biết ước lượng các số đo đơn giản.
- Rèn luyện để nắm chắc các kĩ năng thực hành tính nhẩm, tính viết về
4 phép tính với số tự nhiên,số thập phân, phân số, số đo các đại lượng.
- Biết nhận dạng và bước đầu biết phân biệt một số các hình hình học
thường gặp, biết tính chu vi, diện tích, thể tích của một số hình. Biết sử dụng
các dụng cụ đơn giản để đo và vẽ hình.
- Có những hiểu biết ban đầu, sơ giản về dùng chữ thay số, biểu thức
toán học và giá trị của biểu thức toán học, phương trình và bất phương trình
đơn giản. Biết tính giá trị các biểu thức số, giải một số phương trình và bất
phương trình đơn giản nhất bằng phương pháp phù hợp với tiểu học.
- Có những hiểu biết ban đầu, đơn giản về dãy số liệu, bảng số liệu,
biểu đồ thống kê. Biết thu thập, nhận xét và sắp xếp số liệu trong một bảng số
liệu, biết thu thập và xử lý một sô thông tin đơn giản trển một biểu đồ.
- Biết cách giải và trình bày bài giải với các bài toán có lời văn. Nắm
chắc, thực hiện đúng quy trình giải bài toán. Bước đầu biết giải một số bài
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toán bằng các cách khác nhau.
- Thông qua các hoạt động học tập toán để phát triển đúng mức một số
khả năng trí tuệ và thao tác tư duy quan trọng nhất như : so sánh, phân tích,
tổng hợp, trừu tượng hóa, khát quát hóa, cụ thể hóa, ..
- Hình thành tác phong học tập và làm việc có suy nghĩ, có kế hoạch,
có kiểm tra, có tinh thần hợp tác, ý chí vượt qua khó khăn, cẩn thận, …
1.1.5 Vị trí, vai trò của Toán chuyển động
Là một bộ phận của môn toán ở Tiểu học, Toán chuyển động có vị
trí và vai trò rất quan trọng trong chương trình, cụ thể như sau:
* Dạy giải bài toán chuyển động đều góp phần bồi dưỡng và phát
triển năng lực trí tuệ một cách toàn diện.
Mỗi bài toán đưa ra là một lần học sinh phải sử dụng rất nhiều các thao
tác trí tuệ nhằm giải quyết các tình huống có vấn đề xảy ra. Toán chuyển động
là một trong những loại toán khá phức tạp, thể loại đa dạng , phong phú. Vì
thế đứng trước một bài toán chuyển động, học sinh phải phát huy cao độ tính
năng động của các thao tác tư duy. Qua đó giúp học sinh giải quyết được các
yêu cầu của bài toán. Đồng thời các em thấy được ý nghĩa của bài toán với hệ
thống kiến thức đã học và chuyển những kinh nghiệm, kiến thức vừa có vào
hệ thống kinh nghiệm, kiến thức của bản thân.
* Dạy giải các bài toán chuyển động đều góp phần hình thành kiến
thức, kĩ năng cơ bản.
Học sinh Tiểu học chưa đủ khả năng lĩnh hội kiến thức qua lý thuyết
thuần túy. Hầu hết các em phải đi qua các bài toán, các sơ đồ trực quan cụ thể,
các em mới dễ dàng rút ra các kết luận, các khái niệm và các nội dung kiến
thức cơ bản. Các kiến thức đó sau khi hình thành lại được củng cố áp dụng vào
các bài tập với mức độ nâng cao dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Nằm trong xu thế đó, toán chuyển động không chỉ giúp học sinh đào
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sâu kiến thức, cung cấp kiến thức cơ bản về loại toán này như đại lượng thời
gian, độ dài, vận tốc, mà nó còn cung cấp nhiều kiến thức kĩ năng cơ bản
khác. Biểu diễn rõ nhất là kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ
nghịch, kĩ năng tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, kĩ năng tính toán…
* Dạy giải các bài toán chuyển động đều góp phần bồi dưỡng năng
khiếu toán học.
Là một trong những thể loại toán điển hình có tính mũi nhọn, bài toán
chuyển động đặc biệt quan trọng. Nó góp phần không nhỏ trong việc phát
hiện học sinh năng khiếu qua các kì thi, bởi vì đi sâu tìm hiểu bản chất của
loại bài toán này ta thấy đây là loại toán phức tạp, kiến thức không nặng,
nhưng nhiều bất ngờ ở từng bước giải. Thực tế cho thấy gần đây loại toán này
được sử dụng khá rộng rãi trong việc ra các đề thi và các tài liệu bồi dưỡng
cho giáo viên và học sinh.
* Dạy giải các bài toán chuyển động đều gây hứng thú toán học, giáo
dục tư tưởng tình cảm và nhân cách cho học sinh.
Ở bậc tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng do đặc điểm nhận thức lứa
tuổi này các em thường chỉ hay làm những việc mình thích, những việc nhanh
thấy kết quả.
quá trình hệ thống hóa các bài toán chuyển động đều, tôi thấy để đi
được đến bước dùng công thức cơ bản để tìm đáp số của bài toán, học sinh
phải xử lí rất nhiều các chi tiết phụ ( rất quan trọng ) của bài toán. Ở mỗi bài
lại có các bước phân tích, tìm tòi lời giải khác nhau. Điều này đòi hỏi mỗi học
sinh phải tích cực, chủ động sáng tạo. Các tình huống của bài toán phải xử lí
linh hoạt, chính xác để cuối cùng đưa bài toán về dạng đơn giản về điển hình.
Qua giải bài toán chuyển động đều, không chỉ tạo được sự hứng thú say
mê ở mỗi học sinh, mà còn tạo cho các em một phong cách làm việc khoa học
chính xác, cần mẫn, sáng tạo.
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* Dạy giải các bài toán chuyển động góp phần cung cấp vốn hiểu biết
về cuộc sống cho học sinh tiểu học.
Các kiến thức trong toán chuyển động rất thực tế và gần gũi với thực tế
hàng ngày như: quãng đường, thời gian, vận tốc…sẽ được tính toán và áp
dụng ra sao…Chính những bài toán chuyển động đều sẽ đáp ứng được yêu
cầu đó.
* Quá trình đi sâu tìm hiểu vai trò của việc dạy giải toán chuyển động
đều đã chứng minh được rằng :
Quá trình dạy giải toán nói chung và dạy giải toán nói riêng góp phần
không nhỏ
vào việc phát triển và hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh.
1.1.6. Nội dung Toán chuyển động ở Tiểu học
1.1.6.1. Nội dung Toán chuyển động ở lớp 5
Nội dung chương trình Toán chuyển động ở lớp 5 được xây dựng theo
lối cấu trúc đồng tâm từ thấp đến cao. Muốn HS giải tốt các bài Toán chuyển
động tác giả đưa vào nội dung các dạng tính số đo thời gian để HS làm quen
với một đơn vị mới mà hằng ngày các em sử dụng như: xem đồng hồ, tính
thời gian, ...Từ đó, tác giả giới thiệu các bài toán chuyển động một động tử
đến hai động tử, ứng dụng các dạng toán điển hình đã học lớp dưới để giải bài
toán chuyển động. Ngoài ra, tích hợp thêm kiến thức cơ bản vào những bài
toán thuyền chạy xuôi dòng, ngược dòng và tính được vận tốc thật con thuyền
hay vận tốc xuôi dòng, ngược dòng. Qua đó, các em nắm kiến thức và ứng
dụng vào trong cuộc sống xung quanh. Sau đây phần tóm tắt chương trình
toán CĐ. Các em cần có một số kiến thức cơ bản khi bắt đầu học.
*Loại toán chuyển động thẳng đều có một đối tượng chuyển động:
Trước tiên chúng ta giới thiệu sơ lược khái niệm vận tốc giúp HS biết
được ý nghĩa của đại lượng vận tốc: vận tốc của một chuyển động cho biết
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mức độ chuyển động nhanh hay chậm của chuyển động đó trong một đơn vị
thời gian.
Vận dụng các công thức theo sơ đồ sau :
v=s : t

s=v x t
v = vận tốc

t=s : v
; s = quãng đường

; t = thời gian

Như vậy, khi biết hai trong ba đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời
gian ta có thể tính được đại lượng thứ ba nhờ các công thức trên.
*Loại toán chuyển động thẳng đều có 2 đối tượng chuyển động:
Các em nắm vững được 2 chuyển động đi cùng chiều hay đi ngược
chiều và cách tính tổng vận tốc hay hiệu vận tốc 2 chuyển động như sau:
Hai động tử chuyển động đi ngược chiều, cách tính tổng vận tốc hai xe
là:
V = v1 + v2

- Hai động tử chuyển động đi cùng chiều, cách tính hiệu vận tốc hai xe
V = v1 + v2
là:
V = v1 - v2
Sau đó chúng ta vẫn tìm quãng đường, thời gian theo công thức đã học.
* Thuyền xuôi dòng, ngược dòng:
• Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực + vận tốc dòng nước
• Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực - vận tốc dòng nước
• Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng) : 2
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Trên đây là phần tóm tắt kiến thức trong giải toán CĐ và sau đây là
bảng tóm tắt chương trình toán CĐ sách giáo khoa (SGK).
Nội dung 1: SỐ ĐO THỜI GIAN
Nội dung 2: VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN
Bảng 1.1: Nội dung chương trình toán CĐ lớp 5:
Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

Trang

27

122

Bảng đơn vị thời gian

129

123

Cộng số đo thời gian

131

124

Trừ số đo thời gian

133

125

Luyện tập

134

126

Nhân số đo thời gian với một số

135

127

Chia số đo thời gian với một số

136

128

Luyện tập

137

129

Luyện tập chung

138

130

Vận tốc

139

131

Luyện tập

140

132

Quãng đường

141

133

Luyện tập

141

134

Thời gian

142

135

Luyện tập

143

136

Luyện tập chung

144

137

Luyện tập chung

144

138

Luyện tập chung

145

28

29

30

Bảng 1.2 Một số bài ôn tập trong chương V:
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Tuần

Tiết

Bài

Trang

30

Bài 3,4

166

32

Bài 1

170

32

Bài 1,2,3

171,172

33

Bài 4

175

34

Bài 4

177

34

Bài 5

178

35

Bài 1( trắc nghiệm)

179

35

Bài 3

180

Qua bảng tóm tắt chương trình Toán CĐ cho thấy các em nắm được
những kiến thức cơ bản, công thức tìm quãng đường, vận tốc, thời
gian….Nhưng giải được các bài toán GV cần có phương pháp hướng dẫn HS
giải bài toán CĐ thông qua các phương pháp dưới đây.
1.1.6.2. Một số phương pháp giải toán chuyển động ở lớp 5
Muốn cho HS giải toán CĐ, trước tiên GV nắm rõ phương pháp dạy từ
đó mới đưa ra các phương giải toán phù hợp cho từng bài toán .
❖ Phương pháp dạy
GV nhắc lại công thức tính, những kiến thức cần thiết liên quan
a. Khi GV dạy toán CĐ, cần cho HS nắm rõ công thức và đơn vị đo:
- Công thức tính vận tốc : v = s : t
- Công thức tính quãng đường : s = v × t
- Công thức tính thời gian : t = s : v
- Các đơn vị đo : km/giờ ; m/phút ; m/giây.
- Chuyển đổi, cách đổi các đơn vị đo : độ dài (km sang m …);
thời gian (giờ sang phút và ngược lại…)
b. Hai động tử chuyển động cùng chiều, ngược chiều gặp nhau:
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* Hai động tử chuyển động cùng chiều
- Tìm quãng đường AB, khi hai động tử có một khoảng cách, cùng khởi
hành đến khi đuổi kịp nhau được tính như sau:
AB = Hiệu hai vận tốc × thời gian
s = ( v1 – v2 ) × t (điều kiện v1 > v2 )
- Tìm hiệu vận tốc, khi cùng khởi hành trên một quãng đường và thời
gian hai động tử gặp nhau được tính như sau:
Hiệu hai vận tốc = quãng dường : thời gian
v1 – v2 = s : t (điều kiện v1 > v2 )
- Tìm thời gian, cùng khởi hành trên quãng đường và vận tốc hai động
tử :
Thời gian = quãng đường : hiệu hai vận tốc
t = s : ( v1 – v2 ) (điều kiện v1 > v2 )
* Hai động tử chuyển động ngược chiều
- Tìm tổng vận tốc khi hai động tử có quãng đường AB, cùng khởi hành
và thời gian hai động tử gặp nhau ta tính quy tắc:
Tổng vận tốc = quãng đường : thời gian
( v1 + v2 ) = s : t
- Tìm thời gian khi hai động tử có quãng đường AB, cùng khởi hành và
vận tốc của hai động tử ta tính như sau:
Thời gian = quãng đường : tổng hai vận tốc
t = s : ( v1 + v2 )
- Tìm quãng đường AB khi cùng khởi hành và thời gian hai động tử
ngược chiều gặp nhau, vận tốc của hai động tử thực hiện qua quy tắc:
Quãng đường = tổng vận tốc × thời gian
s = ( v1 + v 2 ) × t
c. Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch:

17

- Trên cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ
nghịch với nhau.
- Khi vận tốc của hai động tử không thay đổi thì thời gian và quãng
đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.
- Khi thời gian không đổi thì vận tốc và quãng đường là hai đại lượng tỉ
lệ thuận với nhau.
d. Chuyển động trên dòng sông:
Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực + vận tốc dòng nước
Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực - vận tốc dòng nước
Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng - vận tốc ngược dòng) : 2
Vận tốc vật = (vận tốc xuôi + vận tốc ngược) : 2
Vận tốc xuôi - vận tốc ngược = 2 vận tốc dòng nước
Ngoài ra, GV cần cho HS liệt kê những dữ kiện đã cho và phải tìm.
Xem dữ kiện nào thay được vào công thức, dữ kiện nào phải tìm tiếp.
❖ Phương pháp giải toán thường sử dụng
a. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng:
Ví dụ 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?
Tóm tắt:

170 km
A

B

? km
Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:
170 : 4 = 42,5 (km)
Đáp số: 42,5 (km)
b. Phương pháp rút về đơn vị:
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Ví dụ 2: Một xe máy đi trong 3 giờ được 60 km. Hỏi xe đó đi trong 6
giờ được bao nhiêu km ? (Vận tốc không thay đổi)
Tóm tắt:
3 giờ : 60 km
6 giờ : ? km
Bài giải
Một giờ xe máy đi được :
60 : 3 = 20 (km)
Quãng đường xe máy đi trong 6 giờ:
20 × 6 = 120 (km)
Đáp số: 120 (km)
c. Phương pháp dùng tỉ số:
Ví dụ 3: Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 3 giờ. Nhưng trên thực
tế xe đó chỉ chạy từ A đến B hết 2,5 giờ vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy
nhiều hơn 6 km. Tính vận tốc ô tô chạy từ A đến B
Tóm tắt:
Dự định: A đến B : 3 giờ
Thực tế: A đến B : 2,5 giờ
Mỗi giờ hơn dự định 6 km
Tìm v ?
Bài giải
Tỉ số của thời gian dự định và thời gian chạy thực tế:
3 : 2,5 =

6
5

Trên cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ
nghịch với nhau nên tỉ số của vận tốc dự định và vận tốc chạy là

5
6

Vì vận tốc dự định ít hơn vận tốc thực tế chạy là 6 km/giờ nên vận tốc
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thực tế chạy là:
6 × (6 - 5) × 6 = 36 (km/giờ)
Đáp số: 36 (km/giờ)
d. Phương pháp khử, phương pháp thế:
Ví dụ 4: Một người đi du lịch rời thành phố đi bộ hết 6 giờ và đi ngựa
hết 5 giờ thì cách xa thành phố 80 km. Lần sau vẫn đi với vận tốc như trước,
nhưng người đó rời thành phố đi ngựa hết 11 giờ rồi đi bộ quay về thành phố
hết 6 giờ thì lúc đó còn cách thành phố 64 km. Hãy tính vận tốc khi đi ngựa
của người đó.
Bài giải:
Ta có sơ đồ như sau :
Đi bộ 6h

Đi ngựa 5h

Lần 1:
80km
Lần 2:

Đi ngựa 11h
64km

Đi bộ 6h

Từ sơ đồ ta có thể thấy được quãng đường đi bộ khỏi thành phố bằng
quãng đường đi bộ trở về thành phố, nên coi như không đi bộ quãng đường
nào. Vì thế, tổng quãng đường đi ngựa là:
80 + 64 = 144 (km)
Thời gian đi ngựa hết là:
5 + 11 = 16 (giờ).
Vận tốc đi ngựa:
144 : 16 = 9 (km).

20

Đáp số: 9 (km).
e. Phương pháp giả thuyết tạm:
Ví dụ 5: Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 3 giờ. Nhưng trên thực
tế xe đó chỉ chạy từ A đến B hết 2,5 giờ vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy
nhiều hơn 6 km. Tính vận tốc ô tô chạy từ A đến B.
Giải
Vận tốc dự định:
1:3=

1
(km/ giờ).
3

Vận tốc thực chạy của ô tô là:
1 : 2,5 =

2
(km/ giờ).
5

Khi đó vận tốc thực chạy lớn hơn vận tốc dự định là:
2 1
1
- =
(km/ giờ).
5
3
15

Theo đề bài, vận tốc thực chạy lớn hơn vận tốc dự định là 6km/ giờ. Vì
vậy, 6 lớn gấp

1
một số lần là:
15

6:

1
= 90 (lần).
15

Quãng đường thực AB:
1 × 90 = 90 (km)
Vận tốc dự định :
90 : 3 = 30 (km/ giờ).
Vận tốc thực chạy :
30 + 6 = 36 (km/ giờ).
Đáp số: 36 (km/giờ).
g. Phương pháp xác định vận tốc trung bình:
Ví dụ 6: Một người đi từ A đến D qua các điểm B và C. Người đó đi từ
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A đến B với vận tốc 10 km/giờ. Sau đó, đi từ B đến C với vận tốc 13 km/giờ
rồi đi từ C đến D với vận tốc 15 km/giờ. Lúc quay về người đó đi các đoạn
DC, CB và BA với vận tốc theo thứ tự là 10 km/giờ, 12 km/giờ, 15 km/giờ.
Tính quãng đường AD biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3 giờ.
Giải
Vận tốc trung bình cả đi lẫn về trên đoạn AB như sau:
Trên đoạn AB cứ đi 2 km ( 1 km đi và 1 km về) thì có 1 km đi với vận
tốc 10 km/giờ và 1 km đi với vận tốc 15 km/giờ.
Vậy thời gian đi với vận tốc 10 km/giờ là

1
giờ.
10

Vậy thời gian đi với vận tốc 15 km/giờ là

1
giờ.
15

Suy ra thời gian đi 2 km:
1
1
1
+
= giờ.
10
15
6

Trong

1
giờ đi được 2 km vậy trong 1 giờ đi được :
6

2 × 6 = 12 (km).
Vậy vận tốc trung bình trên đọan AB cả đi lẫn về là 12 km/giờ.
Vận tốc trung bình cả đi lẫn về trên đoạn CD suy luận tương tự AB ta
có:
Theo đề bài C đến D là 15 km/giờ và từ D đến C là 10 km/giờ vậy vận
tốc trung bình cả đi lẫn về là 12 km/giờ
Vận tốc trung bình cả đi lẫn về trên đoạn BC :
Theo đề bài vận tốc trung bình cả đi lẫn về là 12 km/giờ
Từ đây ta có hai lần quãng đường AD là :
12 × 3 = 36 (km).
Vậy quãng đường AD dài :
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36 : 2 = 18 (km).
Đáp số: 18 (km).
h. Phương pháp lựa chọn:
Ví dụ 7: Từ hai tỉnh A và tỉnh B cách nhau 396 km có hai người khởi
hành cùng một lúc đi ngược chiều về phía gặp nhau. Khi người thứ nhất đi
được 216 km thì hai người gặp nhau, lúc đó họ đã đi hết một số ngày đúng
bằng hiệu hai quãng đường mà hai người đi được trong một ngày. Hãy tính
xem mỗi người đi được bao nhiêu km trong một ngày, biết rằng vận tốc của
mỗi người không thay đổi trên đường đi.
Bài giải
Cách 1: Vậy đến khi hai người gặp nhau thì người thứ nhất đi được
216 km thì quãng đường người thứ hai đi được là:
396 - 216 = 180 (km)
Nếu họ đi một ngày mà gặp nhau thì hiệu hai quãng đường đi được
trong một ngày :
(216 - 180) : 1 = 36 (km)
Nếu họ đi 2 ngày mà gặp nhau thì hiệu hai quãng đường đi được trong
một ngày là:
(216 - 180) : 2 = 18 (km)
Nếu họ đi trong 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, mà hiệu hai quãng đường đi
được trong 1 ngày lần lượt là:
(216 - 180) : 3 = 12 (km)
(216 - 180) : 4 = 9 (km)
(216 - 180) : 5 = 7,2 (km)
Nếu họ đi trong 6 ngày mà gặp nhau thì hiệu hai quãng đường đi được
trong một ngày là:
(216 - 180) : 6 = 6 (km)
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Trường hợp này đúng với yêu cầu đề bài.
Vậy trong một ngày người thứ nhất đi được :
216 : 6 = 36 (km)
Trong một ngày người thứ hai đi được là:
180 : 6 = 30 (km).
Cách 2:
Cho đến khi gặp nhau thì người thứ nhất đi được 216 km nên người thứ
hai đi được là:
396 - 216 = 180 (km)
Nếu họ đi một ngày mà gặp nhau thì hiệu hai vận tốc của họ là 1
km/ngày. Khi đó hiệu hai quãng đường đi được là: 1 × 1 = 1 (km).
Nếu họ đi hai ngày mà gặp nhau thì hiệu hai vận tốc của họ là 2
km/ngày. Khi đó hiệu hai quãng đường đi được là: 2 × 2 = 4 (km).
Nếu họ đi ba ngày, bốn ngày, năm ngày, mà gặp nhau thì hiệu hai vận
tốc tương ứng 3 km/ngày, 4 km/ngày, 5 km/ngày. Khi đó hiệu hai quãng
đường đi được lần lượt là:
3 × 3 = 9 (km).
4 × 4 = 16 (km).
5 × 5 = 25 (km).
Nếu họ đi 6 ngày mà gặp nhau thì hiệu hai vận tốc của họ là 6 km/ngày.
Khi đó hiệu hai quãng đường đi được là:
6 × 6 = 36 (km).
Vì 216 - 180 = 36 (km) nên trường hợp này đúng với điều kiện của đề
bài.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng dạy và học toán chuyển động ở lớp 5 học sinh dân tộc
tỉnh Sơn La
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Trong thực tế hiện nay các trường Tiểu học, việc dạy toán nói chung và
toán CĐ nói riêng, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều nhược điểm của
việc dạy và học toán CĐ hiện nay là GV chủ yếu giảng bài theo lối truyền thụ,
chưa khơi gợi vốn sống của HS, chủ yếu HS học thuộc “làm theo mẫu”.
Ngoài ra, sách tham khảo cũng không nhiều để HS học hỏi, nếu có lại đòi hỏi
trình độ quá cao. Về phía HS có những biểu hiện tiêu cực như : HS không
thích loại toán có lời văn, lại càng “ sợ ” loại toán CĐ, không nắm vững các
quy tắc trong tính toán, lười suy nghĩ, làm theo khuôn mẫu, thiếu sáng tạo…
1.2.1.1. Về phía giáo viên
Qua sự khảo sát đối tượng là giáo viên Tiểu học lớp 5 ở trong khu vực
tỉnh Sơn La cho thấy rằng đa số chưa hiểu sâu về toán CĐ để dạy cho các em
lớp 5. Chỉ có một phần ít hiểu rõ toán CĐ và tầm quan trọng của nó đối với
HS lớp 5. Có 60% thấy được toán CĐ giúp HS nắm các khái niệm cơ bản về
vận tốc, quãng đường, thời gian, mối liên hệ giữa chúng với nhau. Có 30%
hiểu được toán CĐ các em ứng dụng vào trong thực tiễn hằng ngày. Đối với
rèn kỹ năng giải toán và rèn năng lực tư duy chỉ chiếm khoảng 10%. Trong
quá trình truyền thụ kiến thức cho HS hơn 70% GV chỉ dạy theo lối thầy
giảng trò ghi, 30% GV tổ chức các hình thức học như : phiếu giao việc, trao
đổi nhóm, tổ chức trò chơi toán học… thông qua đó dạy toán CĐ. Khoảng
80% GV đều cho rằng phân bố thời gian dạy học toán CĐ không hợp lý, họ
cho rằng phân bố 7 tiết học mà phải nắm các dạng toán CĐ là chưa phù hợp,
nên tăng cường thêm tiết luyện tập, không nên trong tiết ôn lại đưa ra một
dạng toán CĐ buộc các em phải tiếp nhận dạng toán mới.
Trong dạy học GV chưa quan tâm đến vốn kinh nghiệm hay những
hiểu biết sẵn có của HS trước khi học một kiến thức mới. Để đối phó các dạng
toán về hai động tử chuyển động cùng chiều, ngược chiều, đa phần GV chỉ
mẹo cho HS cứ thấy hai chuyển động ngược chiều thì làm tổng vận tốc,
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ngược chiều là hiệu vận tốc. Dẫn đến trò không vận dụng trí não, không tư
duy, cứ làm theo lối mẹo của GV. Vì vậy, thầy trò quá lệ thuộc vào mẹo,
không thoát khỏi mẹo khi giải toán, đến khi gặp một bài toán thay đổi dữ kiện
đề bài HS sẽ không làm được.
Khi ra đề, GV không cần biết có phù hợp với trình độ HS, bài toán quá
khó, quá dễ dẫn đến HS không tập trung trong học tập. GV chưa tận dụng và
khai thác các bài toán liên quan đến thực tiễn hằng ngày, không tạo được
hứng thú trong học tập dẫn đến kết quả học tập thấp. Nguyên nhân của thực
trạng này có nhiều nhưng nguyên nhân chủ yếu là nội dung lẫn hình thức tổ
chức khi truyền đạt vẫn mang tính áp đặt, bình quân, đồng loạt…
Qua thực tế khảo sát ở các trường Tiểu học, có lớp nhiều trình độ, mất
căn bản các dạng toán điển hình từ lớp dưới… Thêm vào đó, GV chưa thật sự
khai thác hết các phương pháp giảng dạy, chưa chú trọng vận dụng kỹ năng
sống vào trong bài toán, kiến thức toán học ở Tiểu học được hình thành một
cách trực quan nhưng đối với dạng toán này đòi hỏi tính tưởng tượng cao làm
cho HS khó tiếp thu, đa phần HS chỉ thuộc công thức ứng dụng mà không
hiểu tại sao, dần dần HS không thích học toán CĐ.
1.2.1.2. Về phía học sinh
HS chưa hứng thú học toán nhất là toán giải có lời văn trong đó
là “sợ” toán CĐ, các em chỉ thích làm toán số thấy đơn giản, thực hiện nhanh,
dễ không đòi hỏi suy luận, hấp dẫn các em trong khi học toán hơn là toán giải
có lời văn.
Khi tìm hiểu HS thì đa số các em đồng ý với các vấn đề nêu trên, chỉ có
10% trả lời thích giải nhưng lại yêu cầu chỉ những bài đã được học qua. Hầu
như HS chưa hiểu được toán CĐ đã giúp cho các em được gì trong thực tiễn
cuộc sống nên các em không quan tâm, chán nản, thụ động, nội dung toán quá
khô khan, khó tưởng tượng, quá đa dạng mà lại không có thời gian luyện tập
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hay các bài tập trong sách tham khảo cũng không hỗ trợ …
Khi có tiết kiểm tra thường xuyên hay kiểm tra định kỳ, HS cố gắng
thuộc các bài đã giải để đối phó trong bài kiểm tra nếu có toán CĐ.
1.2.2. Vài nét đánh giá về thực trạng rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển
động của học sinh dân tộc tỉnh Sơn La
Kĩ năng giải toán chuyển động của học sinh dân tộc tỉnh Sơn La chưa
thực sự tốt, đa số các em còn “sợ” các bài toán này. Theo sự khảo sát ở một số
trường Tiểu Học trong tỉnh Sơn La
1.2.3. Nguyên nhân của thực trạng
GV chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy toán CĐ cho HS
lớp 5, chưa xác định rõ mục tiêu của việc dạy toán có lời văn nói chung và
toán CĐ nói riêng. Chính vì vậy, GV chưa thật sự tìm tòi, đầu tư, đổi mới
phương pháp dạy học, hình thức tổ chức. GV còn ngại khó, chưa thực sự sẵn
sàng chấp nhận cái mới.
GV chưa trang bị cho mình hệ thống phương pháp dạy học hiện đại,
không quan tâm cũng như cập nhật phương pháp mới mang tính tích cực hóa
vai trò người học.
GV quá lệ thuộc vào SGK mà bỏ đi sự sáng tạo của chính mình để thu
hút HS tham gia vào hoạt động học, tích cực giải toán. Đối với mỗi dạng toán
GV nên tìm hiểu, xây dựng mô hình trực quan, điều này thật khó đối với GV
không hẳn ai cũng có thể làm được.
GV dạy toán CĐ cho học sinh Tiểu học thực chất là dạy cho HS ứng
dụng vào trong cuộc sống hằng ngày, có thể tính được quãng đường các em đi
đến trường, hay tính toán thời gian hợp lý cho thời gian biểu của mình, làm
tiền đề cho HS học Vật lý sau này… Muốn làm được điều trên đòi hỏi GV
phải có vốn kiến thức sâu về chuyển động, thiết kế hệ thống toán CĐ phù hợp
với trình độ HS, đa dạng hóa các hoạt động học tập tạo hứng thú cho các em
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đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tế yêu cầu này chưa được nhiều
GV quan tâm, các em chỉ thực hiện các bài tập SGK. Ít GV sáng tạo đề toán
mới, rèn kỹ năng giải toán cho HS. Biện pháp dạy học chưa cụ thể cho HS tạo
thói quen suy luận, tư duy khi làm toán.
1.3. Tổng kết chương 1
Những tồn tại của việc dạy và học toán CĐ và những nguyên nhân đã
phân tích ở trên là cơ sở để chúng tôi rèn luyện kỹ năng giải toán nhằm bồi
dưỡng HS lớp 5 trong quá trình giải toán có lời văn.
Thực trạng về nhận thức dạng toán CĐ và tầm quan trọng của toán CĐ
trong toán có lời văn ở lớp 5 còn nhiều hạn chế ở GV và HS.
Về phía HS năng lực tiếp thu dạng toán CĐ còn yếu bởi vì đa phần
dạng toán này quá trừu tượng quá, khô khan, khó hiểu.. dẫn đến các em khó
tiếp thu và vận dụng vào giải toán cũng như ứng dụng vào trong cuộc sống
hằng ngày.
GV chưa vận dụng linh hoạt các phương pháp mới và tổ chức các hình
thức dạy học nên kết quả chưa khả quan. Bên cạnh đó, GV chủ yếu dạy công
thức các em học thuộc mà không quan tâm rèn luyện kỹ năng, tư duy, suy
luận cho HS.
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CHƯƠNG 2: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG Ở
LỚP 5 CHO HỌC SINH DÂN TỘC TỈNH SƠN LA
2.1. Định hướng chung cho việc rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển động
Rèn luyện kĩ năng giải Toán chuyển động ở lớp 5 phải đảm bảo phù
hợp với lượng kiến thức hiện tại của các em, lựa chọn các bài tập ứng dựng
kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, lựa chọn các bài tập áp dụng kiến thức
vừa học đến các bài tập .
2.2. Một số biện pháp tổ chức dạy học để rèn luyện kĩ năng giải toán
chuyển động cho học sinh lớp 5
2.2.1. Biện pháp 1: Rèn luyện kĩ năng nhận dạng dạng toán chuyển động ở
lớp 5 cho học sinh dân tộc tỉnh Sơn La
2.2.1.1. Cơ sở để xây dựng biện pháp
Trong bài toán chuyển động có nhiều dạng toán mà học sinh khó phân biệt
được, gây khó khăn cho học sinh trong quá trình giải toán, ta đề ra biện pháp
rèn luyện kĩ năng để nhận dạng dạng toán cho học sinh để các em có kĩ năng
giải toán tốt hơn.
2.2.1.1.1. Các đại lượng thường gặp trong chuyển động đều:
- Quãng đường, kí hiệu là s. Đơn vị đo thường dùng: mét (m) hoặc kilô-mét (km).
- Thời gian, kí hiệu là t. Đơn vị đo thường dùng: giờ (h), phút hoặc giây
(s).
- Vận tốc, kí hiệu là v. Đơn vị thường dùng: km/giờ; km/phút; m/phút;
m/giây.
2.2.1.1.2. Những công thức thường dùng trong tính toán:
- Quãng đường = vận tốc × thời gian:
s=v×t
- Vận tốc = quãng đường : thời gian:
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v=s:t
- Thời gian = quãng đường : vận tốc
t=s:v
*Chú ý:
1) Trong mỗi công thức trên, các đại lượng phải sử dụng trong cùng
một hệ thống đơn vị đo, chẳng hạn:
- Nếu đo đơn vị quãng đường là km, thời gian là giờ thì đơn vị đo vận
tốc là km/giờ.
- Nếu đơn vị đo quãng đường là km, thời gian là phút thì đơn vị đo vận
tốc là km/phút.
- Nếu đơn vị đo quãng đường là mét, thời gian là phút thì đơn vị đo vận
tốc là mét/phút.
- Nếu đơn vị đo quãng đường là mét, thời gian là giây thì đơn vị đo vận
tốc là mét/giây.
2) Với cùng một vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian.
3) Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.
4) Trong cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian.
2.2.1.2

Nội dung của biện pháp

Để các em nhận dạng dạng toán một cách nhanh nhất và rèn luyện thành kĩ
năng kĩ xảo giải toán, ta hệ thống lại các dạng toán như sau:
2.2.1.2.1. Dạng 1: Các bài toán có một chuyển động tham gia
Ví dụ 1: Một ô tô dự kiến đi từ A với vận tốc 45km/giờ để tới B lúc 12
giờ trưa. Do trời trở gió nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35km và đến b chậm 40
phút so với dự kiến. Tính quãng đường từ A đến B.
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển động là: 1 ô tô đi từ A đến B.
- Vận tốc dự kiến là: vdự kiến = 45km/giờ

30

- Vận tốc thực tế là: vthực tế = 35km/giờ
- Tính quãng đường từ A đến B: s = ?
Dựa vào cách phân tích bài toán như trên ta có bài giải cho bài toán như
sau:
Hướng dẫn giải:
Tỉ số giữa vận tốc định đi và vận tốc thực đi là:
45:35 =

9
7

Vì trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng
tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa thời gian định đi và thời gian thực đi là
7
9

Theo đề bài ta có sơ đồ sau:
Thời gian định đi:
40 phút
Thời gian thực đi:

? phút
Thời gian người ấy thực đi từ A đến B là:
40 : (9 – 7) x 9 = 180 (phút)
Đổi: 180 phút = 3 giờ
Quãng đường AB dài là:
35 x 3 = 105 (km).
Đáp số: 105 km
Ví dụ 2: Hai tỉnh A và B cách nhau 120km. Lúc 6 giờ sáng một người
đi xe máy từ A với vận tốc 40km/giờ. Đi được 1 giờ 45 phút người đó nghỉ lại
15 phút rồi lại tiếp tục về B với vận tốc 30km/giờ. Hỏi người đó đến B lúc
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mấy giờ?
Rèn kĩ năng:
- Có một vật chuyển động là: Một người đi xe máy từ A đến B
- Vận tốc lúc đầu của người đó là: v1 = 40 km/giờ
- Vận tốc lúc sau là:

v2 = 30km/giờ

- Thời gian lúc đầu người đó đi là: t1 = 1 giờ 45 phút
- Thời gian người đó nghỉ ngơi là: t0 = 15 phút
- Hỏi: Người đó đến B lúc mấy giờ? t2 = ?
Dựa vào cách phân tích như trên ta có bài giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Đổi 1 giờ 45 phút =

7
giờ.
4

Quãng đường người ấy đi được trong 1 giờ 45 phút là:
7
4

40× = 70 (km)
Quãng đường người ấy phải đi sau khi nghỉ giải lao là:
120 – 70 = 50 (km).
Thời gian đi quãng đường còn lại là:
5
3

50 : 30 = (giờ)
5
giờ = 1 giờ 40 phút.
3

Thời điểm người ấy đến B là:
6 giờ + 1 giờ 45 phút + 15 phút + 1 giờ 40 phút = 9 giờ 40 phút
Đáp số: 9 giờ 40 phút.
Ví dụ 3: Bác Hùng đi xe đạp từ nhà lên thị xã( phải qua xã A và xã B)
hết 3 giờ. Quãng đường từ nhà bác đến xã A dài 11km và thời gian bác đi từ
nhà đến xã A lâu hơn thời gian đi từ xã A đến xã B là 15 phút và ít hơn thời
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gian đi từ xã B lên thị xã là 15 phút. Tính vận tốc của bác.
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển động là: Bác Hùng đi xe đạp lên thị xã qua xã A và
xã B
- Thời gian bác Hùng đi từ nhà lên thị xã hết 3 giờ: t = 3 giờ.
- Quãng đường từ nhà bác Hùng đến xã A ài 11km: s = 11 km
- Thời gian bác đi từ nhà đến xã A lâu hơn thời gianđi từ A đến B 15
phút, ít hơn thời gian đi từ B lên thị xã 15 phút.
- Tính vận tốc của bác. v = ?
- Dựa vào cách phân tích như trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Đổi : 3 giờ = 180 phút.
Theo đề bài ta có sơ đồ sau:

15 phút

Thời gian đi từ nhà đến xã A:
Thời gian đi từ xã A đến xã B:

15 phút

Thời gian đi từ xã B đến thị xã:
Thời gian bác Hùng từ xã A đến xã B là:
(180 – 15 - 15 ×2) : 3 = 45 (phút).
Thời gian bác Hùng đi từ nhà đến xã A là:
45 + 15 = 60 (phút)
Đổi 60 phút = 1 giờ.
Vận tốc của bác Hùng là:
11 : 1 = 11 (km/giờ).
Đáp số: 11 km/giờ.
2.2.1.2.2. Dạng 2: Các bài toán về hai chuyển động cùng chiều
Những kiến thức cần lưu ý:
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Dưới đây ta luôn coi v1 lớn hơn v2 (v1 là vận tốc của vật thứ nhất, v2 là
vận tốc của vật thứ hai).
a) Hai vật chuyển động cùng chiều, cách nhau một quãng đường s cùng xuất
phát một lúc thì thời gian để chúng đuổi kịp nhau là:
t=

s
.
v1 – v2

b) Hai vật chuyển động cùng chiều, cùng xuất phát từ một địa điểm. Vật thứ
hai xuất phát trước vật thứ nhất thời gian t0, sau đó vật thứ hai đuổi theo thì
thời gian để chúng đuổi kịp nhau là:
t=

v2t0
.
v1 – v2

Ví dụ 1: Lúc 12 giờ trưa, một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60km/giờ
và dự kiến đến B lúc 3 giờ 30 phút chiều. Cùng lúc đó, từ địa điểm C, trên
đường A đến B và cách A 40km. Một người đi xe máy với vận tốc 45km/giờ
về phía B. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp cách A bao xa?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động cùng chiều là một ô tô xuất phát từ A và một xe
máy xuất phát từ C đến B.
- Ô tô xuất phát từ A có vận tốc 60km/giờ: v1 = 60 km/giờ
- Xe máy xuất phát từ C có vận tốc 45km/giờ: v2 = 45 km/giờ
- Quãng đường AC dài 40km: AC = 40km
- Hỏi : Lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau: tgặp nhau = ? giờ
- Chỗ gặp nhau cách A bao xa: sgặp nhau cách A = ? km
Qua cách phân tích như trên ta có lời giải cho bài toán như sau:

Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ:
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40km
A

C

B

Thời gian để hai xe đuổi kịp nhau là:
40 : (60 – 45) =
Đổi: 2

40
2
= 2 (giờ).
15
3

2
= 2 giờ 40 phút.
3

Thời điểm hai xe gặp nhau là:
12 giờ + 2 giờ 40 phút = 14 giờ 40 phút.
Chỗ gặp nhau cách A số đoạn đường là:
60 × 2

2
= 160(km).
3

Đáp số: 14 giờ 40 phút, 160 km.
Ví dụ 2: Lúc 6 giờ sáng một xe tải khởi hành từ A với vận tốc
40km/giờ đi về B, sau 1 giờ 30 phút, xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận
tốc 60km/giờ đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau? Chỗ gặp
nhau cách A bao nhiêu km? Biết rằng quãng đường AB dài 200km.
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động cùng chiều là: một xe tải và xe du lịch khởi hành
từ a đi về B
- Xe tải khởi hành từ lúc 6 giờ sáng, sau 1 giờ 30 thì xe du lịch cũng
khởi hành đi từ A
- Vận tốc của xe du lịch là 60km/giờ: v1 = 60 km/giờ
- Vận tốc của xe tải là 40km/giờ: v2 = 40 km/giờ
- Thời gian xe tải khởi hành trước xe du lịch là 1 giờ 30 phút: t0 = 1 giờ
30 phút =

3
giờ.
2

- Quãng đường AB dài 200km: sAB = 200km
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- Hỏi: Thời gian hai xe gặp nhau: tgặp nhau = ? giờ, chỗ gặp cách A bao
nhiêu km : sgặp nhau cách A = ? km
Qua cách phân tích trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Thời gian để xe du lịch chạy và đuổi kịp xe tải là:
3
2

40× : (60 – 40) = 3 (giờ).
Hai xe gặp nhau lúc:
6 giờ + 1 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút
Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:
60 × 3 = 180 (km).
Đáp số: 10 giờ 30 phút; 180 km.
Ví dụ 3: Nhân dịp nghỉ hè lớp 5A tổ chức đi cắm trại ở một địa điểm
cách trường 8 km. Các bạn chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất đi bộ khởi hành từ
6 giờ sáng với vận tốc 4km/giờ, tốp thứ hai đi xe đạp chở dụng cụ với vận tốc
10km/giờ.
Hỏi tốp xe đạp khởi hành lúc mấy giờ để tới nơi cùng một lúc với tốp
đi bộ?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động cùng chiều là tốp thứ nhất của lớp 5A đi bộ và
tốp thứ hai đi xe đạp đến nơi cắm trại cách trường 8km. s = 8 km
- Tốp đi bộ khởi hành từ 6 giờ sáng với vận tốc 4km/giờ: t1 = 6 giờ,
v1 = 4km/giờ
- Tốp đi xe đạp đi với vận tốc 10km/giờ: v2 = 10km/giờ.
- Cả hai tốp đến nơi cùng lúc
- Hỏi: tốp đi xe đạp khởi hành lúc mấy giờ? t2 = ?
Qua cách phân tích như trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
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Hướng dẫn giải:
Vì hai tốp đến nơi cùng một lúc có nghĩa là thời gian tốp đi xe đạp từ
trường tới nơi cắm trại chính bằng thời gian hai nhóm đuổi kịp nhau tại địa
điểm cắm trại.
Thời gian tốp đi xe đạp đi hết là:
8 : 10 = 0,8 (giờ).
Thời gian tốp đi bộ đi hết là:
8 : 4 = 2 (giờ).
Khi tốp đi xe đạp xuất phát thì tốp đi bộ đã đi được là:
2 – 0,8 = 1,2 (giờ)
Thời gian tốp xe đạp phải xuất phát là:
6 + 1,2 = 7,2 (giờ)
Đổi 7,2 giờ = 7 giờ 12 phút
Đáp số: 7 giờ 12 phút
2.2.1.2.3. Dạng 3: Các bài toán về hai chuyển động ngược chiều
Những kiến thức cần lưu ý:
- Vận tốc vật thứ nhất kí hiệu là v1.
- Vân tốc vật thứ hai kí hiệu là v2.
- Quãng đường hai vật cách nhau trong cùng thời điểm xuất phát là s.
- Thời gian để hai vật gặp nhau là t, thì :
t = s : (v1 + v2)
Chú ý: S là quãng đường hai vật cách nhau trong cùng thời điểm xuất
phát.
Nếu vật nào xuất phát trước thì phải trừ quãng đường xuất phát trước
đó.
Ví dụ 1: Hai thành phố A và B cách nhau 186 km. Lúc 6 giờ sáng một
người đi xe máy từ A với vận tốc 30 km/giờ về B. Lúc 7 giờ một người khác
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đi xe máy từ B về A với vận tốc 35km/giờ. Hỏi lúc mấy giờ thì hai người gặp
nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là một xe máy đi từ A đến B và một
xe máy đi từ B về A.
- Thời gian xe máy đi từ A là 6 giờ sáng: t1 = 6 giờ
- Vận tốc xe máy đi từ A là 30km/giờ: v1 = 30 km/giờ
- Thời gian xe máy đi từ B là 7 giờ sáng: t2 = 7 giờ
- Vận tốc xe máy đi từ B là 35 km/ giờ: v2 = 35 km/giờ
- Quãng đường AB dài 186 km: sAB = 186 km
- Hỏi: Thời gian hai xe gặp nhau và cách A bao xa: t = ? s cách A=?
Qua cách phân tích trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ:

A 30km C

156km

B

Thời gian người thứ nhất xuất phát trước người thứ hai là:
7 giờ – 6 giờ = 1 giờ.
Khi người thứ hai xuất phát thì người thứ nhất đã đi được quãng đường
là:
30 × 1 = 30 (km).
Khi người thứ hai bắt đầu xuất phát thì khoảng cách giữa hai người là:
186 – 30 = 156 (km).
Thời gian để hai người gặp nhau là:
156 : (30 + 35 ) =2
Vậy hai người gặp nhau lúc:
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2
(giờ) = 2 giờ 24 phút.
5

7giờ + 2giờ 24 phút = 9 giờ 24 phút.
Chỗ gặp nhau cách điểm A:
30 + 2

2
× 30 = 102 (km).
5

Đáp số: 9 giờ 24 phút; 102 km.
Ví dụ 2: Hai người đi xe đạp ngược chiều nhau cùng khởi hành một
lúc. Người thứ nhất đi từ A, người thứ hai đi từ B và đi nhanh hơn người thứ
nhất. Họ gặp nhau cách A 6km và tiếp tục đi không nghỉ. Sau khi gặp nhau
người thứ nhất đi tới B thì quay trở lại và người thứ hai đi tới A cũng quay trở
lại. Họ gặp nhau lần thứ hai cách B 4km. Tính quãng đường AB.
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là một người đi xe đạp từ A đến B
và một người đi xe đạp từ B về A.
- Người đi từ B đi nhanh hơn người đi từ A
- Hai người gặp nhau lần 1 cách A 6km
- Hai người gặp nhau lần 2 cách B 4km
- Tính quãng đường AB
Qua cách phân tích như trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta biết rằng từ lúc khởi hành đến lúc hai người gặp nhau lần thứ hai thì
cả hai người đã đi hết 3 lần quãng đường AB.
Ta có sơ đồ biểu thị quãng đường đi được của người thứ nhất là nét
liền, của người thứ hai là đường có gạch chéo, chỗ hai người gặp nhau là C:
A

B

C
Nhìn vào sơ đồ ta thấy cứ mỗi lần hai người đi được một đoạn đường
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AB thì người thứ nhất đi được 6km. Do đó đến khi gặp nhau lần thứ hai thì
người thứ nhất đi được:
6 × 3 = 18 (km)
Quãng đường người thứ nhất đi được chính bằng quãng đường AB
cộng thêm 4km nữa. Vậy quãng đường AB dài là:
18 – 4 = 14 (km)
Đáp số: 14km.
Ví dụ 3: Xe thứ nhất đi từ A đến B hết 3 giờ, xe thứ hai đi từ A đến B
hết 2 giờ. Nếu lúc 10 giờ hai xe cùng khởi hành: Xe thứ nhất xuất phát đi từ A
đi về B và xe thứ hai từ B về A, thì lúc mấy giờ hai xe sẽ gặp nhau trên đường
đi?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là xe thứ nhất đi từ A đến B và xe
thứ hai đi từ B về A.
- Xe thứ nhất đi từ A đến B hết 3 giờ
- Xe thứ hai đi từ A đến B hết 2 giờ
- Hỏi: Lúc hai xe đi ngược chiều trên đường đi thì mấy giờ gặp nhau.
Qua cách phân tích như trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Xe thứ nhất đi từ A về B mất 3 giờ nên 1 giờ xe thứ nhất đi được

1
3

quãng đường AB.
Xe thứ hai đi hết quãng đường AB mất 2 giờ nên mỗi giờ xe thứ hai đi
được

1
quãng đường AB.
2

Trong 1 giờ cả hai xe đi được:
1
1
5
+ = (quãng đường AB).
3
2
6
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Thời gian để hai xe đi đến chỗ gặp nhau là:
1:

5
= 1,2 giờ = 1 giờ 12 phút.
6

Hai xe gặp nhau lúc:
10 giờ + 1 giờ 12 phút = 11 giờ 12 phút.
Đáp số: 11 giờ 12 phút.
2.2.1.2.4. Dạng 4: Vận chuyển trên dòng nước
Những kiến thức cần lưu ý:
- Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.
- Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.
- vxuôi = vvật + vdòng.
- vngược = vvật – v dòng.
- v dòng = (vxuôi – vngược) : 2
- v vật = (vxuôi + vngược) : 2
- v xuôi – vngược = vdòng × 2
Ví dụ 1: Lúc 6 giờ sáng một chuyến tàu thủy chở khách xuôi dòng từ A
đến B nghỉ lại 2 giờ để trả và đón khách rồi lại ngược dòng về đến A lúc 3 giờ
20 phút chiều cùng ngày. Hãy tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng
thời gian đi xuôi dòng nhanh hơn thời gian đi ngược dòng 40 phút và vận tốc
của dòng nước là 50m/phút.
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động trên dòng nước là chiếc tàu thủy chở khách xuôi
dòng từ A đến B
- Thời gian chiếc tàu thủy khởi hành là 6 giờ.
- Tàu thủy về đến B nghỉ lại 2 giờ và ngược về A lúc 3 giờ 20 phút
chiều cùng ngày
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- Vận tốc xuôi dòng nhanh hơn vận tốc ngược dòng 40 phút
- Vận tốc của dòng nước là 50 m/phút
- Tính khoảng cách hai bến A và B
Qua cách phân tích trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta có : 3 giờ 20 phút chiều = 15 giờ 20 phút.
Thời gian tàu thủy xuôi và ngược dòng là:
15 giờ 20 phút – 6 giờ - 2 giờ = 7 giờ 20 phút.
Thời gian xuôi dòng là:
(7 giờ 20 phút – 40 phút) : 2 = 3 giờ 20 phút.
3 giờ 20 phút =

10
giờ.
3

Thời gian ngược dòng là:
7 giờ 20 phút – 3 giờ 20 phút = 4 giờ.
Tỉ số giữa thời gian xuôi và ngược dòng là:
10
5
:4=
3
6
6
5

Suy ra tỉ số giữa vận tốc xuôi và vận tốc ngược dòng là .
Ta có sơ đồ sau:
?m/phút
vn:
vx :

100m/phút.

Vận tốc tàu khi ngược dòng là:
100 : (6 – 5) × 5 = 500 (m/phút);
500m/phút = 30km/giờ.
Khoảng cách giữa hai bến A và B là:
30 × 4 = 120 (km).
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Đáp số: 120km.
Ví dụ 2: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại trở về A. Thời gian
đi xuôi dòng hết 32 phút và đi ngược dòng hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi
từ A về đến B hết bao lâu?
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động trên dòng nước là chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến
B rồi lại trở về A và một cụm bèo trôi từ A đến B
- Thời gian ca nô đi xuôi dòng hết 32 phút
- Thời gian ca nô đi ngược dòng hết 48 phút
- Hỏi: một cụm bèo trôi từ A đến B hết bao lâu?
Qua cách phân tích ở trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Tỉ số giữa thời gian ca nô đi xuôi dòng và thời gian đi ngược dòng là:
32 : 48 =

2
3

Vì trên cùng một đoạn đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ
lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là
Ta có sơ đồ sau:

2
.
3

2vd

Vận tốc xuôi dòng:
Vận tốc ngược dòng
Vì hiệu của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng hai lần vận
tốc dòng nước nên nhìn sơ đồ ta suy ra vận tốc xuôi dòng của ca nô gấp 6 lần
vận tốc dòng nước.
Vận tốc của cụm bèo trôi trên sông chính bằng vận tốc dòng nước. Vậy
vận tốc ca nô xuôi dòng gấp 6 lần vận tốc cụm bèo trôi. Suy ra thời gian cụm
bèo trôi gấp 6 lần thời gian ca nô xuôi dòng.
Thời gian cụm bèo trôi từ A đến B là:
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32 × 6 = 192 (phút).
Đáp số: 192 phút.
Ví dụ 3: Một tàu thủy đi từ một bến trên thượng nguồn đến một bến
dưới hạ nguồn hết 5 ngày đêm và đi ngược từ bến hạ nguồn về bến thượng
nguồn mất 7 ngày đêm. Hỏi một bè nứa trôi từ bến thượng nguồn về bến hạ
nguồn hết bao nhiêu ngày đêm?
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển trên dòng nước là một tàu thủy đi từ bến thượng nguồn
đến bến hạ nguồn và một bè nứa trôi từ bến thượng nguồn đến bến hạ nguồn.
- Thời gian tàu thủy đi từ bến thượng đến bến hạ là 5 ngày đêm
- Thời gian tàu thủy đi từ bến hạ về bến thượng là 7 ngày đêm
- Tính thời gian của bè nứa trôi từ bến thượng đến bến hạ hết bao nhiêu
ngày đêm?( tức là tính thời gian mà dòng nước chảy).
Qua cách phân tích trên ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Tính thời gian mà bè nứa trôi chính là thời gian mà dòng nước chảy (Vì
bè nứa trôi theo dòng nước). Ta có tỉ số thời gian tàu xuôi dòng và thời gian
tàu ngược dòng là

5
.
7

Trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ
nghịch. Do đó, tỉ số vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là

7
.
5

Coi vận tốc xuôi dòng là 7 phần thì vận tốc ngược dòng là 5 phần. Hiệu
vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là hai lần vận tốc dòng nước.
Ta có sơ đồ:

2vd

vxuôi:
vngược:
Nhìn vào sơ đồ ta thấy tỉ số vận tốc dòng nước so với vận tốc tàu xuôi
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dòng là

1
. Do đó, tỉ số bè nứa trôi so với thời gian tàu xuôi dòng là 7 lần.
7

Vậy thời gian bè nứa tự trôi theo dòng từ bến thượng nguồn đến bến hạ
nguồn là:
5 × 7 = 35 (ngày đêm).
Đáp số: 35 ngày đêm.
2.2.1.2.5. Dạng 5: Vật chuyển động có chiều dài đáng kể
Những kiến thức cần lưu ý:
Ở đây ta xét chuyển động của một đoàn tàu có chiều dài bằng l trong
các trường hợp sau:
a) Đoàn tàu chạy qua một cái cột điện: Cột điện coi như là một điểm,
đoàn tàu vượt qua hết cột điện có nghĩa là từ lúc đầu tàu đến cột điện cho đến
khi toa cuối cùng qua khỏi cột điện.
+ Kí hiệu l là chiều dài của tàu; t là thời gian tàu chạy qua cột điện; v
là vận tốc tàu. Ta có:
t=l:v
b) Đoàn tàu chạy qua một cái cầu có chiều dài d: Thời gian tàu chạy
qua hết cầu có nghĩa là từ lúc đầu tàu bắt đầu đến cầu cho đến lúc toa cuối
cùng của tàu ra khỏi cầu (hay quãng đường = chiều dài tàu + chiều dài cầu).
Ta có:
t = (l + d) : v
c) Đoàn tàu vượt qua một ô tô đang chạy ngược chiều (chiều dài ô tô
không đáng kể) và cách đầu tàu một đoạn bằng d.
Trường hợp này xem như bài toán chuyển động ngược chiều nhau xuất
phát từ hai vị trí: A là đuôi tàu và B là ô tô gặp nhau. Trong đó: Quãng
đường cách nhau của hai vật = quãng đường hai vật cách nhau + chiều dài
của đoàn tàu. Ta có:
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Thời gian để tàu vượt qua ô tô là: t = (l + d) : (vô tô + vtàu).
d) Đoàn tàu vượt qua một ô tô đang chạy cùng chiều và cách đầu tàu
một đoạn bằng d (chiều dài ô tô không đáng kể).
Trường hợp này xem như bài toán về hai vật chuyển động cùng chiều
xuất phát từ hai vị trí: A là đuôi tàu và b là ô tô đuổi kịp nhau.
Ta có:
Thời gian vượt qua ô tô là: t = (l + d) : (vtàu – vô tô).
e) Phối hợp một số trường hợp nêu trên.
Ví dụ 1: Một đoàn tàu chạy qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận
tốc đó đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260m hết 1 phút. Tính chiều dài
và vận tốc của đoàn tàu.
Rèn kĩ năng:
- Vật có chiều dài đáng kể là một đoàn tàu.
- Thời gian đoàn tàu đi qua cột điện là 8 giây: t = 8 giây.
- Chiều dài của đường hầm là 260m.
- Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu?
Vậy ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta nhận xét: Thời gian để đoàn tàu chui qua một đường hầm = thoài
gian vượt qua cột điện + thời gian đi được đoạn đường bằng chiều dài đường
hầm.
Thời gian đoàn tàu đi được đoạn đường hầm dài 260m là:
1 phút – 8 giây = 52 giây.
Vận tốc của đoàn tàu là:
260 : 52 = 5 (m/giây) = 18(km/giờ).
Chiều dài đoàn tàu là:
5 × 8 = 40 (m).
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Đáp số: 18 km/giờ; 40m.
Ví dụ 2: Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường
song song. Một hành khách trên ôtô thấy từ lúc toa đầu cho tới lúc toa cuối
của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính vận tốc của xe lửa (theo km/giờ),
biết xe lửa dài 196m và vận tốc ôtô là 960m/phút.
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động có chiều dài đáng kể là một xe lửa đi ngược chiều
qua ô tô trên hai đoạn đường song song
- Xe lửa đi qua ô tô hết 7 giây
- Xe lửa dài 196m
- Vận tốc ô tô là 960 m/phút.
- Tính vận tốc của xe lửa theo km/giờ.
Vậy ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Quãng đường xe lửa đi được trong 7 giây bằng chiều dài xe lửa trừ đi
quãng đường ôtô đi được trong 7 giây (Vì hai vật này chuyển động ngược
chiều).
Ta có:
960m/phút = 16m/giây.
Quãng đường ôtô đi được trong 7 giây là:
16 × 7 = 112 (m).
Quãng đường xe lửa chạy trong 7 giây là:
196 - 112 = 84 (m).
Vận tốc xe lửa là:
87 : 7 = 12 (m/giây) = 43,2 (km/giờ).
Đáp số: 43,2 km/giờ.
Ví dụ 3: Một chiếc tàu thủy có chiều dài 15m đang chạy ngược dòng.
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Cùng lúc đó, một chiếc tàu thủy có chiều dài 20m chạy xuôi dòng với vận tốc
nhanh gấp rưỡi vận tốc của tàu ngược dòng (hai mũi tàu cách nhau 165m).
Sau 4 phút thì hai chiếc tàu vượt qua nhau. Tính vận tốc của mỗi tàu.
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động có chiều dài đáng kể là chiếc tàu thủy chạy ngược
dòng và một chiếc tàu thủy chạy xuôi dòng.
- Vận tốc của chiếc tàu thủy chạy xuôi dòng nhanh gấp rưỡi vận tốc
của chiếc tàu thủy chạy ngược dòng.
- Chiều dài chiếc tàu thủy chạy ngược dòng là 15m
- Chiều dài chiếc tàu thủy chạy xuôi dòng là 20m
- Hai mũi tàu cách nhau 165m
- Thời gian hai tàu vượt qua nhau là 4 phút
- Tính vận tốc của mỗi tàu?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta có :
20m

15m

Quãng đường hai tàu đi ngược trong 1 phút là:
(20 + 165 + 15) : 4 = 50 (m).
Ta có sơ đồ sau:

? m/phút

Vận tốc tàu xuôi dòng:
Vận tốc ngược dòng:

50m/phút.
? m/phút

Vận tốc tàu ngược dòng là:
50 : (2 + 3) × 2 = 20 (m/phút).
Vận tốc tàu xuôi dòng là:
50 – 20 = 30 (m/phút).
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Đáp số: 20m/phút; 30m/phút.
Ví dụ 4: Một xe lửa chạy vượt qua cái cầu dài 450m mất 45 giây, vượt
qua cột điện mất 15 giây và vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều mất 25
giây. Tìm vận tốc của người đi xe đạp.
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động có chiều dài đáng kể là một xe lửa
- Xe lửa vượt qua cái cầu mất 45 giây, chiều dài cái cầu là 450m
- Xe lửa vượt qua cột điện mất 15 giây
- Xe lửa vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều mất 25 giây
- Tìm vận tốc của người đi xe đạp?
Ta có lời giải cho bài toán này như sau:
Bài giải:
Xe lửa vượt qua một cột điện mất 15 giây, nghĩa là nó đã đi một quãng
đường bằng chiều dài chính nó hết 15 giây.
Xe lửa vượt qua cái cầu hết 45 giây, nghĩa là nó đã đi quãng đường
bằng tổng chiều dài của cầu mất 45 giây.
Do đó xe lửa đi hết chiều dài cây cầu trong thời gian là:
45 - 15 = 30 (giây).
Vận tốc của xe lửa là:
450 : 30 = 15 ( m/ giây).
Chiều dài xe lửa:
15 × 15 = 225 (m).
Xe lửa vượt qua người đi xe đạp cùng chiều mất 25 giây, nghĩa là nó đã
đi quãng đường bằng tổng chiều dài của nó và quãng đường của người đi xe
đạp trong 25 giây.
Trong 25 giây xe lửa đi được quãng đường là:
15 × 25 = 375 (m).

49

Quãng đường xe đạp đi trong 25 giây là:
375 - 225 = 150 (m).
Vận tốc người đi xe đạp:
150 : 25 = 6 (m/ giây).
Đáp số : 6 (m/giây).
2.2.1.2.6. Dạng toán chuyển động nâng cao
*Chuyển động ngược chiều rời xa nhau
Ví dụ1: Hai người cùng xuất phát từ Tp Hồ Chí Minh đi ngược chiều
nhau. Hai xe khởi hành lúc 7 giờ, người thứ nhất đi về hướng Mỹ Tho với vận
tốc 30 km/ giờ. Người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu với vận tốc 40 km/giờ.
Hỏi lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau nhiêu km ?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều rời xa nhau là người thứ nhất từ TP
Hồ Chí Minh đi về hướng Mỹ Tho và người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu.
- Hai người cùng xuất phát lúc 7 giờ sáng
- Vận tốc người thứ nhất là 30 km/giờ
- Vận tốc người thứ hai là 40km/giờ
- Hỏi: lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau bao nhiêu?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Khái quát hóa từ qui tắc tính hai xe chuyển động ngược chiều gặp nhau
thành một qui tắc mới cho dạng toán tính hai xe chuyển động ngược chiều rời
xa nhau.
Khoảng cách hai xe rời xa nhau = tổng vận tốc × thời gian.
Hướng dẫn giải:
Ta có sơ sồ sau:

30 km/giờ

40 km/giờ
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Tp Hồ Chí Minh

Mỹ Tho

Vũng Tàu

Thời gian hai xe đi được:
8 giờ 15 phút - 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ).
Tổng vận tốc :
30 + 40 = 70 (km/giờ).
Lúc 8 giờ 15 phút hai xe cách xa nhau:
70 × 1,25 = 87,5 (km).
Đáp số: 87,5 (km).
Ví dụ 2: Hai người cùng xuất phát từ Tp Hồ Chí Minh đi ngược chiều
nhau. Người thứ nhất đi về hướng Mỹ Tho lúc 7 giờ với vận tốc 30 km/giờ.
Người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ.
Hỏi lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau nhiêu km?
Rèn kĩ năng:
- Hai chuyển động rời xa nhau là hai người cùng xuất phát từ TP Hồ
Chí Minh đi về hai hướng khác nhau,người thứ nhất đi về phía Mỹ Tho,
người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu
- Thời gian người thứ nhất xuất phát là 7 giờ
- Thời gian ngườ thứ hai xuất phát là 7 giờ 30 phút
- Vận tốc người thứ nhất là 30 km/giờ
- Vận tốc người thứ hai là 40 km/giờ
- Hỏi: Lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau bao nhiêu km?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Thời gian người thứ nhất đi trước:
7 giờ 30 phút - 7 giờ = 30 phút = 0,5 (giờ).
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Tổng vận tốc hai xe trong 1 giờ:
30 + 40 = 70 (km).
Quãng đường xe thứ nhất đi trước:
30 × 0,5 = 15 (km).
Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ 15 phút là:
8 giờ 15 phút - 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ).
Trong 1,25 giờ hai xe cách nhau:
1,25 × 70 = 87,5 (km).
Lúc 8 giờ 15 phút hai xe cách nhau:
87,5 + 15 = 102,5 (km).
Đáp số: 102,5 (km).
*Chuyển động theo đường vòng, lên dốc xuống dốc, chạy đi chạy lại
nhiều lần:
Những dạng toán nâng cao này không theo một quy trình, phương pháp
giải nào, chúng cần tích hợp nhiều phương pháp cùng với suy luận logic mới
ra hướng giải bài toán. Vì vậy, đây là dạng toán đòi hỏi HS có tư duy cao, yêu
thích tìm tòi khám phá những chuyển động khác nhau.
Ví dụ 3: Hai người đi xe đạp chạy đua trên một đường vòng, vận tốc
của người thứ nhất là 250 m/phút, của người thứ nhì là 300 m/phút. Hai người
cùng khởi hành ở cùng một lúc ở cùng một điểm, đường vòng dài 1,1 km. Hỏi
trong bao lâu họ chạy ngang nhau:
a/ Nếu họ đi ngược chiều.
b/ Nếu họ đi cùng chiều.
Rèn kĩ năng:
- Có chuyển động theo đường vòng là hai người đi xe đạp.
- Vận tốc của người thứ nhất là 250 m/phút
- Vận tốc của người thứ hai là 300 m/phút
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- Hai người khởi hành cùng một thời điểm
- Đường vòng dài 1,1 km
- Hỏi: trong bao lâu họ chạy ngang nhau(nếu đi cùng chiều hoặc
ngược chiều) ?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Đổi đơn vị : 1,1km = 1100 (m).
a)Ngược chiều:
Trong 1 phút hai người lại gần nhau được:
250 + 300 = 550 (m).
Họ sẽ gặp nhau sau:
1100 : 550 = 2 (phút).
b) Cùng chiều:
Cứ mỗi phút người thứ nhì lại vượt được hơn người thứ nhất :
300 - 250 = 50 (m).
Người thứ nhì vượt hơn người thứ 1100 m trong:
1100 : 50 = 20 (phút).
Đó chính là thời gian để người thứ nhì “đuổi kịp” người thứ nhất.
Đáp số: a) 2 phút; b) 20 phút.
Ví dụ 4: Tôi đi một xe đạp qua một quãng đường gồm một đoạn lên
dốc và một đoạn xuống dốc. Vận tốc đi lên dốc là 6 km/giờ, xuống dốc là 15
km/giờ. Biết rằng dốc xuống dài gấp đôi dốc lên và thời gian đi tất cả là 54
phút. Tính độ dài cả quãng đường.
Rèn kĩ năng:
- Chuyển động lên dốc và xuống dốc là chiếc xe đạp.
- Vận tốc đi lên dốc là 6 km/giờ
- Vận tốc xuống dốc là 15 km/giờ
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- Dốc xuống dài gấp đôi dốc lên
- Thời gian đi tất cả là 54 phút
- Tính độ dài cả quãng đường?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta có:

Giả sử dốc lên dài 1 km thì dốc xuống xuống 2 km. Lúc đó quãng
đường dài 3 km.
Lên 1 km dốc hết :

1
giờ = 10 phút.
6

Xuống 1 km dốc hết :

1
giờ = 4 phút.
15

Xuống 2 km dốc hết : 4 x 2 = 8 phút.
Lên 1 km và xuống 2km dốc hết:
10 + 8 = 18 (phút).
54 phút so với 18 phút gấp:
54 : 18 = 3 (lần).
Quãng đường dài:
3 × 3 = 9 (km).
Đáp số : 9 (km).
Ví dụ 5: Cùng một lúc Thân đi từ A đến B, còn Dậu đi từ B đến A. Hai
bạn gặp nhau lần đầu ở điểm C cách A 3km, rồi lại tiếp tục đi. Dậu đến B rồi
quay về A ngay. Hai bạn gặp nhau lần thứ hai ở điểm D cách B 2km. Tính
quãng đường AB và xem ai đi nhanh hơn?
Rèn kĩ năng:
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- Có hai chuyển động ngược chiều là Thân đi từ A đến B, Dậu thì từ B
về A.
- Hai bạn gặp nhau lần đầu ở C cách 3km
- Hai bạn gặp nhau lần hai ở D cách B 2km
- Tính quãng đường AB, xem ai đi nhanh hơn.
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Theo đầu bài ta thấy khi gặp nhau lần lần thứ nhất ở C cả hai bạn bạn
đã đi được vừa đúng quãng đường AB, trong đó Thân đi được 3 km.
Khi gặp nhau lần thứ hai ở D cả hai bạn đã đi được 3 lần quãng đường
AB. Vậy quãng đường Thân đi được cũng tăng lên 3 lần và bằng :
3 × 3 = 9 (km).
Quãng đường 9km gồm AB và BD tức là gồm AB và 2 km. Vậy :
AB = 9 – 2 = 7 (km).
Suy ra khi gặp nhau lần thứ nhất ở C thì Dậu đi được:
7 – 3 = 4 (km).
Lúc đó Thân mới đi được 3km, vậy Dậu đi nhanh hơn Thân.
Đáp số: AB : 7 (km).
Dậu đi nhanh hơn Thân.
2.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng các câu hỏi gợi mở nhằm giúp HS phát
hiện và giải quyết các tình huống có vấn đề trong bài toán chuyển động
2.2.2.1. Cơ sở của biện pháp
Để các em hiểu sâu hơn về bài toán và tìm ra cách giải bài toán nhanh nhất,
đúng hướng, vỡ lẽ ra những tình huống xảy ra trong bài toán thì ta tăng cường
câu hỏi gợi mở nhằm giúp học sinh phát hiện và giải quyết các tình huống có
vấn đề trong bài toán.
2.2.2.1.1. Gợi mở vấn đáp
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Gợi mở vấn đáp là phương pháp GV khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để
HS trả lời nhằm gợi mở cho các em sáng tỏ những vấn đề mới, tự khai phá
những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc từ những kinh
nghiệm đã tích lũy được trong cuộc sống, nhằm giúp học sinh củng cố, mở
rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hóa những tri thức đã tiếp thu được và nhằm
mục đích kiểm tra, đánh giá và giúp HS tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội
tri thức.
2.2.2.1.2. Tình huống có vấn đề
*Vấn đề: Đôi khi người ta mặc nhiên công nhận vấn đề vì khái niệm
vấn đề chỉ là tương đối. Trong dạy học Tiểu học, ta có thể xem vấn đề là một
câu hỏi mà HS cần trả lời, hoặc một nhiệm vụ mà HS phải thực hiện, nhưng
HS không thể dễ dàng trả lời ngay câu hỏi hoặc thực hiện ngay nhiệm vụ mà
phải suy nghĩ, vượt khó khăn để huy động, tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm
phương pháp mới giải thích được.
*Tình huống có vấn đề: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là tổ
chức tạo ra tình huống có chứa đựng vấn đề. Trong quá trình hoạt động, HS
sẽ phát hiện ra vấn đề, có nguyện vọng giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề
đó bằng sự cố gắng trí lực, nhờ đó nâng cao một bước trình độ kiến thức, kĩ
năng tư duy.
2.2.2.2. Nội dung của biện pháp
2.2.2.2.1. Vai trò của phương pháp gợi mở vấn đáp ở lớp 5.
Từ khi thay sách chương trình Tiểu học năm 2000 mới, hầu như các
phương pháp dạy học đa phần được đổi mới phù hợp với nội dung bài dạy và
trình độ của HS. Điển hình chương trình cũ GV sử dụng phương pháp truyền
thống “thầy giảng trò ghi” thì phương pháp gợi mở vấn đáp là hướng mới
riêng biệt giúp HS giải quyết các tình huống có vấn đề. Phương pháp gợi mở
là GV dùng câu hỏi để dẫn dắt HS tìm hiểu ý, nội dung bài mới hoặc giải
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những bài toán có lời văn. Còn phương pháp vấn đáp chính là đối thoại giũa
GV và HS được tiến hành trên cơ sở hệ thống câu hỏi nhằm tìm ra những kiến
thức cần nắm. Muốn phát huy tính tích cực GV nên sử dụng phương pháp gợi
mở và vấn đáp vào trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, khi GV đưa hệ thống
câu hỏi gợi mở phải mang tính logic, tính chất toán học, khuyến khích HS suy
nghĩ … Việc thiết kế hệ thống câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong dạy toán phải
linh hoạt và phù hợp nội dung kiến thức của bài học. Dựa vào nhận thức của
HS chúng ta phân ra nhiều loại câu hỏi như: câu hỏi tái hiện, câu hỏi có tính
vấn đề, câu hỏi mở..
+ Câu hỏi tái hiện là câu hỏi mà câu trả lời chỉ cần nhớ lại tri thức đã
được lĩnh hội trước đây.
Ví dụ: khi cho HS giải bài toán tìm quãng đường, GV nêu câu hỏi
muốn tìm quãng đường ta cần làm gì?
Đơn vị của của thời gian kí hiệu là gỉ?
+ Câu hỏi có tính vấn đề là câu hỏi tạo cho HS gặp phải một tình huống
có vấn đề, nghĩa là gây nên trạng thái tâm lý giữa điều đã biết và điều chưa
biết, nhưng muốn biết. Câu trả lời trong câu hỏi có tính vấn đề chưa có trong
câu trả lời trước đó của HS, mà đòi hỏi phải cần có tri thức mới. Để có tri
thức đó, cần phải có hành động trí tuệ, có một quá trình tư duy có chủ đích
nhất định. Câu hỏi tính có vấn đề trong dạy học nêu và giải quyết vấn đề
thường gọi là vấn đề.
+ Câu hỏi mở là câu hỏi mà HS có nhiều câu trả lời và câu trả lời chi
tiết hơn, yêu cầu HS đưa ra ý kiến và quan niệm riêng của mình, đòi hỏi tư
duy nhiều. Dạng câu hỏi mở có chức năng hướng dẫn, gợi mở, kích thích và
mở rộng tư duy, giúp HS phát triển ngôn ngữ nói, làm rõ và phát triển ý kiến,
mang tính chất dạy nhiều hơn đánh giá, rất hữu ích trong phần giải bài và phát
triển nội dung bài toán cho HS.
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Ví dụ: Khi dạy bài Luyện tập chung tiết 137 trang 144 bài 1 “ Một ô tô
xuất phát từ A và một xe máy xuất phát từ B đi ngược chiều nhau, biết quãng
đường AB dài 180 km. Hỏi họ gặp nhau sau mấy giờ?
Đối với bài kiến thức mới này GV đưa một số câu hỏi gợi ý để giúp HS
hiểu rõ vấn đề từ đó đưa ra công thức phù hợp cho dạng toán.
GV hỏi HS có mấy chuyển động trong bài toán này?
Nhận xét thế nào về hai chuyển động của ô tô và xe máy?
Vậy muốn tìm thời gian hai xe gặp nhau chúng ta phải làm sao?
Nói chung phương pháp gợi mở, vấn đáp hỗ trợ cho GV rất nhiều trong
quá trình dạy toán nói chung và toán CĐ nói riêng. GV nên sử dụng khéo léo
hệ thống câu hỏi để giúp HS phát hiện vấn đề cần giải quyết.
2.2.2.2.2. Tính có vấn đề:
Đây là điều kiện cơ bản. Tình huống đó phải xuất hiện vấn đề ( một
mâu thuẫn, một khó khăn, một chướng ngại mà ngay lúc đó HS chưa giải
quyết được) song có khả năng giải quyết được, đây là yếu tố kích thích sự nổ
lực của HS.
Khi đưa tình huống phải là tình huống “vừa sức”, phù hợp khả năng, trí
tuệ và kinh nghiệm HS. Vấn đề mang tính “ tạm thời” cùng với sự nỗ lực của
HS, sự hướng dẫn của GV nhất định sẽ giải quyết được.
Như vậy tình huống có vấn đề trong giải toán có thể cụ thể hóa trong
một tình huống học tập gồm các yếu tố sau:
- Nội dung và trọng tâm bài toán
- Tình huống khởi đầu
- Hoạt động trí tuệ của HS khi trả lời câu hoặc thực hiện quá trình giải
toán
- Đánh giá thu nhận bài toán
Tuy nhiên đối với Tiểu học các vấn đề hướng tới thật đơn giản (để giải
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quyết nó không cần tới một quá trình suy luận dài, phức tạp). Phần lớn các
vấn đề được phát hiện dựa trên trực quan ( thông qua quan sát các số, các hình
ảnh thực, thông qua thử nghiệm với các trường hợp cụ thể để rút ra các kết
luận quan sát).
*Các bước tạo tình huống có vấn đề.
- Lược đồ quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề: Phát hiện vấn đề Tìm hiểu vấn đề - Xác định lược đồ giải quyết vấn đề - Tiến hành giải quyết
vấn đề, đưa ra lời giải – Phân tích, khai thác lời giải.
- Trong quá trình dạy đơn vị kiến thức, kĩ năng nào đó, chúng ta cần
quan tâm tới 3 giai đoạn : trước khi dạy, trong khi dạy và sau khi dạy.
Trước khi dạy:
+ Chuẩn bị các kiến thức gần gũi cần thiết cho HS
+ Xây dựng tình huống, xác định đối tượng HS và cách thức tổ chức
dạy học
+ Chuẩn bị các phương tiện đồ dùng dạy học
Trong khi dạy:
+ Tổ chức triển khai kế hoạch dạy học, xử lí các tình huống nảy sinh
+ Tổ chức triển khai tình huống có vấn đề
+ Tổ chức hoạt động của HS nhằm phát hiện vấn đề gợi động cơ giải
quyết vấn đề cho HS
+ Tổ chức các hình thức học tập: cá nhân, nhóm, đồng loạt để giải
quyết vấn đề. Hoạt động phân hóa của GV trong tổ chức HS giải quyết vấn
đề. Can thiệp thích hợp của GV vào hoạt động của các đối tượng HS
+ Tổ chức thảo luận về giải pháp giải quyết vấn đề
+ Phân tích lời giải đưa ra tri thức mới
Sau khi dạy:
+ Cũng cố một số kỹ năng và kiến thức đã hình thành trong quá trình
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giải quyết vấn đề, chuẩn bị cho việc phát hiện và giải quyết vấn đề tiếp theo.
2.2.2.2.3. Bản chất thành tố đặc trưng của phương pháp dạy học phát
hiện và giải quyết vấn đề.
Nét đặc trưng của phương pháp này là GV tạo ra tình huống có vấn đề,
điều khiển HS phát hiện ra vấn đề, hoạt động tự giác và tích cực để giải quyết
tình huống có vấn đề. Thông qua đó mà lĩnh hội tri thức, rèn kỹ năng và đạt
được các mục đích học tập khác.
Đặc trưng cơ bản: chính là tình huống gợi vấn đề, ứng với một mục
tiêu xác định, những thành phần chủ yếu của tình huống bao gồm: Nội dung
của môn học, tình huống khởi đầu, hoạt động trí tuệ của HS trong việc trả lời
câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, kết quả hoặc sản phẩm của hoạt động, đánh
giá hiệu quả.
Đặc trưng thứ 2 là: Quá trình dạy học theo phương pháp này được chia
thành những thao tác riêng biệt cho HS hoạt động tích cực, tận lực huy động
tri thức và khả năng giải quyết vấn đề.
Đặc trưng thứ 3 là: Mục đích không chỉ HS giải quyết vấn đề mà còn
giúp HS phát triển tri thức. GV cần tổ chức nhiều hình thức đa dạng lôi cuống
HS tham gia,động não, tranh luận dưới sự dẫn dắt , hệ thống câu hỏi gợi
mở,cố vấn của người Thầy.
* Muốn HS nắm kỹ năng làm toán tốt nói chung hay toán CĐ nói
riêng, chúng ta cần tăng cường hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm giúp HS phát
hiện và giải quyết các tình huống có vấn đề. Bởi vì khi chúng ta kết hợp hài
hòa các câu hỏi gợi mở vào trong bài toán sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các em
trong quá trình tìm tòi cũng như hướng giải quyết vấn đề. Các bài toán trở nên
dễ dàng khắc sâu kiến thức cho HS không chỉ dành cho HS mức độ cao mà
còn HS mức độ trung bình cũng cảm thấy dễ dàng hiểu được bài toán. Điều
này đem lại sự tích cực tham gia của tất cả HS trong lớp vào tiết học. Điển
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hình bài toán sau nếu chúng ta chỉ đưa ra một gợi ý các em cũng sẽ làm được
nhưng chỉ có vài em thông minh nắm được vấn đề.
Ví dụ 1: Một con trâu và một con bò ở cách nhau 200m lao vào hút
nhau. Trên sừng trâu có một con ruồi, nó bay tới đầu con bò rồi lại bay đến
đầu con trâu; rồi lại bay đến đầu con bò, rồi lại bay đến đầu con trâu… Cứ
bay qua bay lại như vậy cho đến lúc trâu và bò húc nhau thì ruồi ta chết bẹp
dí.
Biết rằng: trâu chạy với vận tốc 7 m/giây
bò chạy với vận tốc 5,5 m/giây
ruồi bay với vận tốc 15 m/giây
Tính quãng đường ruồi đã bay?
Đối với bài này tình huống có vấn đề là: HS phải tìm được thời gian
của ruồi. Từ vấn đề này GV đưa câu hỏi gợi ý giúp HS tìm ra hướng giải bài
toán.
Câu hỏi gợi ý:
- Bài này cho chúng ta biết điều gì ?
- Đề bài hỏi gì ?
- Muốn tìm quãng đường ruồi bay chúng ta xem thời gian trâu và bò
húc nhau có tương ứng với thời gian ruồi bay không?
Với những gợi ý trên các em giỏi sẽ tìm ra cách giải. Tuy nhiên, còn
những trình độ khác trong lớp sẽ không nắm được hay nói đúng hơn sẽ không
tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Chính điều này, GV cần tăng cường cho HS
thêm câu hỏi gợi mở giúp các em nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết bài
toán, được thể hiện như sau:
- Bài toán yêu cầu chúng ta tìm quãng đường của con nào?
- Muốn tìm quãng đường ta áp dụng công thức nào?
- Đề bài cho biết thời gian và vận tốc của ruồi chưa?
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- Muốn tìm được thời gian ruồi bay ta chúng ta hãy nhận xét xem thời
gian ruồi bay có tương ứng thời gian trâu bò húc nhau không?
- Vậy trâu bò từ hai hướng ngược chiều gặp nhau hay cùng chiều?
- Vậy tìm thời gian trâu bò húc nhau được không?
- Tìm thời gian trâu bò húc nhau chính là dạng toán gì chúng ta đã
được học?
- Có được thời gian của ruồi ta tìm được quãng đường ruồi bay không?
GV muốn HS nắm rõ bài toán GV nên viết lại sơ đồ thông qua các câu
hỏi gợi ý mà HS đã trả lời:
s (ruồi)

v (ruồi)

t (ruồi)

t (trâu, bò)

v (trâu)

v (bò)

Khoảng
cách
Từ đây tất cả HS có thể dễ dàng giải bài toán như sau:
Thời gian trâu và bò chạy lại húc nhau là:
200 : ( 7 + 5,5 ) = 16 ( giây ).
Quãng đường con ruồi bay:
15 × 16 = 240 (m).
Đáp số : 240 (m).
Ví dụ 2: Một người từ nhà đi xe đạp lên tỉnh mất 3 giờ. Lúc về người
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đó đi mỗi giờ tăng thêm 6km nên chỉ mất 2 giờ. Tính quãng đường từ nhà lên
tỉnh?
Đối với bài toán trên GV cần bổ sung kiến thức thực tế giúp các em
giải bài toán. Dạng toán này các em hoàn toàn không tìm ra hướng giải vì dữ
kiện đề bài chỉ cho thời gian thiếu vận tốc của xe. Mấu chốt bài toán chính là
các em phải tìm ra được vận tốc mới tính được thời gian.
Muốn các em giải bài tốt và ứng dụng giải vào các bài toán tương tự
GV cần có hệ thống câu hỏi gợi ý giúp các em nắm rõ vấn đề và đưa về dạng
toán đã học.
Tình huống có vấn đề: biết tỉ số vận tốc giữa đi và về, rồi tính quãng
đường.
GV đưa hệ thống câu hỏi gợi ý:
- Bài toán cho biết gì?
- Không có quãng đường ta làm sao tính vận tốc?
Dữ kiện đề bài yêu cầu tính quãng đường mà vận tốc chúng ta không có
làm sao ứng dụng công thức để giải. Khi đề bài chưa đủ dữ kiện GV hướng
HS suy nghĩ tìm cách quyết bài toán. Thông qua hệ thống câu hỏi và một số
câu hỏi gợi ý như sau:
- Đề bài cho biết thời gian chúng ta nên dựa vào thời gian. GV cho HS
nhận xét tỉ số thời gian giữa đi và về.
Lúc này, GV sử dụng kiến thức cuộc sống sẵn có của HS để hiểu được
vấn đề bài toán.
- Trên cùng một quãng đường không đổi, vận tốc và thời gian như thế
nào với nhau?
- Khi vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau vậy ta có tỉ số vận tốc
đi và về .
- Đề bài cho biết mỗi giờ khi về hơn khi đi bao nhiêu km?
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- Khi có tỉ số và hiệu ta đưa về dạng toán hiệu tỉ từ đây ta có vận tốc đi
và về rồi tính được quãng đường.
- Muốn HS nắm rõ dạng toán này GV vẽ sơ đồ cho HS hiểu được đây
là bài toán dạng hiệu tỉ.
Vì thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có sơ đồ vận tốc
như sau:
vđi:
vvề:

6km

Giải:
Nhận xét: Trên cùng một quãng đường không đổi, vận tốc và thời gian
là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Do đó tỉ số vận tốc tỉ lệ nghịch với tỉ số thời
gian.
Tỉ số vận tốc là:

2
3

Hiệu số phần giữa vận tốc đi và về :
3 - 2 = 1 (phần).
Vận tốc lúc đi là :
6 : 1 × 2 = 12 (km/giờ).
Quãng đường từ nhà lên tỉnh là:
12 × 3 = 36 (km).
Đáp số: 36 (km).
Khi HS giải bài toán các em đã học thêm cách lý luận và hướng giải
quyết vấn đề khi đề toán không cho đủ dữ kiện. Ngoài ra, các em được tiếp
cận một dạng toán mới có một chuyển động và dữ kiện trong đề bài cần suy
luận mới tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Muốn HS nắm vững loại này GV
cho HS làm thêm các bài toán với dữ kiện đề bài thay đổi như sau:
Ví dụ 3: Trên một dòng sông, nước chảy với vận tốc 3 km/giờ, một
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chiếc thuyền đi xuôi dòng trên một đoạn đường mất 3 giờ. Lúc về trên đoạn
sông ấy, nó cũng đi với vận tốc thuyền bằng vận tốc khi đi lúc nước đứng
yên, nhưng vì ngược dòng nên nó phải đi mất 4 giờ. Hỏi vận tốc của thuyền
khi nước đứng yên là bao nhiêu?
Bài toán này GV chỉ gợi ý HS vận tốc thuyền khi lúc nước đứng yên có
liên hệ thực sự khi đi xuôi, ngược và vận tốc dòng nước. Biết được mối quan
hệ này, biết được nước chảy với vận tốc 3km/giờ, ta suy ra được hiệu số vận
tốc đi xuôi và đi ngược.
Với gợi ý trên HS giải bài toán dễ dàng.
Hướng dẫn giải:
Trên cùng một dòng sông, tỉ số thời gian lúc đi và về là 3 : 4. Vậy tỉ số
vận tốc lúc xuôi dòng và lúc ngược dòng là 4 : 3
Khi đi thì nước đẩy thêm mỗi giờ được 3km, còn khi về thì nước cản
lại mỗi giờ 3km. Do đó, vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng nhiều hơn vận
tốc ngược dòng là:
3 + 3 = 6 (km/giờ).
Hiệu số phần giữa vận tốc đi và về :
4 - 3 = 1 (phần).
Vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng:
6 : 1 × 4 = 24 (km/giờ).
Vận tốc của thuyền khi nước đứng yên:
24 - 3 = 21 (km/giờ).
Trong học toán, một phần lớn thời gian dành cho việc học giải bài toán.
Kết quả học toán của HS cũng được đánh giá trước hết qua khả năng giải
toán, kể cả kì thi cuối bậc Tiểu học. Biết giải toán thành thạo là một trong
những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá trình độ học toán của HS. Với lí do này
GV cần sâu sát nội dung từng bài, tăng cường câu hỏi gợi mở để giúp HS giải
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quyết vấn đề một cách nhanh chính xác, rõ ràng quan trọng hơn tạo niềm đam
mê học toán trong các em.
2.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động khái quát hóa nhằm giúp
HS khắc sâu phương pháp giải cho từng dạng toán CĐ:
2.2.3.1. Cơ sở của biện pháp
Toán học là một môn khoa học có tính logic, hệ thống có tính kế thừa
rất cao. Mọi kiến thức toán học đều xây dựng chặt chẽ và có cơ sở rõ ràng. Tri
thức trước chuẩn bị cho tri thức sau, tri thức sau dựa vào tri thức trước, tất cả
như những mắc xích liên kết với nhau một cách chặt chẽ.
* Khái quát hóa: là thao tác của tư duy, trong đó chủ thể tư duy dùng
trí óc để bao quát một số thuộc tính chung và bản chất, những mối quan hệ có
tính qui luật của nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm hoặc một loại…
Kết quả của khái quát hóa cho nhận thức về đặc tính chung của hàng loạt sự
vật, hiện tượng cùng loại.
Từ định nghĩa khái quát hóa cho thấy được mục đích của khái quát hóa
làm cho HS thấy được mô hình các bài toán tổng quát hoặc phương pháp,
công thức chung để giải 1 lớp các bài toán cùng dạng. Khái quát hóa giúp HS
nắm vững kiến thức của từng dạng toán.
2.2.3.2. Nội dung của biện pháp
Một kiến thức toán học mới hay một bài toán được đưa ra thì nó luôn
nằm trong hệ thống toán học đó, nó không thể tách rời, không tự sinh ra một
cách độc lập mà có những cơ sở nhất định nằm trong hệ thống kiến thức đã có
trước đó. Để giải quyết vấn đề được đặt ra chúng ta nhất thiết phải dựa vào
phương pháp giải toán đã học để khắc sâu kiến thức toán học nói chung và hệ
thống toán CĐ nói riêng.
Theo giáo dục học về định nghĩa phương pháp chính là hệ thống những
hành động tự giác liên tiếp của con người nhằm đạt tới kết quả ứng với mục
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đích đã đề ra.
Phương pháp giải toán có lời văn ở Tiểu học có khoảng 14 phương
pháp giải, tuy nhiên trong dạng toán CĐ thường sử dụng những phương pháp
giải sau đây:
- Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng
- Phương pháp rút về đơn vị
- Phương pháp tỉ số
- Phương pháp giả thuyết tạm
- Phương pháp khử
- Phương pháp suy luận…
2.2.3.2.1. Dạng toán cơ bản ( dạng toán có một chuyển động)
Dạng toán cơ bản này chủ yếu áp dụng công thức đã học nên các em
chỉ cần thuộc công thức sau:
v = s:t
s = v×t
t = s:v
Ví dụ 1: Một ô tô đi được 190 km trong 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô
tô đó đi được bao nhiêu km?
Hướng dẫn: HS trả lời hai câu hỏi:
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Sau khi các em trả lời hai câu này xem như bài toán đã tìm ra hướng
giải cho bài toán. Các em chỉ cần nhớ công thức vận tốc bằng quãng đường
chia thời gian. Tương tự cho bài toán tìm quãng đường, thời gian.
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển động là ô tô.
- Quãng đường ô tô đi là 190 km: s = 190 km
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- Thời gian ô tô đi là 4 giờ: t = 4 giờ.
- Hỏi: trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km? ( v = ? )
Hướng dẫn giải:
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được:
190 : 4 = 47,5 (km/giờ).
Đáp số: 47,5 (km/giờ).
Ví dụ 2: Một người đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ Tho
mất 1 giờ 45 phút với vận tốc 40km/giờ. Tính quãng đường xe máy đã đi từ
Thành phố đến Mỹ Tho ?
Bài giải
Đổi: 1 giờ 45 phút = 1,75 (giờ).
Quãng đường xe đã đi:
1,75 × 40 = 70 (km).
Đáp số : 70 (km).
Ví dụ 3: Một người đi du lịch bằng xe máy với vận tốc 40 km/ giờ. Biết
quãng đường từ Thành phố đến Vũng Tàu dài 120 km. Tính thời gian xe máy
đi quãng đường đó ?
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển động là một người đi du lịch bằng xe máy
- Vận tốc của xe máy là 40 km/giờ: v = 40 km/giờ
- Quãng đường người đó đi du lịch là 120 km: s = 120 km
- Tính thời gian xe máy đi hết quãng đường đó? (t = ?)
Hướng dẫn giải:
Thời gian xe đã đi:
120 : 40 = 3 (giờ)
Đáp số: 3 (giờ)
Sau khi các em thực hiện những bài toán cơ bản trên GV cần giúp cho
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HS nhận thấy được mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng vận tốc, quãng
đường, thời gian thông qua hoạt động sau:
GV chia nhóm từ 3 đến 5 em và đưa câu hỏi từng nhóm thảo luận:
- Các bạn có nhận xét gì nếu vận tốc không đổi thì quãng đường và thời
gian như thế nào?
GV đưa câu hỏi tương tự nếu quãng đường, thời gian không đổi thì các
đại lượng còn lại sẽ thế nào?
HS thảo luận trình bày các câu hỏi GV sẽ là người đưa ra nhận xét và
rút ra kết luận sau:
- Khi vận tốc không đổi thì quãng đường và thời gian là hai đại lượng tỉ
lệ thuận.
- Khi thời gian không đổi thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ
lệ thuận với nhau.
- Khi quãng đường không đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ
lệ nghịch với nhau.
Khi HS nắm được kỹ năng giải toán CĐ có một động tử chuyển động,
sau đó GV cho HS tiếp cận, ứng dụng những kết luận trên thông qua bài toán
ví dụ minh họa. Mục tiêu chính giúp các em khái quát hóa những kiến thức
mà các em đã chiếm lĩnh.
Ví dụ 4: Một người từ nhà lên tỉnh mất 2 giờ. Lúc về người đó đi với
vận tốc mỗi phút tăng thêm 11m nên chỉ mất 105 phút. Hỏi quãng đường từ
nhà lên tỉnh?
Hoạt động 1: Đặt câu hỏi gợi ý cho từng nhóm làm việc:
- Bài toán có mấy chuyển động?
- Đề bài cho biết được những gì?
- Thời gian khi đi và về đã nói lên điều gì?
- Đề bài cho biết 11m khi về tăng hơn so với lúc đi đã nói lên điều gì?
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- Vậy muốn giải bài toán này ta cần tìm gì trước?
- Muốn tìm vận tốc ta dựa vào dạng toán điển hình nào?
- Khi đã có vận tốc, thời gian ta sử dụng công thức nào trong toán CĐ?
Hoạt động 2: Từng nhóm trình bày các câu hỏi, GV cho các em làm
việc cá nhân tóm tắt đề toán bằng sơ đồ:
Hoạt động 3: Trình bày bài làm và HS nhận xét lẫn nhau, GV là người
đưa ra kết luận, rút ra phương pháp giải loại toán này.
2.2.3.2.2. Dạng toán vận dụng toán học trong giải toán
*) Toán chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Muốn HS hiểu và giải được bài toán có hai động tử chuyển động cùng
chiều GV cho HS xây dựng mô hình theo dữ kiện đề bài, từ đó GV hướng dẫn
HS tìm tòi cách giải phù hợp. Cuối cùng, GV khái quát hóa kiến thức bằng
công thức cho dạng toán chuyển động cùng chiều giúp HS khắc sâu kiến thức
đồng thời rèn luyện kỹ năng giải bài tốt.
Ví dụ 5: Trên đường Sài Gòn đi Vũng Tàu một xe máy cách Sài Gòn
30 km, lúc 7 giờ khởi hành đi Vũng Tàu với vẫn tốc 40 km/ giờ. Cùng lúc đó
một xe ô tô từ Sài Gòn đi Vũng Tàu với vận tốc 60 km/ giờ. Hỏi xe ô tô đuổi
kịp xe máy lúc mấy giờ ?
Hoạt động 1: các nhóm thi vẽ tóm tắt, các nhóm trình bày
Hoạt động 2: HS dựa vào tóm tắt thảo luận trả lời câu hỏi gợi ý của GV
Câu hỏi: Khi bắt đầu đi xe ô tô cách xe máy bao nhiêu km?
Sau mỗi giờ xe ô tô đến gần xe máy bao nhiêu km?
Sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy?
Hoạt động 3: HS tự giải
Dự kiến:
Hướng dẫn giải:
Số km sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy:
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60 - 40 = 20 (km).
Thời gian xe ô tô đuổi kịp xe máy:
30 : 20 = 1.5 (giờ) = 1 giờ 30 phút.
Sau khi các nhóm trình bày, nhận xét GV rút ra ghi nhớ để làm dạng
toán chuyển động cùng chiều như sau:
Ghi nhớ: Muốn tính thời gian đuổi kịp ta lấy khoảng cách lúc đầu chia
cho hiệu vận tốc.
Hướng dẫn giải:
Hiệu vận tốc:
60 - 40 = 20 (km).
Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy:
30 : 20 = 1,5 (giờ) = 1 giờ 30 phút.
Đáp số: 1 giờ 30 phút
HS thuộc ghi nhớ trên, GV khái quát hóa ghi nhớ này bằng cách cho
HS làm các bài tương tự nhưng mức độ khó bài toán nâng dần.
Ví dụ 6: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ.
Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54
km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
Bài toán này áp dụng ghi nhớ nhưng dữ kiện đề bài chưa cho quãng
đường do đó đòi hỏi HS phải tìm được thời gian đi trước rồi tính quãng đường
đi trước sau đó áp dụng ghi nhớ về dạng toán hai chuyển động cùng chiều.
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động là một xe máy và một ô tô
- Thời gian xe máy xuất phát là 8 giờ 37 phút
- Vận tốc xe máy là 36 km/giờ
- Thời gian ô tô xuất phát là 11 giờ 7 phút
- Vận tốc của ô tô là 54 km/giờ
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- Hai xe cùng xuất phát từ A
- Hỏi: ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
Hướng dẫn giải:
Thời gian xe máy đi trước:
11 giờ 7 phút - 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 (giờ).
Quãng đường xe máy đi trước:
36 × 2,5 = 90 (km).
Hiệu vận tốc:
54 - 36 = 18 (km).
Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy:
90 : 18 = 5 (giờ).
Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:
11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút.
Đáp số: 16 giờ 7 phút.
Từ chuyển động cùng chiều GV có thể khái quát hóa cho HS tự hình
thành quy tắc tính dạng toán chuyển động ngược chiều.
Qui tắc: Muốn tính thời gian gặp nhau ta lấy quãng đường chia cho
tổng vận tốc.
Quy trình làm bài toán chuyển động ngược chiều.
Ví dụ 7: Thành phố Hồ Chí Minh cách Tây Ninh 96 km. Lúc 7 giờ
sáng, một xe hơi từ Thành phố đi Tây Ninh với vận tốc 50 km/giờ. Cùng lúc
đó một xe máy đi từ Tây Ninh về Thành phố với vận tốc 30 km/giờ. Hỏi kể từ
lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai xe gặp nhau?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là một xe hơi đi từ TP Hồ Chí Minh
đi Tây Ninh và một xe máy đi từ Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh
- Vận tốc xe hơi là 50 km/giờ
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- Vận tốc của xe máy là 30 km/giờ
- Hai xe xuất phát cùng một lúc là 7 giờ sáng
- Quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh là 96 km.
Hướng dẫn giải:
Tổng vận tốc:
50 + 30 = 80 km/giờ.
Thời gian hai xe gặp nhau:
96 : 80 = 1,2 giờ = 1 giờ 12 phút.
Đáp số: 1 giờ 12 phút.
Qua hai ví dụ trên GV phải lưu ý cho HS câu hỏi đề bài phân biệt được
thời điểm và thời gian.
Đối với bài toán trên nếu ta đổi câu hỏi “Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau
mấy giờ hai xe gặp nhau?” bằng câu “Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?” lúc
này các em giải phải thêm 1 bước nữa là tìm thời điểm hai xe gặp nhau.
Hai xe gặp nhau lúc:
7 giờ + 1 giờ 12 phút = 8 giờ 12 phút.
Từ hai dạng chuyển động trên GV khắc sâu kiến thức cho HS.
Thời gian gặp nhau = quãng đường : tổng vận tốc ( hiệu vận tốc).
Điều kiện : khởi hành cùng lúc, hai chuyển động ngược chiều (cùng
chiều).
Đối với dạng toán chuyển động cùng chiều thì quãng đường có thể là
quãng đường hơn hay quãng đường đi trước trong một khoảng thời gian nào
đó.
Mục đích của việc phân biệt này giúp HS định hướng đúng khi tìm
quãng đường cần tính trong công thức.
Nói chung hai dạng cơ bản này sẽ biến dạng dưới nhiều hình thức khác
nhau của toán CĐ được áp dụng kiến thức của 2 bài toán này, nói cách khác 2
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dạng này chính là “ chìa khóa” để giải các bài toán khác như: tổng hiệu, tổng
tỉ…
*) Toán tích hợp các dạng toán điển hình
Hai loại toán chuyển động ngược chiều, cùng chiều GV khái quát hóa
công thức, quy trình giải bài toán hai chuyển động. Sau khi HS giải dạng cơ
bản toán hai chuyển động, GV mở rộng các bài toán này dưới nhiều vấn đề ẩn
chứa khác nhau nhưng khi giải vẫn quy về dạng cơ bản như ví dụ 8.
Ví dụ 8 : Một xe máy và một xe đạp bắt đầu đi cùng một lúc : xe máy
đi từ A và xe đạp đi từ B. Nếu xe máy và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ
gặp nhau sau 2 giờ. Nếu xe máy và xe đạp đi cùng chiều, thì xe máy đuổi kịp
xe đạp sau 4 giờ. Biết rằng quãng đường AB dài 96 km. Hãy tính vận tốc của
xe máy và xe đạp.
Hướng dẫn: GV đưa câu hỏi gợi ý để HS nhận biết muốn tìm vận tốc
mỗi xe ta giải theo hướng toán tổng hiệu.
Dữ kiện cho quãng đường, thời gian đi cùng chiều, ngược chiều ta sẽ
tìm vận tốc mỗi xe được không?
GV gợi ý: chúng ta có công thức tìm quãng đường bằng tổng (hiệu) vận
tốc nhân thời gian, nhưng dữ kiện lại cho quãng đường và thời gian thì ta tìm
được tổng (hiệu) vận tốc.
Nếu 2 xe di ngược chiều ta tìm được gì?
Nếu 2 xe đi cùng chiều ta tìm được gì?
Sau khi các em trả lời sẽ tìm được hướng giải bài toán, đồng thời GV
đưa cách giải bài toán này về dạng toán tổng hiệu.
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động là một xe máy và một xe đạp
- Xe máy đi từ A và xe đạp đi từ B
- Nếu hai xe đi ngược chiều thì gặp nhau sau 2 giờ
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- Nếu hai xe đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp xe đạp sau 4 giờ
- Quãng đường AB dài 96 km
- Tính vận tốc của xe máy và xe đạp
Hướng dẫn giải:
Hai xe đi ngược chiều, tổng vận tốc hai xe:
96 : 2 = 48 (km/giờ).
Hai xe đi cùng chiều, hiệu vận tốc:
96 : 4 = 24 (km/giờ)
Vận tốc xe đạp:
(48 - 24) : 2 = 12 (km/giờ).
Vận tốc xe máy:
(48 + 24) : 2 = 36 (km/giờ).
Đáp số: 12 km/giờ; 36 km/giờ.
*) Chuyển động xuôi dòng, ngược dòng
Đối với loại toán vật chuyển động trên dòng nước GV vẽ mô hình kết
hợp thực tế chứng minh bằng một bài toán cho HS hiểu các vấn đề sau:
Ví dụ 9: Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 26,5 km/giờ. Khi ngược
dòng có vận tốc 16,5 km/giờ. Tính vận tốc của dòng sông và vận tốc tàu thủy?
( bài 4/ 196 SGK)
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển đọng là tàu thủy đi xuôi dòng và ngược dòng
- Khi xuôi dòng tàu có vận tốc 26,5 kmk/giờ
- Khi ngược dòng có vận tốc 16,5 km/giờ
- Tính vận tốc của dòng sông và vận tốc của tàu thủy?
Hướng dẫn giải:
Hai lần vận tốc dòng nước:
26,5 - 16,5 = 10 (km/giờ).
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Vận tốc dòng nước:
10 : 2 = 5 (km/giờ).
Đáp số: 5 km/giờ.
GV khắc sâu kiến thức:
- Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc của vật chuyển động cộng với vận
tốc dòng nước.
- Vận tốc ngược dòng bằng vận tốc của vật chuyển động trừ vận tốc
dòng nước.
Từ đó GV suy ra:
Vận tốc dòng nước = ( vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng) : 2
Vận tốc của vật chuyển động = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược
dòng) : 2
Bài toán này khái quát hóa công thức đã học.
Ví dụ 10: Một chiếc ca nô khi xuôi dòng khúc sông AB hết 2 giờ và khi
đi về ngược dòng hết 4 giờ. Hỏi một cái phao trôi tự do theo dòng nước hết
mấy giờ ?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động là một chiếc ca nô đi xuôi dòng, ngược dòng
khúc sông AB và một cái phao trôi theo dòng nước.
- Khi đi xuôi dòng ca nô di hết 2 giờ
- Khi đi ngược dòng ca nô đi hết 4 giờ
- Hỏi: cái phao trôi tự do theo dòng nước hết mấy giờ?
Hướng dẫn giải:
Cứ mỗi giờ ca nô đi xuôi dòng được một đoạn : 1 : 2 =

1
AB.
2

Cứ mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được một đoạn: 1 : 4 =

1
AB.
4
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Cứ mỗi giờ cái phai trôi tự do được một đoạn: (

1
1
1
- ) : 2 = AB.
2
4
8

Thời gian cái phao trôi tự do theo dòng nước từ A đến B : 1 :

1
= 8
8

(giờ).
Đáp số: 8 giờ.
2.2.3.2.3. Dạng toán nâng cao
Trong cuộc sống toán CĐ hết sức đa dạng, các mối quan hệ giữa ba đại
lượng quãng đường, vận tốc, thời gian lúc ẩn lúc hiện, biến hóa rất nhiều
trong mỗi đề toán. Chính vì thế mà ta có thể nói toán chuyển động là loại toán
phong phú bậc nhất ở Tiểu học. Trong chương trình SGK trình bày cho HS
những dạng cơ bản nhất trong toán chuyển động. Tuy nhiên chúng ta cần phát
triển thêm một số dạng toán nâng cao đến HS để rèn tư duy, rèn luyện trí
thông minh của mình thông qua các bài toán. Điển hình như các em muốn
tính đường hầm dài bao nhiêu mét khi xe lửa chạy qua, chuyển động theo
đường vòng, tính quãng đường khi lên dốc, xuống dốc…. Những bài này giúp
HS mở mang thêm kiến thức trong cuộc sống, cách nhìn về thực tế, nhanh,
chính xác… Sau đây trình bày một số dạng toán CĐ từ cơ bản đến nâng cao
cho HS tham khảo.
*) Chuyển động ngược chiều rời xa nhau
Ví dụ11: Hai người cùng xuất phát từ Tp Hồ Chí Minh đi ngược chiều
nhau nhau. Hai xe khởi hành lúc 7 giờ, người thứ nhất đi về hướng Mỹ Tho
với vận tốc 30 km/ giờ. Người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu với vận tốc 40
km/giờ. Hỏi lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau nhiêu km ?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là hai người đi xe cùng xuất phát ở
TP Hồ Chí minh
- Hai xe cùng khởi hành lúc 7 giờ sáng
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- Người thứ nhất đi về hưỡng Mỹ Tho
- Vận tốc người thứ nhất đi là 30 km/giờ
- Người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu
- Vận tốc người thứ hai đi là 40 km/giờ
- Hỏi: lúc 8 giờ 30 hai người cách nhau bao nhiêu km?
GV khái quát hóa từ qui tắc tính hai xe chuyển động ngược chiều gặp
nhau thành một qui tắc mới cho dạng toán tính hai xe chuyển động ngược
chiều rời xa nhau.
Phương pháp giải:
Bước 1: vẽ sơ dồ
Bước 2: tính tổng vận tốc
Bước 3: Khoảng cách hai xe rời xa nhau = tổng vận tốc × thời gian
Chú ý: chú ý thời gian xuất phát của hai xe, lời giải phải ghi hai xe cách
nhau, GV vẽ sơ đồ giúp HS tìm ra cách giải bài toán này.
30 km/giờ

40 km/giờ

Tp Hồ Chí Minh

Mỹ Tho

Vũng Tàu

Thời gian hai xe đi được:
8 giờ 15 phút - 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ).
Tổng vận tốc :
30 + 40 = 70 (km/giờ).
Lúc 8 giờ 15 phút hai xe cách xa nhau:
70 × 1,25 = 87,5 (km).
Đáp số: 87,5 (km).
Dạng bài này các em HS trung bình áp dụng công thức giải bài toán
một cách nhanh chóng, chúng ta nâng dần trình độ HS bằng cách cho hai thời
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điểm hai xe xuất phát khác nhau, đòi hỏi HS phải tư duy hơn trong làm bài
dạng trên.
Ví dụ 12: Hai người cùng xuất phát từ Tp Hồ Chí Minh đi ngược chiều
nhau. Người thứ nhất đi về hướng Mỹ Tho lúc 7 giờ với vận tốc 30 km/giờ.
Người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ.
Hỏi lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau nhiêu km?
Rèn kĩ năng:
- Hai chuyển động rời xa nhau là hai người cùng xuất phát từ TP Hồ
Chí Minh đi về hai hướng khác nhau,người thứ nhất đi về phía Mỹ Tho,
người thứ hai đi về hướng Vũng Tàu
- Thời gian người thứ nhất xuất phát là 7 giờ
- Thời gian ngườ thứ hai xuất phát là 7 giờ 30 phút
- Vận tốc người thứ nhất là 30 km/giờ
- Vận tốc người thứ hai là 40 km/giờ
- Hỏi: Lúc 8 giờ 15 phút hai người cách xa nhau bao nhiêu km?
Hướng dẫn giải
Thời gian người thứ nhất đi trước:
7 giờ 30 phút - 7 giờ = 30 phút = 0,5 (giờ).
Tổng vận tốc hai xe trong 1 giờ:
30 + 40 = 70 (km).
Quãng đường xe thứ nhất đi trước:
30 × 0,5 = 15 (km).
Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ 15 phút là:
8 giờ 15 phút - 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ).
Trong 1,25 giờ hai xe cách nhau:
1,25 × 70 = 87,5 (km).
Lúc 8 giờ 15 phút hai xe cách nhau:
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87,5 + 15 = 102,5 (km).
Đáp số: 102,5 (km).
*) Vật chuyển động có chiều dài đáng kể
Muốn giải toán chuyển động dạng vật chuyển động có chiều dài đáng
kể , trước tiên GV cung cấp tri thức về dạng toán này trước khi yêu cầu HS
giải bài toán. Sau đây là một số quy ước, công thức.
Ta tạm xem vật đó là đoàn tàu (chiều dài đoàn tàu là d).
- Đoàn tàu chạy qua cột điện, thì thời gian chạy qua xác định là:
t = d : v (v là vận tốc của đoàn tàu).
- Đoàn tàu chạy qua cái cầu có chiều dài m, thì chạy qua được xác định
là:
t = (d + m) : v (v là vận tốc của đoàn tàu).
- Trường hợp đoàn tàu chạy qua một ô tô đang chạy ngược chiều (
chiều dài của ô tô không đáng kể ) được xem xét như bài toán về hai chuyển
động ngược chiều: một vật xuất phát ở A (đuôi của đoàn tàu) và vật kia xuất
phát ở B (ô tô).
- Trường hợp đoàn tàu chạy qua một ô tô đang chạy cùng chiều (chiều
dài của ô tô không đáng kể) được xem xét như bài toán về hai chuyển động
cùng chiều: một vật xuất phát ở A (đuôi của đoàn tàu) và vật kia xuất phát ở B
(ô tô).
Áp dụng công thức HS thực hiện bài toán sau:
Ví dụ 13: Một xe lửa dài 120m chạy qua một đường hầm với vận tốc 48
km/giờ. Từ lúc đầu tàu bắt đầu chui vào hầm cho đến lúc toa cuối ra khỏi hầm
mất 8 phút 12 giây. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu m?
Rèn kĩ năng:
- Có một chuyển động là xe lửa chạy qua đường hầm
- Vận tốc xe lửa là 48 km/giờ
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- Xe lửa chui qua đường hầm hết 8 phút 12 giây
- Hỏi: đường hầm dài bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Đổi : 1 giờ = 3600 giây.
8 phút 12 giây = 492 giây.
120 m = 0,12 km.
Trong 492 giây xe lửa đã đi dược quãng đường bằng tổng chiều dài
đường hầm và chiều dài đoàn xe lửa. Vậy tổng chiều dài đường hầm và chiều
dài đoàn xe lửa là:
(48 × 492) : 3600 = 6,56 (km).
Đường hầm dài:
6,56 - 0,12 = 6,44 (km).
Đáp số: 6,44 (km).
Ví dụ 14: Một xe lửa chạy vượt qua cái cầu dài 450m mất 45 giây, vượt
qua cột điện mất 15 giây và vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều mất 25
giây. Tìm vận tốc của người đi xe đạp.
Rèn kĩ năng:
- Vật chuyển động là một chiếc xe lửa chạy qua cái cầu
- Cầu dài 450m
- Thời gian xe lửa chạy qua cầu là 45 giây
- Thời gian xe lửa vượt qua cột điện là 15 giây
- Thời gian xe lửa vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều mất 25
giây
- Tìm vận tốc của người đi xe đạp?
Bài toán này đòi hỏi HS vừa áp dụng công thức vừa kết hợp phương
pháp suy luận.
Hướng dẫn giải
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Xe lửa vượt qua một cột điện mất 15 giây, nghĩa là nó đã đi một quãng
đường bằng chiều dài chính nó hết 15 giây.
Xe lửa vượt qua cái cầu hết 45 giây, nghĩa là nó đã đi quãng đường
bằng tổng chiều dài của cầu mất 45 giây.
Do đó xe lửa đi hết chiều dài cây cầu trong thời gian là:
45 - 15 = 30 (giây).
Vận tốc của xe lửa là:
450 : 30 = 15 ( m/ giây).
Chiều dài xe lửa:
15 × 15 = 225 (m).
Xe lửa vượt qua người đi xe đạp cùng chiều mất 25 giây, nghĩa là nó đã
đi quãng đường bằng tổng chiều dài của nó và quãng đường của người đi xe
đạp trong 25 giây.
Trong 25 giây xe lửa đi được quãng đường là:
15 × 25 = 375 (m).
Quãng đường xe đạp đi trong 25 giây là:
375 - 225 = 150 (m).
Vận tốc người đi xe đạp:
150 : 25 = 6 (m/ giây).
Đáp số : 6 (m/giây).
*) Chuyển động theo đường vòng, lên dốc xuống dốc, chạy đi chạy lại
nhiều lần
Những dạng toán nâng cao này không theo một quy trình, phương pháp
giải nào, chúng cần tích hợp nhiều phương pháp cùng với suy luận logic mới
ra hướng giải bài toán. Vì vậy, đây là dạng toán đòi hỏi HS có tư duy cao, yêu
thích tìm tòi khám phá những chuyển động khác nhau.
Ví dụ 15: Hai người đi xe đạp chạy đua trên một đường vòng, vận tốc
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của người thứ nhất là 250 m/phút, của người thứ nhì là 300 m/phút. Hai người
cùng khởi hành ở cùng một lúc ở cùng một điểm, đường vòng dài 1,1 km. Hỏi
trong bao lâu họ chạy ngang nhau:
a/ Nếu họ đi ngược chiều
b/ Nếu họ đi cùng chiều.
Rèn kĩ năng:
- Có chuyển động theo đường vòng là hai người đi xe đạp.
- Vận tốc của người thứ nhất là 250 m/phút
- Vận tốc của người thứ hai là 300 m/phút
- Hai người khởi hành cùng một thời điểm
- Đường vòng dài 1,1 km
- Hỏi: trong bao lâu họ chạy ngang nhau(nếu đi cùng chiều hoặc
ngược chiều) ?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Đổi đơn vị : 1,1km = 1100 (m)
a) Ngược chiều:
Trong 1 phút hai người lại gần nhau được:
250 + 300 = 550 (m).
Họ sẽ gặp nhau sau:
1100 : 550 = 2 (phút).
b) Cùng chiều:
Cứ mỗi phút người thứ nhì lại vượt được hơn người thứ nhất :
300 - 250 = 50 (m).
Người thứ nhì vượt hơn người thứ 1100 m trong:
1100 : 50 = 20 (phút).
Đó chính là thời gian để người thứ nhì “đuổi kịp” người thứ nhất
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Đáp số: a) 2 phút; b) 20 phút.
Ví dụ 16: Tôi đi một xe đạp qua một quãng đường gồm một đoạn lên
dốc và một đoạn xuống dốc. Vận tốc đi lên dốc là 6 km/giờ, xuống dốc là 15
km/giờ. Biết rằng dốc xuống dài gấp đôi dốc lên và thời gian đi tất cả là 54
phút. Tính độ dài cả quãng đường.
Rèn kĩ năng:
- Chuyển động lên dốc và xuống dốc là chiếc xe đạp.
- Vận tốc đi lên dốc là 6 km/giờ
- Vận tốc xuống dốc là 15 km/giờ
- Dốc xuống dài gấp đôi dốc lên
- Thời gian đi tất cả là 54 phút
- Tính độ dài cả quãng đường?
Ta có lời giải cho bài toán như sau:
Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ sau:

Giả sử dốc lên dài 1 km thì dốc xuống xuống 2 km. Lúc đó quãng
đường dài 3 km.
Lên 1 km dốc hết :
1
giờ = 10 phút.
6

Xuống 1 km dốc hết :
1
giờ = 4 phút.
15

Xuống 2 km dốc hết :
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4 × 2 = 8 phút.
Lên 1 km và xuống 2km dốc hết:
10 + 8 = 18 (phút).
54 phút so với 18 phút gấp:
54 : 18 = 3 (lần).
Quãng đường dài:
3 × 3 = 9 (km).
Đáp số : 9 (km).
Ví dụ 17: Cùng một lúc Thân đi từ A đến B, còn Dậu đi từ B đến A.
Hai bạn gặp nhau lần đầu ở điểm C cách A 3km, rồi lại tiếp tục đi. Dậu đến B
rồi quay về A ngay. Hai bạn gặp nhau lần thứ hai ở điểm D cách B 2km. Tính
quãng đường AB và xem ai đi nhanh hơn?
Rèn kĩ năng:
- Có hai chuyển động ngược chiều là Thân đi từ A đến B, Dậu thì từ B
về A.
- Hai bạn gặp nhau lần đầu ở C cách 3km
- Hai bạn gặp nhau lần hai ở D cách B 2km
- Tính quãng đường AB, xem ai đi nhanh hơn.
Hướng dẫn giải:
Theo đầu bài ta thấy khi gặp nhau lần lần thứ nhất ở C cả hai bạn bạn
đã đi được vừa đúng quãng đường AB, trong đó Thân đi được 3 km.
Khi gặp nhau lần thứ hai ở D cả hai bạn đã đi được 3 lần quãng đường
AB. Vậy quãng đường Thân đi được cũng tăng lên 3 lần và bằng :
3 × 3 = 9 (km).
Quãng đường 9km gồm AB và BD tức là gồm AB và 2 km. Vậy :
AB = 9 - 2 = 7 (km).
Suy ra khi gặp nhau lần thứ nhất ở C thì Dậu đi được:
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7 - 3 = 4 (km).
Lúc đó Thân mới đi được 3km, vậy Dậu đi nhanh hơn Thân.
Đáp số: AB : 7 (km).
Dậu đi nhanh hơn Thân.
2.3. Tổng kết chương 2
Qua việc nghiên cứu các dạng toán chuyển động ở lớp 5 nhằm rèn
luyện kĩ năng, kỹ xảo trong giải toán CĐ, tôi rút ra một số kết luận như sau:
- Để giúp HS giải tốt các bài tập trong SGK, GV cần phải có bước
chuẩn bị cho HS những kiến thức cơ bản để giải toán CĐĐ như: tăng cường
câu hỏi gợi mở giúp HS giải quyết vấn đề, tổ chức các hoạt động giúp HS
khắc sâu phương pháp giải toán… GV kiên trì, sữa chữa các em kịp thời trong
các dạng bài toán cơ bản, vận dụng. Từ đây mới nâng cao chất lượng dạy lẫn
học.
- Ứng dụng nhiều phương pháp dạy học trong quá trình rèn kỹ năng
giải toán CĐ giúp HS nắm vững dạng toán và nâng cao trình độ cho HS thông
qua các bài toán nâng cao. Những bài toán này hỗ trợ các em rất nhiều không
chỉ trong môn Toán mà ở các môn học khác. Ngoài ra, các em còn được rèn
luyện tư duy logic hơn.
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CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1.Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm nhằm kiểm nghiệm bước đầu tính hiệu quả và khả thi,
mặt khác là nhằm thu nhận những thông tin phản hồi từ phía GV và HS để kịp
thời điều chỉnh, bổ sung và từng bước hoàn thiện kĩ năng giải toán chuyển
động cho học sinh và biện pháp được xây dựng ở chương 2.
3.2.Nội dung thực nghiệm
Trên cơ sở thực tế phân phối chương trình SGK toán 5 và các biện pháp
tổ chức dạy học để rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển động đã đề ra ở chương
2, chúng tôi tiến hành thiết kế những giáo án để triển khai thực nghiệm tại các
trường Tiểu học.Qua đó, nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.
3.3.Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm
HS lớp 5 thuộc các trường Tiểu học đã chọn, ở mỗi trường chúng tôi
chọn 2 lớp: lớp thử nghiệm và lớp đối chứng. Các lớp đối chứng và thử
nghiệm được chọn theo nguyên tắc: cân bằng về số lượng, giới tính và học
lực.
Bảng 3.1 Các lớp thực nghiệm và đối chứng
Trường
TH Tường Phù – Phù
Yên – Sơn La
TH Hua La – Tp. Sơn La
TH Phiêng Cằm – Mai
Sơn – Sơn La
TH Suối Bau – Phù Yên
– Sơn La

Nhóm thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Lớp

Số HS

Lớp

Số HS

5A

34

5B

34

5A

30

5B

30

5B

28

5C

28

5B

30

5C

30
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3.3.2. Thời gian thực nghiệm
Việc dạy thực nghiệm được tiến hành bình thường theo thời khóa biểu
của trường thực nghiệm, không làm đảo lộn hoạt động trường thực nghiệm,
không ảnh hưởng đến tâm lý HS.
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm
Thực nghiệm được tiến hành ở khối lớp 5 thuộc 4 trường Tiểu học. Mỗi
trường chọn 2 lớp: lớp thực nghiệm, các bài dạy được tiến hành theo cách
thức, hoạt động được đề xuất, còn lớp đối chứng, GV dạy bình thường theo
phương pháp đã dự định.
3.3.4. Tiến hành thực nghiệm
*Chọn các bài thực nghiệm:
Bài 1: Luyện tập ( tiết 131)
Bài 2: Luyện tập chung ( tiết 138)
* Soạn giáo án thực nghiệm
Sau khi chọn các bài thực nghiệm, tôi tiến hành thiết kế giáo án tương
ứng với tiết dạy, những giáo án này thực hiện đầy đủ theo yêu cầu tôi đề xuất.
Tôi cũng tính đến khả năng vận dụng sáng tạo của GV trong tiến trình lên lớp
cũng như khả năng tiếp thu của HS từng lớp, từng trường. Giáo án được thiết
kế xong, được chính tác giả dạy thử và nhờ GV của trường thực nghiệm dự
giờ nhằm phát hiện những điểm chưa hợp lí để bổ sung, sửa chữa, trước khi đi
vào dạy thực nghiệm các đối tượng đã chọn.
*Tiến hành thực nghiệm
Trước khi tiến hành dạy thực nghiệm, chúng tôi kiểm tra kết quả đầu
các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng.
Tiến hành giảng dạy theo các phương án thực nghiệm đã thiết kế ở lớp
thực nghiệm và GV giảng dạy bình thường ở các lớp đối chứng của từng bài
dạy.
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Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm:
•

Tiêu chí kết quả học tập của HS.

Việc đánh giá kết quả học tập của HS căn cứ vào khả năng nhận diện
dạng toán ( kiến thức) và khả năng vận dụng ( kĩ năng), biểu hiện ở 2 tiêu chí
sau:
Tiêu chí 1: Kĩ năng nhận diện dạng toán trong các bài toán
Tiêu chí 2: Kĩ năng vận dụng giải các bài toán nâng cao
Các tiêu chí này phải dựa trên vận dụng hệ thống bài tập toán CĐ trong
chương trình toán lớp 5.
Trong từng tiêu chí, chia ra 3 mức độ: Hoàn thành tốt, hoàn thành và
chưa hoàn thành.
+ Mức độ hoàn thành tốt: HS nhận diện các dạng và vận dụng công
thức giải tất cả dạng toán trong chương trình SGK lớp 5.
+ Mức độ hoàn thành: HS nhận diện và giải được những bài toán vận
dụng công thức cơ bản và giải được các bài ứng dụng trong SGK.
+ Mức độ chưa hoàn thành: HS chưa có khả năng vận dụng công thức
cơ bản để giải toán.
•

Các tiêu chí hỗ trợ.

Ngoài việc đánh giá kết quả học tập, chúng tôi còn đánh giá các tiêu chí
hỗ trợ như sau:
+ Mức độ hoạt động tích cực trong giờ học của HS
Mức độ 1: Rất tích cực: Các em tích cực phát biểu, thảo luận sôi nổi, đưa
cách giải nhanh nhất.
Mức độ 2: Tích cực vừa: Tham gia vào giải quyết các nhiệm vụ được
giao song chưa hăng hái giải toán chỉ thực hiện khi GV yêu cầu.
Mức độ 3: Chưa tích cực: Tham gia một cách thụ động, không suy nghĩ,
không nhận xét, trao đổi với các bạn.
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+ Hứng thú của HS trong giờ học.
+ Mức độ chú ý của HS trong giờ học.
+ Thời gian duy trì trạng thái tích cực hoạt động và chú ý HS trong giờ
học.
•

Xử lý kết quả thực nghiệm.

Khi tiến hành xử lý kết quả học tập ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng,
để rút ra những kết luận khoa học, tôi đã sử dụng các phương pháp khác nhau.
❖ Phương pháp xử lý về mặt định lượng:
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu, cụ thể là
phương pháp thống kê mô tả, trong đó chủ yếu sử dụng các thông số sau:
Tỉ lệ phần trăm để phân loại kết quả học tập làm cơ sở so sánh kết quả
giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.
Giá trị trung bình X được tính theo công thức sau:
n

X 

n
i 1

i

 Xi

n

X : giá trị trung bình

X i : giá trị điểm số
ni

: tần số xuất hiện của X i

n : số học sinh.
Giá trị X đặc trưng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh mức học
trung bình của hai nhóm thử nghiệm và đối chứng.
❖ Phương pháp xử lý về mặt định tính.
Đánh giá qua việc quan sát, dự giờ, trao đổi, phỏng vấn các đối tượng
thử nghiệm, nhóm nào có điểm trung bình lớn hơn thì nhóm có kết quả cao
hơn.
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3.4.

Kết quả thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm

3.4.1. Kết quả thực nghiệm
Khi quá trình thực nghiệm mới bắt đầu, HS cả hai nhóm lớp đối chứng
và thực nghiệm có trình độ tương đương, khả năng giải toán chuyển động của
HS còn khá yếu.
Sau khi vận dụng biện pháp được xây dựng ở chương hai vào quá trình
dạy học, quan sát hoạt động dạy, học ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng,
chúng tôi thấy:
- Ở lớp thực nghiệm, HS tích cực hoạt động, chịu khó suy nghĩ và xây
dựng bài hơn lớp đối chứng.
- So với lớp đối chứng, HS lớp thực nghiệm có khả năng tiếp thu kiến
thức mới, giải toán có phần tốt hơn.
- Ở lớp thực nghiệm, một số HS khá, giỏi bắt đầu ý thức được trong mỗi
bài toán còn ẩn chứa nhiều vấn đề có thể khai thác, bắt đầu ham thích những
dạng toán xuất phát từ bài toán gốc thành chuỗi các bài toán và khả năng tự
nghiên cứu thêm các dạng toán nâng cao để đào sâu và phát triển kiến thức. Ở
lớp đối chứng một số HS còn thiếu tập trung do các bài tập trong SGK các em
đã làm ở nhà và cảm thấy không có gì để khai thác thêm.
*Kết quả lĩnh hội tri thức.
Kết quả làm bài sau khi tiến hành dạy thực nghiệm (lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng) được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.2 Kết quả việc lĩnh hội kiến thức của HS qua bài thực nghiệm
Điểm số

Số
Trường
TH Tường Phù

Độ lệch

Lớp HS 3 4

5

6

7

8

9

10

X

TN

3

6

8

8

5

3

7,35

34

0 1
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điểm TB

ĐC

34

1 2

5

6

9

6

4

1

6,73

TN

30

0 1

3

4

4

7

7

4

7,67

ĐC

30

1 2

2

7

7

6

4

1

6,87

TH Phiêng

TN

28

0 1

2

4

6

6

7

2

7,53

Cằm

ĐC

28

1 1

5

7

5

6

3

0

6,57

TN

30

0 1

3

4

5

8

7

2

7,50

ĐC

30

1 2

3

8

7

4

5

0

6,67

TH Hua La

TH Suối Bau

0,62

0,80

0,96

0,83

TN 122 0 4 11 18 23 29 26 11 7,50
Tổng hợp
ĐC 122 4 7 15 28 28 22 16

2

6,71

0,79

Bảng 3.3 Bảng phân phối kết quả bài thực nghiệm
Mức độ %
Trường

Lớp

Số HS

Chưa Hoàn

Hoàn

Hoàn

Thành

Thành

Thành Tốt

TN

34

2.9

50

47.1

ĐC

34

8.82

58.82

32.36

TN

30

3.33

36.67

60

ĐC

30

10

53.33

37.77

TN

28

3.57

42.85

53.40

ĐC

28

7.14

60.71

32.15

TH Tường Phù

TH Hua La

TH Phiêng Cằm
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TN

30

3.33

40

56.67

ĐC

30

10

60

30

TN

122

3.28

42.62

54.10

ĐC

122

9.01

58.20

32.79

TH Suối Bau

Tổng hợp

Nhìn vào bảng 3.3 ta thấy, có sự khác nhau về điểm số với các mức độ:
Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành ở các lớp thực nghiệm và lớp
đối chứng. Ở lớp thực nghiệm, số HS chưa hoàn thành chiếm tỉ lệ thấp, tỉ lệ
hoàn thành tốt và hoành thành tương đối cao. Ở các lớp đối chứng, tỉ lệ HS
chưa hoàn thành cao hơn các lớp thực nghiệm. Trong khi đó, HS tỉ lệ HS
hoàn thành tốt và hoàn thành cũng thấp hơn. Kết quả này cho phép khẳng
định tính hiệu quả của bài thực nghiệm. Chất lượng học tập lớp thực nghiệm
cao hơn nhóm lớp đối chứng.
Kết quả trên được biểu diễn bằng biểu đồ sau:
58.2
60

54.1

50

42.62

40

32.79
TN

30

ĐC

20
9.01
10

3.28

0
Chưa Hoàn Thành

Hoàn Thành

Hoàn Thành Tốt

Biểu đồ 3.1. Biểu diễn tần suất kết quả thực nghiệm
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* Thông qua các biện pháp dạy học ở chương hai và kết quả học tập của
HS cho thấy mức độ hứng thú học tập của HS lớp thực nghiệm khả quan hơn,
các em tích cực suy nghĩ, tham gia tốt các hoạt động. Ngoài ra, HS tự nguyện
và hăng hái thành lập nhóm cùng nhau thảo luận nghiên cứu tìm ra hướng giải
những bài toán nâng cao trong hệ thống toán CĐ mà chúng tôi xây dựng.
* Trong quá trình thực nghiệm, tương ứng với mức độ hoạt động và
hứng thú học tập khác nhau, sự tập trung chú ý của HS ở nhóm lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng với tiến trình bài dạy là không như nhau. Các em
nhóm lớp thực nghiệm HS luôn được dẫn dắt vào hoạt động, hào hứng say
sưa trong việc thảo luận tìm ra hướng giải quyết nhiệm vụ học tập nên khả
năng chú ý tập trung của HS khá cao. Mối quan hệ cộng tác giữa GV và HS
được thể hiện rõ trong quá trình học tập, các em thực sự lôi cuốn vào những
hoạt động do GV đề ra. Ngược lại, đối với nhóm đối chứng, sự tập trung chú
ý có nhiều hạn chế: Giờ học HS thiếu tập trung do GV thuyết trình giảng giải
làm cho các em lười suy nghĩ, không được tham gia các hoạt động nên HS dễ
nhàm chán dẫn đến các em không hào hứng trong học tập. Như vậy, sự chú ý
của HS ở hai nhóm lớp này có sự khác nhau. Việc tổ chức cho HS tham gia
vào các hoạt động học tập tự chiếm lĩnh tri thức là rất phù hợp với đặc điểm
tâm lí HS.
3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Qua phân tích kết quả thực nghiệm chúng tôi rút ra một số nhận xét như
sau:
Với trình độ đầu vào của nhóm lớp thử nghiệm và nhóm lớp đối chứng
tương đương nhau nhưng qua khảo sát sau thử nghiệm chúng tôi nhận thấy
chất lượng của HS nhóm lớp thử nghiệm có phần tốt hơn lớp đối chứng:
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a. Tỉ lệ HS đạt khá giỏi qua các bài kiểm tra ở các lớp thử nghiệm có
phần tích cực hơn nhóm lớp đối chứng, trong khi đó tỉ lệ HS đạt điểm kém
thấp hơn.
b. Kĩ năng thực hành, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân… của
nhóm lớp thử nghiệm cũng có phần tốt hơn lớp đối chứng.
c. Ở các lớp thử nghiệm, GV dạy thử nghiệm hào hứng với giáo án thiết
kế, HS hứng thú học tập cũng có phần nhiều hơn ở nhóm lớp đối chứng. Các
em hoạt động tích cực và chủ động trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.
d. Những kết quả trên đã chứng tỏ, quá trình thực nghiệm đã có phần
công nhận được giả thuyết khoa học mà đề tài đã đề ra. Việc nắm vững cấu
trúc chương trình SGK, phối hợp các phương pháp dạy học tích cực, cách
hướng dẫn HS vận dụng hệ thống toán CĐ trong giờ học của phân môn Toán
cộng với sự nhiệt tình của GV sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong giờ học.
Quá trình thực nghiệm cùng với những kết quả rút ra sau thực nghiệm
bước đầu cho thấy: mục đích thực nghiệm đã hoàn thành, tính khả thi, hiệu
quả của các biện pháp đã phần nào được kiểm chứng. Thực hiện các biện
pháp sư phạm góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS, đồng thời góp
phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường Tiểu
học.
3.5. Tổng kết chương 3
Kết quả thực nghiệm biện pháp rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển động
ở lớp 5 cho học sinh dân tộc tỉnh Sơn La mà tôi đề xuất đã phần nào giúp
dược các em học sinh hiểu hơn về toán chuyển động. Trong quá trình dạy
toán CĐ chúng ta vận dụng vào từng tiết học, hình thức tổ chức cụ thể để HS
giải toán chuyển động tốt hơn. Nếu vận dụng thích hợp và sáng tạo thì sẽ tạo
niềm đam mê, hứng thú giải toán CĐ cho học sinh, có thể đây cũng là bước
cải thiện trong quá trình dạy học hiện nay.
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KẾT LUẬN
Những kết quả chính của luận văn:
Hệ thống hóa các quan điểm của về dạng toán trong hệ thống toán CĐ
trong học toán. Nghiên cứu phân tích các quan điểm, Luận văn đã đưa ra một
số căn cứ và ý tưởng, nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho việc rèn luyện kĩ năng
giải toán CĐ ở lớp 5 cho học sinh dân tộc tỉnh Sơn La và bồi dưỡng cho HS
kỹ năng suy luận, khái quát hóa.
Đưa ra những yêu cầu chỉ đạo và xây dựng được 3 biện pháp sư phạm
nhằm góp phần bồi dưỡng kỹ năng giải toán CĐ nói riêng và giải toán cho HS
nói chung.
Xây dựng được hệ thống các ví dụ, các bài toán nhằm minh họa và
khắc sâu phần lý luận cũng như thực hành dạy toán CĐ dựa trên 3 biện pháp
sư phạm đề ra.
Tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả
của những biện pháp sư phạm đã đề xuất.
Luận văn có thể làm liệu tham khảo cho GV Tiểu học. Từ những kết
quả trên đây cho phép chúng tôi xác nhận rằng, giả thuyết khoa học là chấp
nhận được và có tính hiệu quả, mục đích nghiên cứu đã được thực hiện và
nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành.
Từ kết quả nghiên cứu đã đạt được, tôi xin nêu một số kiến nghị sau:
GV Tiểu học cần chú ý phân hóa đối tượng HS trong lớp và thành lập
nhóm học tập để các em có trình độ tương đương nhau trong học môn Toán
để các em có thói quen và kỹ năng làm việc nhóm cũng tiếp thu kiến thức.
Tận dụng tối đa kinh nghiệm HS đã tích lũy được để khai thác. Phải thường
xuyên tổ chức các hoạt động khi tham gia giải toán từ đó rèn HS kỹ năng suy
luận, khái quát hóa, phân tích, tổng hợp…
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Đối với các cấp quản lý trong nhà trường Tiểu học các cấp quản lý cần
thường xuyên tổ chức các chuyên đề về đổi mới hình thức tổ chức dạy học để
phát huy tính tích cực hoạt động của HS. Tạo điều kiện cho GV nghiên cứu,
học tập các quận bạn trong quá trình giảng dạy, cơ sở vật chất, thiết bị hiện
đại để hỗ trợ tốt cho việc dạy học của GV trong quá trình truyền thụ kiến
thức. Nâng cao nhận thức về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng
hiện đại, tạo sự chuyển biến tốt hơn trong nhận thức của GV cũng như cán bộ
quản lý cấp Tiểu học.
Vận dụng các kết quả nghiên cứu của luận văn vào quá trình dạy học ở
các trường Tiểu học. Cụ thể, giới thiệu các biện pháp dạy học để rèn luyện kĩ
năng giải toán chuyển động cho học sinh lớp 5, đặc biệt là học sinh dân tộc,
luận văn có thể áp dụng trong phạm vi rộng ở hầu hết học sinh dân tộc trong
tỉnh Sơn La.
HS rèn luyện cách học và tích lũy kiến thức thì người GV phải linh
hoạt trong giảng dạy, biết vận dụng những bài toán vào trong thực tiễn cuộc
sống.
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