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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng 

sản Việt nam( khoá VII, 1993) đã khẳng định rõ: 

“Mục tiêu giáo dục- đào tạo phải hướng vào đào tạo những con người 

lao động tự chủ,sáng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thường gặp, qua đó 

góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là dân giàu, nước 

mạnh,xã hội công bằng dân chủ văn minh’’ 

Về phương pháp giáo dục, phải khuyến khích tự học, phải áp dụng 

những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư 

duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. 

Nghị quyết TW2 (khoá VIII) của Đảng đã khẳng định: “Cuộc cách 

mạng về phương pháp giáo dục phải hướng vào người học, rèn luyện và phát 

triển khả năng suy nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề một cách năng động, độc 

lập, sáng tạo ngay trong quá trình học tập ở nhà trường phổ thông”. Trong 

luật giáo dục năm 2005 tại điều 27 quy định về mục tiêu giáo dục phổ thông 

phải giúp học sinh “phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo ”; 

tại Điều 28 quy định về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông: “Nội 

dung giáo dục phổ thông  phải đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, 

hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống”, về phương pháp 

phải “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù 

hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, 

khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học 

sinh’’[10, tr. 20- 22]. 

Để thực hiện yêu cầu đó của xã hội, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang 

tiến hành đổi mới rất mạnh mẽ bắt đầu từ mục tiêu, nội dung chương trình, sách 

giáo khoa, cách kiểm tra đánh giá đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. 
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Đổi mới phương pháp dạy học được hiểu theo nghĩa là phát huy mặt 

tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống, vận dụng các phương 

pháp mới theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, tăng cường các hoạt 

động tìm tòi, phát hiện của học sinh. 

Lý thuyết kiến tạo là lý thuyết dạy học dựa trên việc nghiên cứu quá 

trình học của con người từ đó hình thành quan điểm dạy học phù hợp với cơ 

chế học tập đó. 

Học là quá trình tự nhiên nhằm đạt được những mục đích có ý nghĩa cá 

nhân và là quá trình kiến tạo, khám phá tri thức mới từ những thông tin và 

kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm của người học. 

Theo các quan điểm của lý thuyết kiến tạo trong dạy học, người học tự 

"xây dựng" tri thức cho bản thân. Tri thức là sản phẩm của chính những hoạt 

động nhận thức của học sinh người học. Học là quá trình biến đổi nhận thức, 

cải tổ các kinh nghiệm theo hướng ngày càng chính xác, khoa học. 

Trong chương trình môn toán ở trường trung học phổ thông, nội dung 

phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao là phần quan 

trọng góp phần hoàn thiện tri thức toán học phổ thông cũng như phát triển tư 

duy cho học sinh. Việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi học nội 

dung này nhằm giúp họ nắm vững tri thức và phát triển tư duy là yêu cầu 

quan trọng. Mặt khác, nội dung này tuy mới, khó nhưng nếu biết khai thác tốt 

khi dạy giáo viên có thể tạo cho học sinh nhiều cơ hội để đồng hoá và điều 

ứng các kiến thức và kỹ năng đã có của họ giúp cho kiến thức mới được xác 

lập trở nên vững chắc, qua đó phát triển năng lực tư duy cho học sinh. 

Từ những lý do trên, tôi xác định tên đề tài nghiên cứu là: “Dạy học 

phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan 

điểm kiến tạo” 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Làm rõ cơ sở lý luận của dạy học môn toán theo quan điểm kiến tạo 
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- Đề xuất quy trình tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại 

số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo nhằm góp phần nâng cao 

kết quả học tập của học sinh. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của lý thuyết kiến tạo, quan điểm của lý 

thuyết kiến tạo trong dạy học toán. 

  - Đề xuất  quy trình dạy học phần  tổ hợp của sách giáo khoa đại số và 

giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. 

- Thiết kế 3 giáo án minh hoạ cho việc dạy học phần  tổ hợp của sách 

giáo khoa đại số và giải tích11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. 

- Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của 

phương án dạy học trên. 

4. Đối tượng nghiên cứu 
Quy trình tổ chức dạy học các khái niệm, định lý, qui tắc, bài tập toán 

tổ hợp được trình bày trong sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao 

theo quan điểm kiến tạo. 

5. Giả thuyết khoa học 
Nếu tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 

11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo thì sẽ phát huy được tính tích cực và cải 

thiện kết quả học tập của HS. 

6. Phương pháp nghiên cứu 
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận  

Thu thập và xử lý các tài liệu về lý thuyết kiến tạo; các tài liệu tâm lý học, 

lý luận dạy học, chương trình, sách giáo khoa hiện hành, các tài liệu hướng dẫn 

giảng dạy chương trình môn toán liên quan đến nội dung đại số tổ hợp. 

6.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 
Thực nghiệm được tiến hành với đối tượng học sinh lớp 11 trường 

THPT nhằm kiểm nghiệm trên thực tiễn tính khả thi và hiệu quả của đề tài 

nghiên cứu. 
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6.3.  Phương pháp thống kê toán học 

Xử lý định lượng các kết quả thực nghiệm, làm cơ sở để chứng minh 

cho tính hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 

7. Những đóng góp của đề tài 

- Đưa ra tương đối đầy đủ các quan điểm dạy học theo lý thuyết kiến tạo. 

  - Đề xuất  quy trình dạy học phần  tổ hợp của sách giáo khoa đại số và 

giải tích11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. 

 - Thiết kế 3 giáo án minh hoạ cho việc dạy học phần  tổ hợp của sách 

giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. 

  - Luận văn cung cấp một tài liêu tham khảo thiết thực góp phần giúp 

giáo viên thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường phổ 

thông trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, luận văn là tài liệu tham khảo cho 

sinh viên ngành Toán các trường Đại học và cao đẳng. 

8. Cấu trúc của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương.  

 Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận của đề tài 

 Chương 2: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 

11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 

 Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Quan điểm  về kiến tạo trong dạy học 

1.1.1.  Kiến tạo là gì? 

Theo Đại từ điển Tiếng Việt “kiến tạo” là xây dựng [20, tr. 940].  

 Như vậy, động từ “kiến tạo” chỉ hoạt động của con người tác động lên một 

đối tượng, một hiện tượng, một quan hệ nhằm mục đích biến chúng và sử 

dụng chúng như những công cụ ký hiệu để tạo nên các đối tượng, các hiện 

tượng, các quan hệ mới theo nhu cầu của bản thân. 

1.1.2. Một số quan điểm về kiến tạo trong dạy học 

Khoa học luận coi bản chất cuả quá trình học tập của học sinh, đó là 

quá trình phản ánh thế giới khách quan vào ý thức của người học. Quá trình 

nhận thức của học sinh cũng tuân thủ theo phương pháp luận nhận thức: “Từ 

trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ trừu tượng trở về thực tiễn”. 

[17, tr.21] Chúng ta cần lưu ý rằng, quá trình nhận thức của học sinh có 

những nét đặc trưng, khác biệt với các nhà khoa học. Quá trình đó được tổ 

chức và hình thành bằng các phương pháp sư phạm và cái đích của quá trình 

này là học sinh tìm ra cái mới đối với họ được lấy từ kho tàng tri thức chung 

của loài người. 

Quan điểm về kiến tạo của Brooks (1993): “Quan điểm về kiến tạo 

trong dạy học khẳng định rằng HS cần phải tạo nên những hiểu biết về thế 

giới một cách tổng hợp những kinh nghiệm mới vào trong những cái gì mà họ 

đã nó trước đó. Học sinh thiết lập nên những quy luật thông qua sự phản hồi 

trong mối quan hệ tương tác giữa những chủ thể và ý tưởng…” 

Theo Mebrien và Briandt (1997): “Kiến tạo là một cách tiếp cận “dạy” 

dựa trên nghiên cứu về việc “học” với niềm tin rằng: Tri thức được kiến tạo 

nên bởi mỗi cá nhân người học sẽ trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với việc 

nó được nhận từ người khác”. 
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Theo Bruner (1999) cho rằng: “Người học tạo nên kiến thức của bản 

thân bằng cách điều khiển những ý tưởng và tiếp cận dựa trên những kiến 

thức và kinh nghiệm đã có, áp dụng chúng vào những tình huống mới, để tạo 

thành thể thống nhất giữa những kiến thức thu nhận được và những kiến thức 

đang tồn tại trong trí óc” [3, tr. 206]. 

Theo GS, TSKH Nguyễn Bá Kim khi bàn về thuyết kiến tạo có viết: 

“Học tập là quá trình người học xây dựng kiến thức cho mình bằng cách thích 

nghi với môi trường sinh ra những mâu thuẫn, những khó khăn, những sự mất 

cân bằng”. 

Theo Phạm Gia Đức: “Kiến tạo là lý thuyết dạy học mà nền tảng của nó 

là dựa trên kiến thức đã có của người học để xây dựng nên kiến thức mới sao 

cho kiến thức mới phải phù hợp trong tổng thể cái đã có”. 

Như vậy, mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau về kiến tạo trong 

dạy học, nhưng tất cả các cách nói trên đều nhấn mạnh đến vai trò chủ động 

của người học trong quá trình học tập và cách thức người học thu nhận những 

tri thức cho bản thân. Theo những quan điểm này, người học không học bằng 

cách thu nhận một cách thụ động những tri thức do người khác truyền cho 

một cách áp đặt, mà bằng cách đặt mình vào trong một môi trường tích cực, 

phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề bằng cách “đồng hoá” hay “điều ứng” 

những kiến thức và kinh nghiệm đã có cho thích ứng với những tình huống 

mới, từ đó xây dựng nên những hiểu biết mới cho bản thân [1, tr. 207]. 

Xuất phát từ bản chất của kiến tạo trong dạy học, tác giả Paul Ernest đã 

phân chia hoạt động kiến tạo thành hai loại: 

* Kiến tạo cơ bản (Radical constructivism) 

- Kiến tạo cơ bản là lý thuyết về nhận thức nhằm miêu tả cách thức các 

cá nhân xây dựng tri thức chobản thân trong quá trình học tập. Mặt khác, mục 

đích của quá trình nhận thức của học sinh là quá trình tái tạo lại tri thức của 

nhân loại và được sàng lọc cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tri thức 
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không được thu nhận một cách bị động mà do chính chủ thể tích cực xây 

dựng nên, điều này cũng phù hợp với quan điểm của tác giả Glaserfefd: “Tri 

thức là kết của quả hoạt động kiến tạo của chính chủ thể”. 

Do vậy, phải quan niệm trong môi trường học đường đối với người 

học, nhận thức là quá trình thích nghi chủ động với môi trường nhằm mục 

đích tạo dựng văn hoá môn học của chính mỗi cá nhân chứ không phải là 

khám phá một thế giới độc lập trong tồn tại ngoài ý thức của chủ thể. 

Như vậy, có thể nói rằng kiến tạo cơ bản đề cao vai trò chủ động tích cực 

của mỗi cá nhân trong quá trình nhận thức và cách thức cá nhân xây dựng nên 

kiến thức cho bản thân. “Kiến tạo cơ bản quan tâm đến quá trình chuyển hoá bên 

trong của các nhân trong quá trình nhận thức và coi trọng kinh nghiệm của mỗi 

cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ động của người học”[17, tr. 24]. 

Từ những phân tích trên chúng ta thấy được rằng: Kiến tạo cơ bản vẫn 

có mặt mạnh và yếu của nó. Mặt mạnh: Nó đã chỉ ra cách thức người học xây 

dựng nên tri thức cho bản thân, trong quá trình học tập, do đó chính người học 

trở thành người sở hữu những tri thức đó. Tuy nhiên, điểm yếu của kiến tạo 

cơ bản là: Nếu coi trọng quá mức kiến tạo cơ bản, người học sẽ bị đặt trong 

tình trạng cô lập và kiến thức xây dựng được sẽ thiếu tính xã hội. 

* Kiến tạo xã hội (Social constructivism) 

- Kiến tạo xã hội là quan điểm nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố văn 

hoá, các điều kiện xã hội và tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành tri 

thức của xã hội loài người [17, tr. 24]. Kiến tạo xã hội xem xét cá nhân trong 

mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực xã hội. Theo Ernst thì: “Kiến tạo xã hội 

xem xét chủ thể nhận thức và lĩnh vực xã hội như là một sự kết nối mang tính 

trường tồn” [3, tr. 24]. 

Quan điểm về kiến tạo xã hội được xây dựng trên các tư tưởng cơ bản: 

+ Tri thức được cá nhân tạo nên phải “xứng đáng” với các yêu 

cầu của tự nhiên và thực trạng xã hội đặt ra.  
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+ Người học đạt được các tri thức mới bởi quá trình nhận thức: Dự 

báo → Kiểm nghiệm → Thất bại → Thích nghi → Tri thức mới [1, tr. 209]. 

Kiến tạo xã hội xem nhân cách của chủ thể được hình thành thông qua 

tương tác giữa họ với người khác và điều này cũng quan trọng như những quá 

trình nhận thức mang tính cá nhân của họ [17, tr. 25]. 

Như vậy, có thể thấy được điểm mạnh của kiến tạo xã hội là nhấn mạnh 

đến khả năng tiềm ẩn là con người trong sự đối toại, tương tác, tranh luận của 

họ với nhau trong việc kiến tạo và công nhận kiến thức. Điểm hạn chế của 

kiến tạo xã hội là không toát lên vai trò của chủ thể trong quá trình nhận thức. 

1.2. Một số luận điểm của lý thuyết kiến tạo 

Von Glaserfeld, một trong những người đầu tiên trong việc vận dụng lý 

thuyết kiến tạo vào dạy học đã nhấn mạnh một số luận điểm của lý thuyết 

kiến tạo như sau: 

1.2.1. Tri thức được tạo nên một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức chứ 

không phải tiếp thu một cách thụ động từ bên ngoài 

Theo tác giả Nguyễn Hữu Châu trong [1, tr.208 ] viết: “Quan điểm này 

hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nhận thức. Ví dụ đơn giản nhất về điều này là 

việc “tập đi” của một đứa trẻ. Việc “đi” của đứa trẻ lúc đầu có thể rất khó 

khăn và đứa trẻ luôn vấp ngã. Nhưng dần dần, qua thực tiễn, đứa trẻ sẽ đi 

được và đồng thời sẽ rút ra những kinh nghiệm để đi mà không bị ngã. Như 

vậy, trẻ em “tập đi” bằng cách “đi” chứ không phải bằng cách được dạy 

những quy tắc để đi và thực hành chúng’’. 

Trong dạy học, điều này cũng được thể hiện rất rõ ràng. Chẳng hạn ý 

tưởng về quan hệ “lớn hơn” và “nhỏ hơn” được trẻ em kiến tạo nên thông qua 

quá trình phản ánh các hoạt động được thực hiện trên tập hợp các đồ vật, ví 

dụ khi học sinh so sánh tập hợp gồm 4 viên bi với tập hợp gồm 7 viên bi… 

Mặc dù giáo viên có thể trình diễn nhiều ví dụ khac snhau, nhưng khái niệm 

lớn hơn hay nhỏ hơn chỉ có thể tạo nên trong chính tư duy của các em”. 
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Giả thuyết này của lý thuyết kiến tạo cũng phù hợp với quan điểm của 

J.Piaget: “Những ý tưởng cần được trẻ em tạo nên chứ không phải được tìm 

thấy như một viên sỏi hoặc nhận được từ tay người khác như một món quà”. 

1.2.2. Nhận thức là quá trình thích nghi và tổ chức lại thế giới quan của 

mỗi người 

Nhận thức không phải là khám phá một thế giới độc lập đang tồn tại 

bên ngoài ý thức của chủ thể. Theo Nguyễn Hữu Châu: “ Nhận thức không 

phải là quá trình người học thụ động thu nhận những kiến thức chân lý do 

người khác áp đặt lên. Nếu người học được đặt trong một môi trường xã hội 

tích cực, thì ở đó người học có thể được khuyến khích vận dụng những tri 

thức và kỹ năng đã có để thích nghi với môi trường mới và từ đó xây dựng 

nên tri thức mới. Đây chính là quá trình nhận thức của học sinh theo quan 

điểm kiến tạo”[1, tr.209]. Tuy nhiên, quá trình nhận thức về tự nhiên và xã 

hội của học sinh không giống  các nhà khoa học bởi những gì học sinh nhận 

thức là mới đối với họ, song không mới đối với nhân loại; nhận thức của các 

nhà khoa học là hoàn toàn mới đối với nhân loại. Quá trình nhận thức của học 

sinh chỉ nhằm mục đích chủ động, tái tạo lại tri thức của nhân loại trong chính 

bản thân mình, hơn nữa quá trình nhận thức   của học sinh  được diễn ra trong 

môi trường đặc biệt, đó là: “môi trường dạy học”. 

1.2.3. Kiến thức và kinh nghiệm mà cá nhân thu nhận phải tương xứng với 

những yêu cầu mà tự nhiên và xã hội đặt ra 

Luận điểm này định hướng cho việc dạy học theo quan điểm kiến tạo, 

phù hợp với mục tiêu giáo dục, tránh việc để người học phát triển tự do quá 

mức dẫn đến tri thức người học thu nhận được trong quá trình học tập là quá 

lạc hậu hoặc là quá xa vời với tri thức khoa học phổ thông, không phù hợp với 

lứa tuổi, không phù hợp với những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. 
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1.2.4. Học sinh đạt được tri thức mới do chu trình: Tri thức đã có →Dự đoán 

→ Kiểm nghiệm → (Thất bại) → Thích nghi → Tri thức mới [ 1, tr. 209]. 

Đây có thể coi là chu trình học tập mang tính đặc thù của lý thuyết kiến 

tạo, nó hoàn toàn khác với chu trình học tập mang tính thụ động, đó là tri thức 

được truyền thụ một chiều từ giáo viên đến học sinh. Chu trình trên phản ánh 

sự sáng tạo không ngừng và vai trò chủ động và tích cực của học sinh trong 

quá trình học tập; coi trọng quy trình kiến tạo tri thức đồng mức độ quan 

trọng như chính tri thức đó. Việc học một tri thức mới trước hết phải quan 

tâm đến các hoạt động của học sinh, trên cơ sở đó thiết kế các hoạt động tổ 

chức, chỉ đạo của giáo viên để giúp cho chu trình kiến tạo tri thức của học 

sinh được diễn ra một cách thuận lợi hơn. 

Các chuyên gia về giáo dục học: Glaserfeld, Clementes và Battista  khi 

bàn đến các vấn đề của giáo dục toán học đã đưa ra một số luận điểm dạy học 

theo quan điểm kiến tạo như sau: 

Thứ nhất, kiến thức được trẻ em chủ động sáng tạo và phát hiện, chứ 

không phải thụ động tiếp nhận từ môi trường. 

Thứ hai, trẻ em tạo dựng nên những kiến thức toán học mới bằng việc 

phản ánh thông qua các hoạt động trí tuệ và thể chất. Các ý tưởng toán học 

được kiến tạo hoặc làm cho có ý nghĩa khi trẻ em tự gắn mình vào các cấu 

trúc tri thức hiện có.  

            Thứ ba, sự biểu đạt về thế giới mang tính cá nhân. Những cách lý giải 

này được hình thành thông qua những kinh nghiệm và tương tác xã hội. Như 

vậy, việc học toán có thể coi là quá trình thích nghi và tổ chức lại các cấu trúc 

tri thức toán học đã có của học sinh, chứ không phải là ghi nhớ các tri thức do 

người khác áp đặt. 

Thứ tư, học là một quá trình xã hội trong đó trẻ em được đầu tư hoà 

mình vào các hoạt động trí tuệ của những người xung quanh. Các khái niệm 

và chân lý toán học ở cả phươmg diện ý nghĩa hay ứng dụng đều được các 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


11                                                         
  

thành viên trong một nền “văn hoá” hợp tác tạo thành. Như vậy, lớp học 

mang tính kiến tạo được xem như một môi trường văn hoá mà ở trong đó học 

sinh không chỉ tham gia khám phá, phát minh mà còn tham gia vào cả quá 

trình xã hội bao gồm việc giải thích, trao đổi, đàm phán và đánh giá. 

Thứ năm, khi giáo viên chỉ biết yêu cầu học sinh sử dụng các phương 

pháp học “đẹp đẽ” thì hoạt động hiểu nghĩa đã bị cắt xén một cách quá mức, 

học sinh có xu hướng bắt chước các phương pháp đó một cách máy móc để tỏ 

ra mình đã đạt được các mục đích mà giáo viên đặt ra [3, tr. 21]. 

Như vậy, ta có thể thấy rằng có những luận điểm của các tác giả có sự 

khác nhau, nhưng có thể khẳng định những điểm chung là: 

- Tri thức là sản phẩm của hoạt động phát hiện và sáng tạo của chính học 

sinh. Học là quá trình phát hiện và sáng tạo một cách tích cực của chủ thể nhận 

thức, không phải là thu động tiếp nhận từ môi trường bên ngoài (từ giáo viên). 

- Nhận thức là quá trình thích nghi và tổ chức lại thế giới quan của 

chính người học, thông qua hoạt động trí tuệ và thể chất. 

- Nhận thức không phải là khám phá một thế giới độc lập đang tồn tại 

bên nogài ý thức của chủ thể. 

- Học là một quá trình có tính xã hội, nó thể hiện ở hai khía cạnh: 

+ Học là một quá trình đáp ứng yêu cầu của xã hội; chứa đựng và 

chịu sự ảnh hưởng của các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội. 

+ Vai trò của các mối tương tác xã hội trong quá trình nhận thức 

của học sinh. 

- Tri thức mà mỗi cá nhân thu nhận được trong quá trình học tập cần 

phải đáp ứng được những yêu cầu mà tự nhiên và xã hội đặt ra. 

- Học sinh đạt được tri thức mới của mình do chu trình: Tri thức đã có 

→ Dự toán → Kiểm nghiệm → (Thất bại) → Thích nghi → Tri thức mới. 
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1.3. Mô hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 

1.3.1. Mô hình dạy học truyền thống 

Theo quan điểm dạy học truyền thống, quá trình dạy học được xây 

dựng dựa trên quan điểm thu nhận, mục đích của quy trình dạy học này là 

truyền thụ các tri thức một cách hệ thống và chặt chẽ cho học sinh, giúp cho 

học sinh rèn luyện kỹ năng. Như vậy theo quan điểm này, ta có mô hình dạy 

học như sau: Giới thiệu khái niệm → Giảng giải → Áp dụng→ Khám phá 

xa hơn.[3,tr. 30]. 

Theo mô hình này, việc dạy một kiến thức mới cho học sinh bắt đầu từ 

việc giáo viên giới thiệu khái niệm mới, sau đó với khả năng của giáo viên cố 

gắng giảng giải giúp học sinh hiểu để chúng có thể áp dụng và tiếp tục mở 

rộng, làm được bài tập nâng cao. Với quan điểm dạy học truyền thống thì giáo 

viên giữ vị trí trung tâm của hệ thống dạy học, có trách nhiệm truyền đạt kiến 

thức cho học sinh. Đồng thời giáo viên quan tâm chủ yếu tới việc trình bày 

của mình, mà ít quan tâm đến cái mà học sinh cần, cái mà học sinh nghĩ và 

hoạt động của học sinh. Còn học sinh thì học theo kiểu bắt chước và thụ động 

tiếp thu, hoạt động đích thực của học sinh (nếu có) chỉ diễn ra khi trả lời một 

số câu hỏi, làm bài tập áp dụng. Tri thức vẫn được cho trực tiếp bởi giáo viên 

và thường các tri thức này dưới dạng có sẵn đã “phi hoàn cảnh hoá”, “phi cá 

nhân hoá” và mang “nghĩa hình thức”. Theo quan điểm truyền thống, “kiến 

thức được coi như những viên sỏi và trẻ em được nhận nó như một món quà ở 

nhà trường hoặc buộc phải nhận nó như một nhiệm vụ”. 

Theo phân tích trên, chúng ta có thể thấy một số nhược điểm của quan 

điểm này: 

- Chỉ nhấn mạnh chức năng truyền đạt của việc dạy và chức năng lĩnh 

hội của việc học mà chưa chú ý thích đáng chức năng điều khiển quá trình nhận 

thức, quá trình lĩnh hội của người học, của việc dạy và tính tích cực, chủ động tự 

điều khiển quá trình nhận thức của người học trong quá trình học của mình. 
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- Phủ nhận vai trò của kinh nghiệm, vốn hiểu biết của học sinh, coi trẻ 

như một từ giấy trắng với chức năng thu nhận. 

- Nội dung chương trình quá nặng nề về lý thuyết kinh viện, học sinh 

thu nhận kiến thức một cách kiên cường, thụ động. Chúng ta cần lưu ý rằng, 

giáo viên dạy học không phải xuất phát từ con số không, không phải coi học 

sinh như tờ giấy trắng mà từ những hiểu biết nhất định của học sinh. Người 

giáo viên phải tìm hiểu để biến học sinh hiểu về vấn đề cần truyền đạt như thế 

nào để xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp phù hợp với trẻ. 

GS, TSKH Nguyễn Cảnh Toàn - một nhà toán học tài năng, một nhà 

giáo dục học tâm huyết, một nhà sư phạm lớn cho rằng: “Mọi phát minh khoa 

học, dù cho độc đáo đến đâu, vĩ đại đến đâu, cũng đều bắt nguồn từ cái cũ, và 

bao giờ cũng là sự mở rộng từ cái cũ [8, tr.13]. 

1.3.2. Mô hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 

Căn cứ vào các luận điểm của các nhà khoa học, ta có thể thấy được mô 

hình dạy học theo quan điểm kiến tạo phải trải qua các bước sau:  

Tri thức đã có → Dự đoán → Kiểm nghiệm → (Thất bại) → Thích 

nghi (điều chỉnh) → Tri thức mới. 

* Tri thức đã có, kinh nghiệm của học sinh: 

Theo [20] tri thức là những hiểu biết có hệ thống về sự vật nói chung. 

Kinh nghiệm: Điều hiểu biết có thể áp dụng hữu hiệu cho cuộc sống, có 

được nhờ sự tiếp xúc, từng trải với thực tế. 

Có thể nói kinh nghiệm có thể đúng, có thể chưa chắc đúng, vốn tri 

thức kinh nghiệm của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, nó phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố: điều kiện hoàn cảnh, thực tế, sự trải nghiệm,… Do đó có lúc 

kinh  nghiệm phản ánh đúng bản chất của vấn đề và ngược lại có những 

trường hợp nó phản ánh chưa đầy đủ, chính xác bản chất của vấn đề. 

Như vậy, kinh nghiệm mang tính không đầy đủ do kinh nghiệm của 

mỗi người được nhận thức một cách không chủ định. 
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* Dự đoán: 

Theo [12, tr. 269]: Dự đoán là đoán trước tình hình, sự việc nào đó có 

thể xảy ra. 

Đối với học sinh trong học tập nói chung và học toán nói riêng, việc dự 

đoán hướng giải quyết một vấn đề, một bài toán là hết sức quan trọng. Công 

việc này không phải là mò mẫm, tự do mà dựa trên tri thức kinh nghiệm của 

bản thân học sinh. Dự đoán là thực tiễn khách quan: “Thực tiễn cao hơn nhận 

thức bởi vì nó không những có ưu điểm là tính phổ biến mà còn có ưu điểm là 

tính hiện thực trực tiếp” (VI. Lênin). 

Nhà toán học G. Polya rất đề cao vai trò dự đoán: Các nhà triết học 

trước kia cũng như hiện nay đã và còn đang phát biểu những quan niệm rất 

khác nhau về những khái niệm: nghiên cứu khoa học, phương pháp khoa học, 

phép quy nạp…; nhưng về thực chất họ nghiên cứu cái gì? Họ đề ra những giả 

thuyết, sau đó đem kiểm nghiệm chúng. Nếu như học sinh muốn có được đặc 

trưng của phương pháp khoa học trong 5 chữ thì có thể kết luận là: “phỏng 

đoán và kiểm nghiệm”[18, tr. 23]. 

Trong quá trình học tập môn Toán nói riêng và các môn học khác nói 

chung, đứng trước một vấn đề học sinh phải giải quyết, đôi khi học sinh phải 

dự đoán phương án giải quyết, đây có thể là mò mẫm, dự cảm. Song chúng ta 

cũng cần lưu ý: “Đừng có nghĩ rằng mò mẫm thi có gì là sáng tạo” (GS.TSKH 

Nguyễn Cảnh Toàn). Việc học sinh dự đoán hoàn toàn dựa trên vốn tri thức, 

kinh nghiệm mà học sinh tích luỹ được. Một học sinh có nhiều kinh nghiệm 

sẽ dự đoán hướng giải quyết một vấn đề nào đó thì khả năng thành công cao 

hơn một học sinh ít kinh nghiệm. 

Trong cuộc sống việc con người dựa vào kinh nghiệm của bản thân, 

của những người đi trước để lại là rất quan trọng.Cha ông ta đã có câu: 

“Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày trông 

đêm” đã nói lên  vai trò của vốn tri thức kinh nghiệm. 
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Như vậy có thể thấy được: Dự đoán là tổng hợp của tất cả các kết quả quan 

sát, cảm nhận, suy luận tương tự… 

Theo G.Polya: “Dự đoán luôn phải đi liền với chứng minh, suy luận có lý, 

dự đoán mà không chứng minh là đoán mò. Trong học toán tối kỵ việc đoán mò, 

đoán không dựa vào kiến thức nào, đoán để mà đoán, không suy nghĩ không lựa 

chọn những khả năng. Dự đoán cần được kiểm nghiệm” [18, tr. 27]. 

* Kiểm nghiệm: 

Theo [20, tr. 937]. kiểm nghiệm là kiểm tra bằng thực nghiệm hoặc qua 

thực tế để đánh giá chất lượng. 

Trong học toán, việc kiểm nghiệm chính là quá trình học sinh sử dụng 

lý lẽ, lập luận lôgíc để minh chứng cho điều dự đoán trước đó của mình. Như 

vậy người học phải có tư duy phê phán, tức là người học có suy xét, cân nhắc 

để đưa ra quyết định hợp lý khi hiểu hoặc thực hiện một vấn đề. 

 *Thất bại: 

Theo [20, tr. 1547], thất bại là không đạt được kết quả, bị hỏng việc. 

Trong học tập nói chung và trong việc học toán nói riêng. Khihọc sinh kiểm 

nghiệm nếu thấy không thành công thì dự đoán trước đó của họ coi như thất 

bại. Do đó học sinh lại tiếp tục đưa ra dự đoán mới cho đến khi thành công thì 

dừng lại. Quy trình kiểm nghiệm dẫn đến thất bại hay thành công trước những 

tình huống cho trước của học sinh thường đi theo con đường Ơrixic (phương 

pháp đàm thoại ơrixtic - vấn đáp tìm tòi) 

Ở đó sinh thực hiện việc thử sai và chọn phương án đúng, tối ưu, con 

đường Algorit của ơrixtic là việc tự lập chương trình cho hoạt động nhận thức. 

Algorit của ơritxtic theo [6, tr. 203 ] được biểu diễn bằng sơ đồ: 
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                  Sơ đồ 1.1: nhận thức.Algorit của ơritxtic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thích nghi:  
 Theo đại từ điển Tiếng Việt thì thích nghi là quen dần, phù hợp với 
điều kiện mới, nhờ sự biến đổi, điều chỉnh nhất định. 
* Tri thức mới : 

 Những kiến thức có hệ thống về sự vật, hiện tượng mới mà trước dó 
người học chưa tiếp cận được. Trong quá trình học tập đây là đích mà người 
học cần đạt được, là điều mà người giáo viên mong muốn sau chu trình dạy 
học đối với học sinh. 
1.4. Cách tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo 

Trên cơ sở các luận điểm của lý thuyết kiến tạo, ta có thể triển khai tổ 
chức dạy học theo hai cấp độ 
1.4.1. Cấp độ phương pháp luận 

 Hướng đến hoạt động của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, ý 

thức về giáo dục của học sinh. Phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm 

Bắt đầu 

Phân tích vấn đề 

Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết  

Hình thành giải pháp 

Giải pháp đúng 

Kết luận  
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chuyển dần sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhấn mạnh vai trò của 

người học và trong một chừng mực nhất định thì học sinh phải có trách nhiệm 

về nội dung học và cách học tập. Giáo viên là người tổ chức, điều khiển, 

hướng dẫn học sinh xây dựng nên kiến thức, là người tạo tình huống cho học 

sinh thiết lập các tình huống cho học sinh, thay vì chỉ tái tạo kiến thức. Như 

vậy, về cấp độ phương pháp luận thì giáo viên đóng vai trò “trọng tài cố vấn”: 

- Là người đề suất, khêu gợi, định hướng các vấn đề cần nhận thức 

trong học tập; 

-Là người dẫn dắt “lôgic sư phạm” trong dạy học 

- Là người tổ chức, điều khiển bài học 

- Là người “chốt” lại các vấn đề “phải chiếm lĩnh, cốt lõi” của bài học 

- Là người quyết định thời lượng và tình huống sư phạm 

- Là người phán xét các ý kiến của học viên 

- Là người đánh giá kết quả nhận thức của người học [2, tr. 325]. 

1.4.2. Cấp độ phương pháp cụ thể 
Theo TS. Cao Thị Hà: Tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo trong 

các giờ lên lớp được hiểu là các hoạt động phối hợp chung của giáo viên và 

học sinh nhằm đạt được các mục đích dạy học đã đề ra. Trong quá trình này, 

học sinh tiến hành hàng loạt các hoạt động: Tiếp xúc với các tình huống dạy 

học, khám phá vấn đề, đặc câu hỏi xung quanh vấn đề, những khảo sát cụ thể, 

những phản ánh và hình thành tri thức mới, củng cố tri thức và kỹ năng đã có. 

Để thực hiện các hoạt động này, học sinh cần có sự giúp đỡ của giáo viên, ở 

đây, giáo viên tiến hành các hoạt động tương ứng với trình độ và tiến trình 

học tập của học sinh. Cụ thể là: Đánh giá sự nắm vững các tri thức hoặc dự 

đoán những quan niệm đã có của học sinh liên quan đến vấn đề cần dạy; tạo 

tình huống học tập và môi trường học tập; điều khiển và điều chính ựkhám 

phá đối tượng của học sinh; tổ chức thảo luận giữa các học sinh giúp lựa chọn 

các hướng giải quyết đúng. Từ đó học sinh xây dựng nên tri thức mới; xác 

nhận tính đúng đắn của các kiến thức mới mà học sinh vừa xây dựng được. 
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* Việc tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo được thực hiện qua các 

hoạt động chủ yếu sau: 

- Giáo viên xác định các tri thức kinh nghiệm đã có của học sinh liên 

quan chủ yếu đến tri thức mới cần dạy để từ đó tạo môi trường kích hoạt học 

sinh kiến tạo tri thức mới. 

+ Trong dạy học nói chung và việc dạy học theo quan điểm không 

truyền thống “quan điểm kiến tạo”, các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sẵn 

có của học sinh là điều kiện quan trọng tạo điều kiện giúp viáo viên lựa chọn 

nội dung dạy học và các phương pháp, cách tổ chức dạy học thích hợp. Theo 

kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học, quá trình tư duy của học sinh chỉ 

đạt hiệu quả cao khi những câu hỏi hoặc những tình huống có vấn đề được đặt 

trong “vùng phát triển gần nhất” của học sinh. Theo tác giả, Cao Thị Hà cho 

rằng, các câu hỏi được gọi là nằm trong vùng phát triển gần nhất của học sinh 

nếu nó thoả mãn: Câu hỏi đó chứa đựng các kiến thức cao hơn trình độ hiện 

tại của học sinh nhưng họ vẫn cảm thấy vừa sức. 

VD: Khi dạy khái niệm quy tắc nhân cho học sinh giáo viên đưa ra bài 

toán: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An 

đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường 

đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? 

Khi đặt ra câu hỏi này học sinh phải tư duy, vì trong vốn kinh nghiệm, 

sự hiểu biết của học sinh qua kinh nghiệm sống, học sinh đã gặp học sẽ đưa ra 

được ngay kết quả của bài toán. Kiến thức về quy tắc nhân thực ra học sinh đã 

làm quen vở những lớp dưới. Khi đưa ra khái niệm quy tắc nhân cho hai, ba 

đối tượng thì rõ ràng đây chính là kiến thức nằm trong vùng phát triển gần 

nhất của học sinh. Học sinh khi được khám phá, tiếp cận khái niệm này họ 

thấy thoải mái, không khiên cưỡng vì khái niệm hoàn toàn vừa sức đối với họ. 

- Tạo cơ hội tập duyệt cho học sinh mò mẫm dự đoán đề xuất các phán 

đoán, các “giả thuyết”. Từ đó, nhờ quá trình tư duy học sinh làm bộc lộ đối 

tượng mang tính động cơ, nhu cầu tìm kiếm kiến thức mới. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


19                                                         
  

+ Trong dạy học nói chung, việc tạo cơ hội cho học sinh làm việc phát 

huy tiềm năng sáng tạo của mình là rất quan trọng, điều này thể hiện là người 

giáo viên đã biết tạo ra môi trường học tập, tích hợp cho học sinh, để từ đó 

học sinh có thể phán đoán, nhận định, đề xuất những cách giải, các quan điểm 

khác nhau trong lớp học. 

VD: Khi dạy khái niệm tổ hợp, giáo viên có thể đưa ra tình huống : 

Trong một bảng thi đấu bóng đá gồm 4 đội: A, B, C, D thi đấu vòng 

tròn một lượt. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu? 

Giáo viên cho học sinh đề xuất các phương pháp giải khác nhau và sau 

đó đề cập bài toán mở rộng hơn. Nếu số lượng đội bóng lớn hơn 16 đội 

(chẳng hạn) thi đấu vòng tròn một lượt, trong một giải quốc gia thì số trận đấu 

là bao nhiêu? 

Đến tình huống này học sinh gặp khó khăn, họ sẽ đưa ra các phán đoán 

đưa ra các giả thuyết. Ta thấy 16 đội gấp 4 lần bảng thi đấu gồm 4 đội, phải 

chăng số trận đấu là 6 x 4 = 24. Một số học sinh khác có thể kiên trì hơn thử 

liệt kê, và họ có thể thấy được rằng con số 24 là không đúng; trong khi 

phương pháp liệt kê không hiệu quả nếu số lượng các đội thi đấu nhiều lên. 

Do đó nhu cầu tìm kiếm một lời giải, một phương pháp, một tri thức mới để 

giải quyết bài toán bắt đầu nảy sinh. Như vậy học sinh sẽ tự đưa ra những dự 

đoán, mò mẫm cho đến khi họ phát hiện ra khái niệm tổ hợp là công cụ quan 

trọng, cần thiết giúp họ thực hiện lời giải bài toán. 

- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm nhằm kiểm chứng các giả 

thuyết, đề xuất các cách khác nhau để giải quyết vấn đề. 

Theo lý thuyết kiến tạo thì dạy học chính là quá trình tổ chức các hoạt 

động học tập của học sinh nhằm giải quyết các nhiệm vụ mục tiêu học tập, từ 

đó giúp học sinh tạo lập tri thức, rèn luyện kỹ năng phát triển tư duy. Các hoạt 

động cá nhân, hoạt động thảo luận theo nhóm, kể cả việc trao đổi giữa giáo 

viên và học sinh là các hoạt động mang tính chủ đạo trong quá trình dạy học. 
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Trở lại ví dụ trên: Khi số lượng đội bóng là 16, cho học sinh thảo luận đưa ra 

các phương án giải quyết, ngoài phương án học sinh đã nêu ở trên thì học sinh 

có thể nghĩ đến việc chia thành từng nhóm 4 đội bóng để tính cho dễ dàng 

hơn, song việc chia nhỏ thành các bản mỗi bản gồm 4 đội gặp khó khăn, 

vướng mắc… Có những học sinh kiên trì có thể liệt kê tất cả các trận đấu. Từ 

đó khẳng định được lời giải bài toán này (tuy hơi lâu, mất thời gian) để kiểm 

chứng các điều giả thuyết đưa ra. 

- Giáo viên thể chế hoá kiến thức học sinh tìm được: 

Khi người học sinh tự mình đảm nhiệm quá trình giải quyết vấn đề sau 

khi đã thảo luận theo nhóm. Theo Nguyễn Bá Kim dù cho đã tìm được lời giải 

cho những vấn đề đặt ra, nhiều khi người học vẫn không biết rằng mình đã tạo 

ra một kiến thức có thể sẽ được dùng trong những trường hợp khác. Không 

nên đơn giản hoá vấn đề, mà cho rằng hễ cứ đặt học trò vào trong một tình 

huống lựa chọn tốt là họ có thể kiến tạo một kiến thức mà họ ý thức được 

rằng nó đồng nhất với một tri thức của thời đại. Việc chuyển hoá kiến thức mà 

trò kiến tạo được thành tri thức của xã hội được gọi là thể chế hoá. Trong việc 

này cần phải có vai trò của thầy cô giáo, qua đó người học chính thức chấp 

nhận kiến thức tìm ra là một tri thức chung của xã hội và người giáo viên 

chính thức chấp nhận kết quả đạt được của học sinh. 

Dưới góc độ sư phạm, muốn thể chế hoá một kiến thức thì người dạy 

phải giúp người học. 

+ Xác nhận kiến thức đó. 

+ Đồng nhất hoá bằng phi hoàn cảnh hoá, phi thời gian hoá và phi cá 

nhân hoá lại kiến thức mà người học đã đạt được. 

+ Cho học sinh thấy kiến thức đã được đồng nhất là một kiến thức có 

ích, cần được ghi nhớ để vận dụng trong những trường hợp khác sẽ gặp sau 

này, tức là đồng nhất hoá kiến thức đó thành một tri thức của xã hội, trái lại, 
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nếu kiến thức tìm được là không quan trọng thì giáo viên nói rõ để học sinh 

giải phóng trí nhớ khỏi những kiên thức không cần thiết. 

+ Chỉ ra vị trí của tri thức trong chương trình, làm cho học sinh nắm 

được tri thức đó theo đúng mục tiêu, yêu cầu, cách thức diễn đạt và mức độ 

được quy định trong chương trình, hướng dẫn ghi nhớ và luyện tập vận dụng 

tri thức đó [6, tr. 220]. 

1.5. Môi trường học tập mang tính kiến tạo 

1.5.1. Môi trường học tập 

Khi nói đến điều kiện môi trường trong quá trình dạy học người ta đã 

hàm ý cả điều kiện tinh thần và điều kiện vật chất, môi trường kinh tế - xã hội 

và cả môi trường sư phạm. Môi trường là một thành tố cơ bản trong quá trình 

dạy học. Theo tác giả Jean-Marc Denommé et Madeleine Roy thì : “Người 

học và người dạy không phải là những sinh vật trừu tượng, xung quanh họ là 

thế giới vật chất, xã hội và văn hoá. Cả người dạy và người học đều có tính 

cách rõ rệt và các giá trị cá nhân được phát triển trong một đất nước có những 

cơ chế chính trị, gia đình và nhà trường mà chúng tất yếu có một ảnh hưởng 

nào đó đến họ. Tất cả các yếu tố này, bên trong cũng như bên ngoài, tạo thành 

môi trường của người dạy và người học. Tác nhân môi trường này đóng một 

vai trò có ý nghĩa vì nó ảnh hưởng tới cả việc dạy và việc học”[21, tr. 19]. 

Môi trường bên trong: Là chỉ mối quan hệ nội tại bên trong của người 

dạy và người học như: tiềm năng trí tuệ, cảm xúc, vốn sống, phong cách dạy, 

người học, sự chú ý, sự nỗ lực cá nhân… 

Môi trường bên ngoài: Các yếu tố như hoàn cảnh xã hội, điều kiện sinh 

hoạt của người dạy và người học, hoàn cảnh gia đình, các tập quán, điều kiện 

dạy và học… Hay đó là: môi trường và chỗ học tập, môi trường và chỗ học tập, 

môi trường học tập với bạn bè và việc sử dụng tài liệu học tập của học sinh. 
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1.5.2. Môi trường học tập kiến tạo 

Môi trường học tập kiến tạo là môi trường mang tính cởi mở và hợp tác 

trong quá trình dạy học, là môi trường học tập thân thiện giữa giáo viên và 

học sinh, ở đó có sự hợp tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học 

sinh, giữa học sinh và tài liệu học tập. Trong môi trường mang tính hợp tác thì 

mối quan hệ giao tiếp giữa trò và trò là rất quan trọng, thông qua sự hợp tác 

tìm tòi nghiên cứu, thảo luận, tranh luận tập thể, ý kến của mỗi cá nhân được 

bộc lộ, được điều chỉnh, được chấp nhận hay bác bỏ, qua đó người học nâng 

mình lên một trình độ mới. Trong môi trường mang tính hợp tác thì học sinh 

vận dụng được vốn hiểu biết, tri thức kinh nghiệm đã có của mình để xây 

dựng nên tri thức mới cho bản thân. 

Môi trường học tập nói chung và môi trường học tập mang tính kiến tạo 

nói riêng, (theo [6, tr. 221]) môi trường : “là hệ thống đối mặt với người học, 

có tác động tới quá trình người học vận dụng hoặc điều chỉnh những tri thức 

hay quan niệm sẵn có”. Nhiệm vụ của giáo viên là định hướng, tổ chức, điều 

khiển quá trình học tập của học sinh, giáo viên giúp đỡ học sinh học và hiểu, 

làm nảy sinh tri thức mới theo chức năng là một người hướng dẫn, trọng tài 

cố vấn. Nhiệm vụ của học sinh là học thông qua sự tương tác với môi trường. 

Khi học sinh làm việc với những đối tượng trong môi trường có thể xảy ra hai 

trường hợp. 

- Nếu học sinh tiếp nhận cac thông tin từ môi trường xung quanh và 

dùng các kiến thức, kỹ năng có thể xử lý các thông tin đó nhằm đạt được mục 

tiêu nhận thức thì đó gọi là quá trình đồng hoá. 

- Nếu những đối tượng mới tác động trở lại chủ thể buộc họ phải điều 

chỉnh những tri thức hoặc quan niệm sẵn có để giải quyết những vấn đề nảy 

sinh là điều ứng. Sự điều ứng là kết quả của một hoạt động điều chỉnh sự mất 

cân bằng nhận thức do quá trình tiếp nhận gây nên. Đó chính là quá trình “nội 
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cân bằng phát triển”, nghĩa là dẫn đến sự cân bằng mới về nhận thức ở mức 

cao hơn (theo [3, tr. 12]). 

Mặt khác, môi trường học tập kiến tạo còn là môi trường chứa đựng 

những mâu thuẫn, thách thức đối với học sinh, môi trường mang tính kiên stạo 

luôn tạo ra những vấn đề thách thức đối với học sinh khi tiếp cận đến tri thức 

mới. Do vậy học sinh bắt buộc phải thay đổi quan điểm của mình (điều ứng). 

Tóm lại, môi trường học tập mang tính kiến tạo có đặc trưng là sự hợp 

tác và tính mâu thuẫn. Nhờ hai đặc trưng này mà người học tích cực, chủ 

động, sáng tạo kiến tạo tri thức mới. Do đó tri thức mà học sinh tích luỹ được 

sẽ bền vững, hữu ích và có giá trị hơn. 

1.5.3.  Vai trò của giáo viên trong dạy học theo quan điểm kiến tạo 

Theo các quan điểm về lý thuyết kiến tạo trong dạy học thì người thầy 

giáo phải là người tổ chức, điều khiển sự thảo luận của học sinh trong quá 

trình học tập, đồng thời người thầy giáo phải là người thiết kế những chỉ dẫn, 

chuẩn bị cho học sinh những cơ hội để tự xây dựng cho mình những tri thức 

mới. Trong quá trình dạy học, người thầy hãy tạo ra môi trường học tập mang 

tính kiến tạo, ví như tạo ra một bầu không khí vui vẻ và thoải mái trong lớp 

học, tất nhiên điều này là trong một giới hạn nhất định, thầy giáo phải là 

người xác nhận tính đúng đẵn của tri thức mới mà học sinh thu nhận được. 

Trong quá trình học tập [3, tr. 29- 30]  theo quan điểm kiến tạo, các tri 

thức mà học sinh nhậ được thường là kết quả hoạt động của cá nhân hoặc do 

nhóm học sinh hợp tác với nhau đề tìm ra. Do vậy, với trình độ của mình, học 

sinh không phải luôn luôn đánh giá đúng đắn về các tri thức đó cũng như khó 

thấy được vị trí của kiến thức đó trong chương trình. 

Qua những phân tích ở trên, ta nhận thấy được trong qua trình dạy học 

theo quan điểm kiến tạo, vị trí trung tâm trong quá trình dạy học chuyển từ 

giáo viên sang học sinh, tức là (theo [19, tr. 13]): “Chuyển từ sư phạm độc 

thoại, áp đặt, quyền uy sang sư phạm đối thoại, dân chủ, thầy phải biết hướng 
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dẫn cho trò biết quan sát, chú ý, tò mò phát hiện ra mâu thuẫn bằng những 

mẩu đối thoại lý thú, ngôn ngữ của học trò trên con đường tiếp cận kiến thức. 

Giữa học trò với nhau cũng nên có những sinh hoạt tập thể từ 2 người trở lên 

để trao đổi với nhau những điều như vậy”. 

Như vậy, những tác động của giáo viên không ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả học tập của học sinh mà thông qua các yếu tố trung gian như đặc điểm 

và quá trình tâm lý của người học. 

Người giáo viên với vai trò của mình phải có cách dạy cho học sinh đạt 

mục tiêu đặt ra là từ học làm, đến biết làm, muốn làm và cuối cùng muốn tồn 

tại và phát triển. Đó là nhân cách của một con người lao động tự chủ, năng 

động, sáng tạo. 

1.5.4.  Vai trò của học sinh trong dạy theo quan điểm kiến tạo 

Theo lý thuyết kiến tạo thì học sinh có vai trò chủ thể tích cực của hoạt 

động học. Nhu cầu, lợi ích của người học là khởi nguồn của hoạt động dạy. 

Người học tự khám phá kiến thức, xây dựng nên những kiến thức cho bản thân, 

trên cơ sở người học chủ động học tập. Người học phải biết đặt mình vào trong 

một môi trường tích cực để phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề thông qua quá 

trình đồng hoá và điều ứng những kiến thức và kinh nghiệm cá nhân đã có sao 

cho thích ứng với những tình huống mới  [14, tr. 364]. “Theo nhiều cách khác 

nhau, việc học tập của học sinh phải tích cực, mà không được thụ động hay tái 

diễn, có nghĩa là dựa trên sự thụ cảm, khi giới hạn bởi sự đọc sách, nghe giảng 

hay xem phim mà không kèm theo sự hoạt động tích cực của trí tuệ bản thân thì 

học sinh có thể học được cái gì và rõ ràng không thể học được nhiều”. 

Như vậy, cách tốt nhất để học sinh học một cái gì đấy là tự khám phá lấy. 

Nhà vật lý người Đức, G. Licxơtenbegơ- thế kỷ 18 có một câu châm ngôn: 

“Những cái gì mà tự bản thân anh buộc phải khám phá, để lại trong tiềm thức 

của anh con đường nhỏ mà anh lại có thể sử dụng khi cần thiết”[14, tr. 359]. 
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Khi học sinh đóng vai trò trọng tâm trong quá trình học tập của họ, thì 

học sinh hoạt động một cách tích cực, chủ động để lĩnh hội kiến thức, xử lý 

thông tin… Qua quá trình này họ tích luỹ được tri thức cho riêng bản thân và 

tri thức đó là của họ. Học sinh có quyền sở hữu tri thức đó. 

1.5.5. Lớp học kiến tạo 

Trong một lớp học kiến tạo, tâm điểm là xu hướng thay đổi từ giáo viên 

làm trung tâm (đến học sinh làm trung tâm), lớp học không còn là nơi giáo 

viên (như chuyên gia) “đổ” những kiến thức vào những học sinh – những cái 

chai rỗng. Trong mô hình dạy học kiến tạo, học sinh được thúc giục hoạt động 

trong tiến trình học tập của chúng. Giáo viên đóng vai trò như là người cố 

vấn, dàn xếp, nhắc hở và giúp học sinh phát triển và đánh giá những hiểu biết 

về việc học của chúng. Một trong những công việc lớn nhất của giáo viên là 

hỏi những câu hỏi tốt. 

Trong một lớp học kiến tạo, cả giáo viên và học sinh không phải chỉ 

xem kiến thức như là một thứ để nhớ mà kiến thức là một đối tượng động. 

Học sinh trong lớp học kiến tạo không phải là một cái bảng đá trống rỗng mà 

ở đó kiến thức được khắc vào, chúng đến với những tình huống bằng kiến 

thức đã được trình bày, những ý kiến và vốn hiểu biết kinh nghiệm. Kiến thức 

có sẵn của học sinh là tư liệu sống cho kiến thức mới mà học sinh sẽ tạo ra. 

Theo tác giả Jacqueline Grennon Brooks: Trong một lớp học kiến tạo 

học sinh có được từ giáo viên những thông tin chưa định hình và những vấn 

đề định nghĩa chưa rõ ràng. Học sinh phải làm việc và hợp tác nhằm tìm ra 

làm thế nào để tiến đến lời giải cho vấn đề. Giáo viên trở thành người dàn xếp 

cho quá trình hình thành ý nghĩa. 

Trong một lớp học mang tính kiến tạo thì: 

- Thầy giáo không bày cho học sinh cách giải bất kỳ bài toán nào, mà 

chỉ đưa ra các vấn đề hoặc bài toán, đồng thời động viên các em tìm cách của 

riêng mình để tấn công và tìm lời giải bài toán đó. 
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- Khi học sinh đã đưa ra cách giải của riêng mình, thầy giáo cố gắng 

đừng nói câu trả lời là đúng hay sai, mà chỉ động viên các em đồng ý hoặck 

hông đồng ý với các cách giải khác của các bạn trong lớp và để trao đỏi ý 

tưởng của các em học sinh cho đến khi đồng ý lời giải nào có ý nghĩa và chấp 

nhận được. 

- Thầy giáo phải tôn trọng các cách giải thích của các em học sinh, vì 

nó gắn liền với tư duy đang có của học sinh. 

- Trong lớp học kiến tạo, học sinh được phép dùng các kiến thức của 

các em có để trả lời. 

- Học sinh trao đổi cách giải và lời giải cho nhau, tranh luận với nhau, 

suy nghĩ và phê phán về cách giải tốt nhất của bài toán. 

Chúng ta có thể so sánh giữa lớp học truyền thống và lớp học kiến tạo 

qua bảng tổng kết sau: 

Lớp học truyền thống Lớp học kiến tạo 

Chương trình giảng dạy bắt đầu với các 

phần của cả tổng thể. Nhấn mạnh các 

kỹ năng cơ bản. 

Chương trình nhấn mạnh các khái niệm 

lớn, bắt đầu với tổng thể và mở rộng ra 

với các thành phần. 

Chương trình giảng dạy, sách giáo 

khoa là pháp lệnh tối cao. 

Mục đích của những câu hỏi của học 

sinh và những vấn đề mà chúng quan 

tâm là quan trọng. 

Phương tiện chủ yếu là sách giáo khoa 

và sách bài tập. 

Phương tiện bao gồm những nguồn ban 

đầu và phương tiện vận dụng. 

Học tập dựa vào sự nhắc lại, bắt chước. Học tập là tương tác, xây dựng trên 

những cái mà học sinh đã biết rồi. 

Giáo viên phổ biến thông tin học sinh, 

học sinh tiếp nhận tri thức. 

Giáo viên phải đàm thoại với học sinh, 

giúp đỡ học sinh tự kiến tạo tri thức 

cho chúng. 
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Vai trò của giáo viên là trực tiếp, quyền 

lực tối cao. 

Vai trò của giáo viên là tương tác, đàm 

phán là tối cao. 

Đánh giá thông qua trắc nghiệm, trả lời 

đúng. Sản phẩm cuối cùng là quan 

trọng. 

Đánh giá bao gồm kiểm tra việc làm, 

quan sát, quan điểm của học sinh. Tiến 

trình quan trọng hơn sản phẩm. 

Kiến thức giống như là một vật tư. Kiến thức là một đối tượng động. 

Học sinh làm việc hầu như một mình. Học sinh làm việc theo nhóm. 

 

Căn cứ những phân tích và so sánh trên đây, ta có thể nhận xét được 

rằng: Môi trường học tập mang tính kiến tạo giúp cho học sinh làm việc là 

chính; thông qua các hoạt động và bằng hoạt động, từ đó học sinh tự xây dựng 

(kiến tạo) nên tri thức cho bản thân. Giáo viên là người định hướng, tổ chức, 

điều khiển, là người xây dựng các tình huống dạy học, giáo viên là người lựa 

chọn các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, để từ đó học 

sinh phát hiện và giải quyết vấn đề, xây dựng và thử nghiệm các ý tưởng, giải 

pháp của riêng họ. Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo không hạ thấp vai 

trò của giáo viên; không lu mờ vai trò của giáo viên mà ở đó đòi hỏi giáo viên 

phải có trình độ cao hơn, như nắm vững tri thức khoa học của môn học; hiểu rõ 

bản chất và đặc điểm tâm lý bên trong của người học, nắm vững phương pháp 

tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của học sinh, biết xây dựng môi trường có 

khả năng thúc đẩy người học tự điều khiển hoạt động học tập của bản thân. 

1.6. Một số năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học 
Trên cơ sở các quan điểm về thuyết kiến tạo; các luận điểm về thuyết kiến 

tạo, mô hình, cách thức tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo, chúng ta đề 

xuất một số năng lực kiến tạo cơ bản củahọc sinh trong quá trình học tập. 

1.6.1. Năng lực dự đoán phát hiện vấn đề 
Đây là phương pháp dựa trên cơ sở các quy luật tư duy biện chứng, tư 

duy tiền lô gíc, khả năng liên tưởng và di chuyển các liên tưởng: 
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 Trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ, vấn đề là gì, tầm quan trọng của 

việc dự đoán, phát hiện vấn đề? 

Theo TS. Đinh Thị Kim Thoa thì: “Một vấn đề là một nhiệm vụ với 

một số lượng nhất định cái điều kiện và thông tin. Vấn đề có ngữ cảnh mặc 

dầu những yếu tố liên quan tạo nên ngữ cảnh đó có thể chưa rõ ràng. Người 

gặp vấn đề này muốn hoặc cần phải giải quyết”. 

Năng lực dự đoán phát hiện vấn đề đang tồn tại là một trong những đặc 

điểm quan trọng của người giải quyết vấn đề. Trong kinh doanh cũng như 

trong học tập, vấn đề nào cần được cân nhắc để giải quyết có vai trò quyết 

định để lựa chọn chiến lược tiến hành thích hợp. 

Theo TS. Đinh Thị Kim Thoa thì: Sau khi xác định được vấn đề, cần 

phải định nghĩa (gọi tên) chính xác vấn đề. Ví dụ: khi nói đến vấn đề nhà 

trường chưa phát huy khả năng tư duy tích cực của người học. Chúng ta phải 

định rõ: Nhà trường cụ thể là ai (giáo viên hay chương trình). Nếu do giáo 

viên, giải pháp tập trung vào giáo viên…, Như vậy vấn đề càng định nghĩa rõ 

ràng, chính xác, chiến lược giải quyết càng phù hợp và có hiệu quả. 

Theo GS.TS Đào Tam, trong dạy học Toán, để học sinh có năng lực dự 

đoán phát hiện vấn đề, học sinh cần được rèn luyện các năng lực thành tố 

như: Năng lực xem xét các đối tượng Toán học, các quan hệ Toán học. Trong 

mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, học sinh cần nắm mối quan hệ nhân 

quả, cần có các năng lực so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, tổng quát 

hoá, năng lực liên tưởng các đối tượng, quan hệ đã biết với các đối tượng 

tương tự, quan hệ tương tự. Những năng lực vừa nêu trên thuộc phạm trù 

năng lực tư duy tiền lôgic và năng lực tư duy biện chứng. 

VD: Chứng minh rằng với k, n ∈ N, 3 < k < n ta có: 
k

3n
3k

n
2k

n
1k

n
k
n CCC3C3C +

−−− =+++  

Học sinh có thể liên tưởng đến công thức: k
n

k
1n

k
1n CCC =+ −−  
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Và việc tách hợp lý giữa các biểu thức 

Vế trái:= 3k
n

2k
n

2k
n

1k
n

1k
n

k
n CC)CC(2CC −−−−− +++++  

 = 2k
1n

1k
1n

1k
1n

k
1n

2k
1n

k
1n

k
1n CC()CC(CC2C −

+
−
+

−
++

−
+++ +++=++ ) 

  = k
2nC + + 1k

2nC −
+  = k

3nC +  (đpcm) 

1.6.2.  Năng lực định hướng tìm tòi cách thức giải quyết vấn đề, tìm lời giải 

các bài toán 

Theo GS. Đào Tam: Trong dạy học Toán, năng lực này được xác định 

dựa trên cơ sở các khả năng sau của học sinh: Khả năng phát hiện các đối 

tượng và quan hệ trong mối liên hệ tương tự, khả năng phát hiện ý tưởng nhờ 

nắm quan hệ giữa kết quả và nguyên nhân của vấn đề, khả năng học sinh nhìn 

nhận một vấn đề theo nhiều quan điểm, nhiều hướng khác nhau, khả năng 

nhận dạng các đối tượng và các phương pháp khác nhau vận dụng thích hợp 

và giải quyết các vấn đề học sinh đang cần giải quyết. 

VD: Khi CM công thức: k
nC  = 

!k
A k

n (1<k < n) 

Để giải bài toán trên, học sinh có thể nhìn nhậnt heo các hướng 

- Biến đổi vế phải: 

Vế phải  =  k
n

k
n C

)!kn(!k
!n

!k
)!kn(

!n

!k
A

=
−

=−= = Vế trái (đpcm) 

- Coi mỗi cách sắp xếp thứ tự các phần tử của một tổ hợp chập k của n 

phần của tập A cho một chỉnh hợp chập k của tập A. Nói cách khác, mỗi hoán 

vị của một tổ hợp chập k của A cho ta một chỉnh hợp chập k của A. Vậy từ 

một tổ hợp chập k của A ta lập được k chỉnh hợp chập k của A. 

Do đó ta có: !k.CA k
n

k
n =  (đpcm) 

1.6.3.  Năng lực huy động kiến thức để giải quyết các vấn đề Toán học 

Các thành tố của năng lực này là: 
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- Năng lực lựa chọn các công cụ thích hợp để giải quyết một vấn đề. 

- Năng lực quy lạ về quen nhờ khả năng biến đổi các vấn đề, biến đổi 

các bài toán về các dạng tương tự đã gặp. 

- Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ. 

Đây là dạng năng lực mà đòi hỏi ở mức độ cụ thể cao hơn so với năng 

lực định hướng tìm tòi cách thức giải quyết vấn đề. 

Học sinh huy động kiến thức để giải quyết tốt các vấn đề gặp phải khi 

học tập còn phụ thuộc vào khả năng chuyển đổi ngôn ngữ trong nội tại một 

nội dung Toán học và chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang nôgn ngữ khác để 

diễn đạt cùng một nội dung Toán học. 

1.6.4.  Năng lực lập luận lôgic, lập luận có căn cứ để giải quyết chính xác 

các vấn đề đặt ra 

Đây là năng lực rất quan trọng, tất nhiên để có được năng lực này kiến 

thức mà học đã có phải vững chắc, học sinh với kiến thức và kinh nghiệm đã 

có của mình hoàn toàn giải quyết được vấn đề đặt ra. Tuy nhiên khi tự mình 

giải quyết các bài toán học sinh phải biết cách lập luận và lập luận có căn cứ. 

Đây là năng lực mà học sinh cần được rèn luyện nhiều để tăng dần khả năng 

lập luận lôgic, có căn cứ và chính xác. 

VD: Tổ một có 10 người, tổ hai có 9 người. Có bao nhiêu cách chọn 

một nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ trên có ít nhất là 2 người.  

Đứng trước bài toán trên: Học sinh phải chắc kiến thức về tổ hợp, đồng 

thời phải biết phân tích rõ đầu bài hỏi gì? Ở đây là số cách chọn một nhóm 8 

người sao cho mỗi tổ trên có ít nhất là hai người. Như vậy, nếu giả sử ta chọn 

k người của tổ một và (8 - k) người ở tổ hai thì mỗi tổ có ít nhất một người. 

Do đó 2 < k < 6 học sinh tiếp tục lập luận căn cứ vào giả thiết: Chọn k người 

trong số 10 người ở tổ một, vậy số cách chọn là Ck
10. Ứng với một cách chọn            

trên, ta có số cách chọn (8 - k) trong số 9 người ở tổ hai là C8-k
9  . Học sinh đến 
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đây phải hiểu được rằng, số cách chọn cần tìm muốn biết phải áp dụng quy 

tắc nhân. Do đó số cách chọn 8 người như trên là: 

 Sk = k8
9

k
10 C.C − (k = 2,3…6) 

Vậy số cách chọn là:  

S = S2 + S3 + … + S6 = 2
9

6
10

6
9

2
10 C.C....C.C ++  = 74.088 

1.6.5. Năng lực đánh giá, phê phán 

Đây là năng lực rất quan trọng ở học sinh. Đây là hình thức biểu hiện 

của năng lực tương phê phán, tức là người học sinh phải có suy xét, cân nhắc 

để đưa ra quyết định hợp lý khi hiểu hoặc thực hiện một vấn đề. Người học 

sinh cần phải biết nhận xét, và cân nhắc kỹ các quan điểm của người khác, so 

sánh với hiểu biết của mình để từ đó đưa ra các luận điểm có chứng cứ và đầy 

đủ lý do, đảm bảo tính chính xác. 

Trở lại ví dụ trong mục 6.4. nếu năng lực đánh giá, phê phán của học 

sinh ở mức độ cao thì học sinh có thể đưa ra được bài toán tổng quát và có 

những chiến lược giải. 

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp A có n phần tử, tập hợp B có m phần 

tử. Hãy tính số cách chọn p phần tử từ hai tập hợp trên (p < m + n) và thoả 

mãn một điều kiện nào đó. 

Lời giải:  

* Tính trực tiếp: Giả sử ta chọn k phần tử của tập A và (p - k) phần tử 

của tập B (trường hợp giả thiết cho nhiều tập hợp hơn, ta làm tương tự). Số 

cách chọn là: Sk = kp
m

k
n C.C − . Cho k thay đổi phù hợp với điều kiện của bài toán 

và lấy tổng của tất cả các số hạng Sk tương ứng, khi đó ta sẽ được kết quả 

phải tìm. 

* Tính gián tiếp: Số cách cọn k phần tử từ tập A & B một cách bất kỳ là 
k

nmC + . Kết quả phải tìm chínhlà hiệu của k
nmC +  với tổng các số hạng Sk, tương 

ứng với mỗi giá trị k không thoả mãn giả thiết của bài toán. 
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1.7. Ưu, nhược điểm của dạy học theo quan điểm kiến tạo 

Trong quá trình dạy nói chung và quá trình dạy học ở phổ thông nói 

riêng, có nhiều quan điểm tiếp cận để dạy học. Từ đó giúp người thầy định 

hướng việc lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với nó và ngược lại 

vẫn tồn tại những phương pháp dạy học phù hợp với nhiều quan điểm dạy học 

khác nhau. Tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo là một trong những 

bước đột phá mới trong dạy học ở trường Phổ thông ở Việt Nam. Cũng như 

các phương pháp dạy học, không có phương pháp dạy học nào là vạn năng, 

phù hợp với mọi nội dung; mội đối tượng học sinh. Phương pháp nào cũng có 

những điểm mạnh, nổi trội của nó, đồng thời cũng bộc lộ những điểm hạn chế 

cần khắc phục. Tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo không nằm ngoài 

quy luật đó, nó cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Chúng ta cùng xem 

xét cụ thể về chúng. 

1.7.1. Ưu điểm 

- Học sinh học tập một cách tích cực và chủ động; học sinh tự xây dựng 

được tri thức cho bản thân, chứ học sinh không phải tiếp thu một cách thụ động. 

- Trong quá trình học tập học sinh phải đồng hoá và điều ứng để thích 

nghi với môi trường học tập; đồng thời học sinh tổ chức lại được thế giới 

quan cho chính bản thân họ. Đây là điểm quan trọng bởi trong cuộc sống 

người học phải có sự thích ứng cao để đáp ứng sự đòi hỏi của xã hội. 

Đây là cách dạy học tích cực, ở đó học sinh tự hoà mình vào các hoạt 

động trí tuệ của những người xung quanh. Trong một lớp học kiến tạo thì học 

sinh tham gia vào việc khám phá, phát minh; đồng thời học sinh còn tham gia 

vào cả quá trình xã hội bao gồm cả việc giải thích, trao đổi, đàm phán và đánh 

giá. Từ đó học sinh được phát triển các kỹ năng giao tiếp, trao đổi, tìm kiếm và 

chia sẻ thông tin, kỹ năng hợp tác theo nhóm. Do đó kiến thức mà học sinh cá 

nhân tìm ra mang tính chất xã hội, khách quan hơn, tức là xã hội hoá việc học. 
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- Dạy học theo quan điểm kiến tạo thì ngoài việc cung cấp cho học sinh 

hệ thống tri thức mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh thể hiện ở 

việc học sinh biết cách học; biết cách tìm ra những tri thức đó. 

- Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo việc học sinh đưa ra các dự 

đoán về một vấn đề cần giải quyết, sau đó được kiểm nghiệm, vấn đề đưa ra 

là sai lầm có ý nghĩa của học sinh và buộc học sinh phải đưa ra các dự đoán 

khác. Do đó học sinh sẽ học được tri thức cho bản than thông qua các sai lầm 

do chính mình tạo ra. Đây là điều thú vị trong quan điểm kiến tạo. Học sinh sẽ 

tự khám phá hệ thống tri thức cho bản than; Như một câu châm ngôn nổi 

tiếng của nhà Vật lý người Đức G. Licxơtenbegơ : “Những cái gì mà tự bản 

thân anh buộc phải khám phá, để lại trong kiến thức của anh con đường nhỏ 

mà anh lại có thể sử dụng khi cần thiết”. 

1.7.2. Nhược điểm 

- Dạy học theo quan điểm kiến tạo coi trọng vốn tri thức kinh nghiệm 

của học sinh, chưa thật sự coi trọng đến tri thức khách quan. 

- Đề cao việc học tập theo nhóm, tron gkhi năng lực tư duy, khả năng 

giải quyết vấn đề của cá nhân là rất quan trọng. 

- Đòi hỏi giáo viên phải có trình độ cao cả về kiến thức và phương 

pháp, đặc biệt là phải hiểu biết sâu sắc về thuyết kiến tạo. Từ đó, giáo viên có 

thể xây dựng được các tình huống học tập, tạo lập được môi trường học tập 

tốt cho học sinh. 

- Khi vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học thì người thầy tốn rất 

nhiều thời gian chuẩn bị, bởi việc tổ chức các hoạt động trong lớp học là do 

thầy giáo điều khiển; định hướng. Do đó các pha tình huống học tập được tạo 

ra phải kích thích được khả năng tư duy của các em, mà không trùng lặp, phải 

có ý nghĩa. Đây là một việc cần rất nhiều công sức của người thầy. Khi giáo 

viên đã định hướng quá trình kiến tạo của học sinh, tất nhiên không bắt ép các 

em, tuy tốn nhiều thời gian, nhưng sau khi các em có một hoặc hai lần có 
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niềm vui trong việc tìm cách giải quyết vấn đề thì các em sẵn sàng làm việc 

với những vấn đề giáo viên đưa ra. 

1.8. Phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với quan điểm kiến tạo 

Trong quá trình dạy học việc phối hợp các phương pháp để dạy học là rất 

quan trọng. Bởi nếu không thì việc dạy và học giữa thầy và trò còn rất nhiều hạn 

chế không đáp ứng được xu thế đổi mới của phương pháp dạy học. Mỗi phương 

pháp đều có những điểm ưu thế nổi bật, nếu đề cao quá mức một phương pháp 

nào đó thì thậ sự là thiểu cận, không mang lại hiệu quả mong muốn. 

Theo Joyce và Weil [3, tr. 91] thì những giáo viên dạy giỏi, có hiệu quả 

thường sử dụng rất nhiều cách tiếp cận quá trình dạy học khác bởi họ nhận thức 

được rằng không thể tồn tại một phương pháp dạy học hoàn chỉnh phù hợp với 

mọi đối tượng học sinh và mọi môn học. Việc phối hợp sử dụng phong phú các 

phương pháp dạy học sẽ đảm bảo rằng rất cả các phạm trù của quá trình học tập 

(nhận thức, vận động tâm lý và tác động xã hội) đề được chú ý. 

Vì vậy, một số phương pháp phù hợp cần được sử dụng hợp lý với 

quan điểm kiến tạo trong dạy học là: Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn 

đề, phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn; phương pháp dạy học hợp 

tác, phương pháp tự học. 

Sau đây chúng ta sẽ xem xét một số đặc điểm cơ bản nhất của các 

phương pháp trên. 

1.8.1. Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 

1.8.1.1 Cơ sở lý luận 

- Các nhà giáo dục học cho rằng: Học tập là quá trình tự phát hiện và 

khám phá những tri thức mới cho bản thân. 

- Tốt nhất trong giáo dục là biến quá trình dạy học thành quá trình tự do 

học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 

1.8.1.2 Những khái niệm cơ bản 

* Vấn đề  
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- Được biểu thị bởi một hệ thống những mệnh đề, câu hỏi, yêu cầu hoạt 

động chưa được giải đáp, chưa có phương pháp mang tính thuật toán để thực hiện. 

- Tình huống gợi vấn đề là tình huống trong đó có một vấn đề gọi nhu 

cầu nhận thức, gây niềm tin ở khả năng. 

- Kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là kiểu dạy học mà giáo 

viên tạo ra tình huống gọi vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện và giải quyết 

vấn đề qua đó mà học sinh lĩnh hội được tri thức rèn luyện kỹ năng đạt được 

mục đích dạy học. 

1.8.1.3. Những hình thức dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: 

- Có 3 hình thức là: 

+ Tự nghiên cứu vấn đề 

+ Vấn đáp phát hiện và giải quyết vấn đề 

+ Thuyết trình phát hiện và giải quyết vấn đề 

1.8.2. Phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn 

1.8.2.1. Khái quát 

* ý nghĩa của sự khám phá 

 Học sinh sẽ thông hiểu, ghi nhớ và vận dụng hiểu biết của mình thông 

qua hoạt động tự giác, chủ động, hám phá ra những điều mới mẻ đối với bản 

thân. Tới một trình độ nhất định thì sự khám phá đó sẽ mang tính khoa học. 

Vậy sử dụng phương pháp dạy học khám phá có ý nghĩa tập dượt cho học 

sinh sáng tạo tuy nhiên ở mức thấp. 

* Tổ chức các hoạt động khám phá trong lớp học: 

Để dạy học khám phá, người giáo viên phải thiết kế bài dạy thành một 

chuỗi các hoạt động, phù hợp với năng lực trình độ của học sinh, sao cho sau 

những hoạt động ấy học sinh tự lực khám phá ra những tri thức mới. 

1.8.2.2.  Các dạng hoạt động khám phá trong học tập 

* Các hình thức: 

- Hình thức đàm thoại phát hiện 
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- Thông qua biểu bảng 

- Thông qua kiểm nghiệm, đề xuất giả thiết 

- Tranh luận, thảo luận về một vấn đề nêu ra, các phương pháp giải một 

bài toán. 

- Cho học sinh làm các bài tập lớn, tập dượt nghiên cứu. 

* Các biện pháp thực hiện: 

- Sử dụng phiếu học tập 

- Thảo luận từng vấn đề trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Học sinh tự tổ chức thảo luận 

* Điều kiện thực hiện: 

- Để vận dụng dạy học khám phá có hiệu quả cần thoả mãn điều kiện: 

+ Đa số học sinh phải có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực 

hiện các hoạt động do giáo viên đưa ra. 

+ Số lượng các hoạt động vừa phải không quá ít, không quá nhiều 

+ Mỗi hoạt động phải được mô tả, yêu cầu rõ ràng để học sinh thực 

hiện được chính xác yêu cầu hoạt động của giáo viên. 

1.8.3.   Phương pháp dạy học hợp tác 

1.8.3.1. Cơ sở lý luận 

- Phương pháp dạy học này xuất phát từ nguyên lý về mối liên hệ phổ 

biến: “Mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong những mối liên hệ, tác động 

qua lại lẫn nhau”. Từ mối liên hệ đó, trong xã hội thể hiện là mối liên hệ giữa 

cá nhân và tập thể: Cá nhân tồn tại trong tập thể với tư cách là một tế bào, cá 

nhân biểu hiện bản sức của mình qua hoạt động tập thể, nhưng không hoà tan 

vào tập thể; cá nhân không tồn tại một cách đích thực nếu không gắn với một 

tập thể nhất định. 

- Phương pháp dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học tích cực, 

hỗ trợ cho các phương pháp dạy học tích cực khác. 
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Trong hoạt động tập thể học sinh có hứng thú và động cơ học tập hơn, 

kiến thức được các em học sinh khám phá tìm tòi, được tiếp thu từ nhiều 

chiều như: qua thầy, qua bạn, qua thành công, qua thất bại. Từ đó học sinh 

nắm kiến thức vững chắc hơn, hiểu biết vấn đề sâu sắc hơn. 

1.8.3.2.  Khái niệm 

- Phương pháp dạy học hợp tác là phương pháp dạy học ở đó học sinh 

được học tập trong một nhóm, có sự cộng tác của các thành viên trong nhóm 

một cách trực tiếp và tích cực nhằm lĩnh hội kiến thức, đạt mục đích chung 

của nhóm. 

- Dạy học hợp tác bao gồm 5 thành tố cơ bản: Sự phụ thuộc lẫn nhau 

một cách tích cực, sự tương tác trực tiếp tác động đến sự thành công của 

nhau, thể hiện rõ được trách nhiệm của cá nhân trong nhóm, phát triển kỹ 

năng giao tiếp, phải được rút kinh nghiệm qua hợp tác nhóm. 

- Quá trình dạy học hợp tác sẽ đạt được hiệu quả khi đáp ứng được các 

điều kiện: 

+ Mục đích học tập phải được xác định rõ ràng. 

+ Các thành viên trong nhóm phải trực tiếp và tích cực có trách nhiệm cao. 

+ Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực giữa các thành viên. 

+ Hình thành được động cơ hợp tác 

+ Sự phân nhóm hợp lý, sự phân trách nhiệm hợp lý 

1.8.3.3.   Những hình thức tổ chức dạy học hợp tác 

- Thi kiến thức theo đội 

- Thi trò chơi theo các đội 

- Học ghép trong nhóm: Mỗi cá nhân trong nhóm nghiên cứu một phần 

nhiệm vụ, sau đó hợp tác lại để đưa ra kiến thức chung. 

- Kiến thức theo nhóm: Các cá nhân trong nhóm tự kiểm tra kiến thức 

của nhau. 

- Chia sẻ theo cặp 
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- Hợp tác trong hợp tác: Giáo viên phân chia bài học theo các chủ đề và 

phân công từng nhóm, sau đó các nhóm có trách nhiệm trình bày trước tập thể 

kết quả của nhóm mình. 

1.8.3.4 Lưu ý khi dạy học hợp tác 

- Chia học sinh thành các nhóm nhỏ, đồng thời trong mỗi nhóm không 

đồng nhất về năng lực, giới tính… 

- Trong việc hoạt động nhóm giáo viên phải để ý đến việc hoạt động 

của các nhóm bởi trong một nhóm có thể có những học sinh nổi trội, do đó có 

thể gây ra tính thụ động của một số học sinh khác trong nhóm. 

- Do kiến thức trong bài bị chia nhỏ thành các phần nên vai trò tổ chức, 

điều khiển của người thầy là rất quan trọng. 

1.8.4. Phương pháp tự học 
1.8.4.1. Ý nghĩa 

 Trong xã hội hiện đại ngày nay với ự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

sự phát triển của khoa học công nghệ, việc chuẩn bị cho học sinh thích ứng 

với xã hội đó là rèn luyện cho học có năng lực để học tập suốt đời. Kiến thức 

của nhân loại là vô tận, không ai có thể dạy và học được tất cả. Nhà trường 

cũng chỉ trang bị những kiến thức cơ bản, còn người học phải tự biết cách học 

các tri thức trong cuộc sống sau này của họ. 

1.8.4.2.  Cơ sở khoa học 

Con người chỉ tư duy khi có nhu cầu. Do vậy người thầy phải biết kích 

thích được sự ham hiểu biết, sự hứng thú trong học tập, phải dạy cho học sinh 

cách học hơn là chỉ cung cấp kiến thức. 

Những kết quả nghiên cứu về giáo dục cho thấy: Sẽ đem lại kết quả 

giáo dục cao hơn nếu quá trình đào tạo được biến thành quá trình tự đào tạo, 

quá trình giáo dục biến thành quá trình tự giáo dục. 

1.8.4.3. Khái niệm 

 Quá trình tự học xuất phát từ nhu cầu nhận thức, chủ thể dựa vào các 

phương tiện nhận thức, tự nhận thức được, tiếp thu được kiến thức nào đấy. 
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 Phương pháp dạy học tự học là cách thức tác động của thầy giáo vào 

quá trình tự học của học sinh. 

1.8.4.4. Các hoạt động tự học 

- Hoạt động làm mẫu: 

 Người thầy hướng dẫn tại lớp cách học, cách ghi chép một bài, một 

vấn đề trong sách giáo khoa có thể làm mẫu về cách tìm phương pháp giải bài 

toán, khai thác bài toán… Hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học cho học sinh 

như đào sâu suy nghĩ bài toán, khai thác bài toán, tự tổng kết, biến ghi chép, 

kỹ năng tư duy phê phán. 

- Hoạt động giao lưu giữa thầy và trò, giữa trò và trò để hiểu rõ ý từ 

trong từng câu chữ, từng đoạn trong sách giáo khoa, trong tài liệu tham khảo. 

- Giáo viên cần đặt ra các câu hỏi (sau khi cho học sinh tự đọc một vấn 

đề) để đánh giá được nhận thức của học sinh. 

Tiểu  kết chương 1 

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận của lý thuyết kiến tạo ta nhận thấy 

một số đặc điểm sau:  

- Lý thuyết kiến tạo đã làm rõ bản chất của việc học sinh chính là quá 

trình đồng hoá và điều ứng các kiến thức và kỹ năng đã có của học sinh, chính 

dựa vào cơ sở khoa học này, vận dụng vào việc dạy học sẽ đạt hiệu quả cao. 

Do đó, tri thức của học sinh là do chính bản thân cá nhân họ xây dựng nên 

theo hướng tích cực hoá người học, học sinh không phải tiếp thu một cách thụ 

động mà chủ động tích cực, tự đặt mình vào môi trường học tập tích cực. Học 

sinh không phải hoàn toàn tiếp thu một cách thụ động từ phía giáo viên. 

- Lý thuyết kiến tạo đã thể hiện sự coi trọng phát triển tư duy của học 

sinh trong quá trình học tập. Đây chính là đặc điểm chúng ta có thể khai thức 

và áp dụng đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất 

lượng việc dạy và học.  
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- Cũng như phương pháp dạy học khác, lý thuyết kiến tạo nếu áp dụng 

trong dạy học cũng có những ưu và khuyết điểm. Do đó khi giảng dạy người 

giáo viên cần phải phối hợp các phương pháp dạy học khác phù hợp với quan 

điểm kiến tạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.  

- Lý thuyết kiến tạo cũng khẳng định vai trò rất quan trọng của người 

giáo viên, đó chính là người trọng tài cố vấn, là người tạo lập môi trường học 

tập, người tổ chức, điều khiển quá trình nhận thức của học sinh.  
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CHƯƠNG 2 

 DẠY HỌC PHẦN TỔ HỢP CỦA SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI SỐ VÀ 

GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 

2.1. Đặc điểm chương trình và sách giáo khoa đại số và giải  tích 11 nâng 
cao  trong chương trình Trung học phổ thông hiện nay 

- Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao được biên soạn theo 
chương trình môn Toán Trung học phổ thông ban hành theo quyết định của Bộ 
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, trên cơ sở tổng kết các ưu và nhược điểm của 
cuốn sách giáo khoa thì điểm Đại số và Giải tích 11 ban khoa học tự nhiên (bộ 1) 
sau hai năm thì điểm được giảng dạy tại gần 50 trường Trung học phổ thông ở 
nước ta và lấy ý kiến của các cán bộ, giáo viên trong cả nước. 

- Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao là sự tiếp nối của 
SGK đại số 10 nâng cao và theo [9, tr. 14]) có những  đặc điểm sau : 

+ Sát thực, tức là gần gũi với thực tiễn dạy học ở phổ thông nhằm nâng 
cao tính khả thi của chương trình và sách giáo khoa phù hợp với việc đổi mới 
giáo dục trung học phổ thông; tiếp cận thực tiễn đời sống, thực tiễn khoa học. 

+ Trực quan, tức là coi trình quan là phương pháp chủ đạo trong việc 
tiếp cận các khái niệm toán học; dãn dắt học sinh  nhận thức từ trực quan sinh 
động đến tư duy trừu tượng thông qua các hoạt động của họ. 

+ Nhẹ nhàng, tức là xác định những yêu cầu vừa sức đối với học sinh, 
không quá hàn lâm; sách giáo khoa trình bày vấn đề ngắn gọn, súc tích, không 
gây cho học sinh căng thẳng trong quá trình học tập. 

+ Đổi mới, tức là sách giáo khoa đã cách tân cách trình bày, nâng cao tính 
sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá. 
2.2.  Đặc điểm phần tổ hợp trong  chương trình và SGK đại số và giải 
tích 11 nâng cao 

- Trong SGK chỉnh lý hợp nhất năm 2000 – 2001, nội dung đại số tổ 

hợp được giảng dạy ở chương trình giải tích 12, chương IV (xem [7. tr.160-

174]) với   tổng thời lượng theo phân phối chương trình là 9 tiết, gồm 3 bài: 
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 Bài 1 Hai quy  tắc đếm cơ bản (2 tiết). bài 2 Hoán vị, chỉnh lý, tổ hợp 

(4 tiết); bài 3 Nhị thức thức Niu Tơn (3 tiết). 

Trên tinh thần chỉnh lý hợp nhất năm 2000 tôi thấy một số đặc điểm 

của nội dung đại số tổ hợp: 

+ Việc trình bày trong sách giáo khoa còn hàn lâm. 

+ Chương trình chưa thực sự sát với thực tiễn đời sống, thực tiễn khoa học. 

+ Việc tiếp cận các khái niệm toán học chưa trực quan, do đó chưa thực 

sự dẫn dắt học sinh, đặc biệt khó khăn cho học sinh tự học, nội dung này. 

+ Cách trình bày trong sách chưa thay đổi vẫn như những chương trình 

cũ, do đó chưa hấp dẫn học sinh, chưa nâng cao tính sư phạm. 

+ Phần bài tập được đưa ra trong sách giáo khoa và sách bài tập phù 

hợp với nội dung giảng dạy, tuy nhiên khi học sinh tham gia các kỳ thi đại 

học, cao đẳng học sinh thường gặp những bài tập tổ hợp rất khó. Điều này đòi 

hỏi học sinh phải ôn luyện rất nhiều, phải tham gia vào các lò luyện, việc học 

thêm của học sinh còn tràn lan. Do đó chưa đáp ứng được tinh thần đổi mới 

về phương pháp giảng dạy. 

- Trong khi chương trình đại số tổ hợp (chỉnh lý hợp nhất) được đưa 

vào giảng dạy ở lớp 12 ở cuối học kỳ II  thì trong chương trình phân ban (ban 

nâng cao) được đưa vào giảng dạy ở lớp 11, trong học kỳ 1 với thời lượng 9 

tiết. Đây thực sự là thay đổi lớn, lần đầu tiên được đưa xuống cho học sinh 

lớp 11 tiếp cận ngay trong giữa học kỳ 1 lớp 11. 

Nội dung được trình bày trong chương II (xem [15, tr. 50]) cùng với 

nội dung xác suất. (Lần đầu tiên xác suất được đưa vào chương trình phổ 

thông, không kể đến chương trình phân ban thí điểm năm 1995) 

- Tổ hợp là phần mở đầu của chương II. Các kiến thức của nó rất cơ 

bản và liên quan mật thiết tới phần xác suất (kiến thức đang trở nên quan 

trọng trong xã hội hiện đại). Nếu học sinh không nắm vững phần tổ hợp thì sẽ 

ảnh hưởng không tốt đến việc học tập phần xác suất. 
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- Nội dung trong sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao phần tổ 

hợp bám sát chương trình và đảm bảo nguyên tắc kế thừa. Bản thân tôi, là một 

giáo viên giảng dạy đã được 9 năm, trong thực tế giảng dạy tôi thấy được các 

bài toán tổ hợp luôn là một dạng toán khó đối với học sinh. Đặc biệt học sinh 

rất lúng túng không biết khi nào thì dùng chỉnh hợp, khi nào thì dùng tổ hợp. 

Do đó sách giáo khoa đã trình bảy nội dung phần tổ hợp sinh động, gần với 

thực tiễn, tránh được kinh viện hàn lâm. Trong bài có nhiều ví dụ về các tình 

huống khác nhau để học sinh có cơ hội thực hành. 

- Hệ thống các bài tập trong sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng 

cao  phần tổ hợp được chọn lọc cẩn thận và đóng vai trò quan trọng trong việc 

củng cố lý thuyết. Do đó, học sinh muốn nắm vững bài học thì phải tự mình 

làm được các bài tập. 

- Mục đích của phần tổ hợp  của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 

nâng cao  là để học sinh làm quen với những vấn đề đơn giản có nội dung tổ 

hợp thường gặp trong đời sống và khoa học. Do đó, hầu hết các ví dụ trong 

sách giáo khoa ta thấy đều được lấy từ thực tế cuộc sống. Do đó học sinh cần 

phải hiểu và phân biệt được các khái niệm, nhớ và vận dụng được các quy tắc, 

các công thức vào những bài toán đơn giản, không đòi hỏi những suy luận qua 

nhiều bước trung gian. Các ví dụ, bài tập thường gắn với bài toán thực tế như 

vấn đề chọn cán bộ lớp, vấn đề giao thông, vấn đề dân số. 

- Mục tiêu chung phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 

nâng cao [16, tr. 78-79]: 

* Về kiến thức: 

Giúp học sinh: 

+ Nắm vững hai quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng và quy tắc nhân; 

+ Hiểu rõ thế nào là một hoán vị của n phần tử . Hai hoán vị khác nhau 

có nghĩa là gì?  
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+ Hiểu rõ thế nào là một  chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử . Đặc 

biệt thấy rõ mối liên hệ và sự khác nhau giữa tổ hợp và chỉnh hợp. 

+Nhớ các công thức tính số các chỉnh hợp, số các tổ hợp chập k của n 

phần tử. 

+Nắm vững các định lý,  tính chất của chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n 

phần tử. 

+ Nắm vững công thức khai triển nhị thức Niu tơn. 

+ Nắm vững qui luật truy hồi thiết lập hàng thứ n+1 của tam giác Pa-

xcan khi đã biết hàng thứ n . Tìm thấy mối quan hệ giữa các hệ số trong công 

thức nhị thức Niu-tơn với các số nằm trên một hàng của tam giác Pa-xcan. 

* Về kỹ năng: 

Giúp học sinh: 

+ Biết vận dụng hai quy tắc đếm cơ bản, các công thức tính hoán vị, số 

tổ hợp và số chỉnh hợp để giải một số bài toán tổ hợp đơn giản; 

+ Biết vận dụng công thức khai triển nhị thức Niutơn vào làm một số 

bài tập trong SGK và SBT. 

2.3.  Yêu cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy phần tổ hợp của SGK 

đại số và giải tích 11 nâng cao. 
- Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo 

chống lại thói quen học tập thụ động của học sinh. 

- Phương pháp dạy học thay vì lấy “dạy” làm trung tâm sang lấy “học” 

làm trung tâm. Trong phương pháp tổ chức, người học - đối tượng hoạt động 

“dạy”, đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” - được cuốn hút vào các hoạt 

động học tập do giáo viên tổ chức và điều khiển, thông qua đó học sinh tự lực 

khám phá những điều mình chưa biết, chưa rõ ràng, tự xây dựng nên kiến 

thức cho bản thân, chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức mà giáo 

viên đã sắp đặt trước. 

- Trong quá trình dạy học người thầy cần rèn luyện phương pháp và 

phát huy năng lực tự học của học sinh: Tức là rèn luyện cho học sinh có được 
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phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học, đây chính là cốt lõi của 

phương pháp tự học. Nếu làm được như vậy, thì sẽ tạo được cho học sinh tinh 

thần ham học hỏi, khơi dậy nội lực vốn có tron gmỗi con người học sinh và 

kết quả học tập của học sinh sẽ tốt nhanh lên đáng kể. 

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chọn lọc các phương pháp dạy 

học hợp lý phù hợp với đối tượng học sinh, sáng tạo thêm để các hoạt động 

ngày càng phong phú và hiệu quả đối với giảng dạy và học tập. 

- Người giáo viên nên làm các giáo cụ trực quan, biểu bảng, các đồ 

dùng dạy học tự tạo, đây là một trong những biện pháp hỗ trợ tốt cho việc học 

chủ động của học sinh, là biện pháp tích cực trong việc rút bớt thời gian 

“chết”, lãng phí trong tiết học. 

- Giáo viên kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học 

như máy chiếu, hệ thống nghe nhìn, nhờ công nghệ, phương tiện dạy học sẽ 

giúp hỗ trợ các tương tác trong quá trình dạy và học, công nghệ giúp tối đa 

hoá thời gian và việc học diễn ra, tối thiểu hoá các lao động cấp thấp, tạo 

thuận lợi cho các mối quan hệ tương tác trong lớp học. 

- Giáo viên đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá: Giáo viên phải 

kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong nội dung chương trình phổ 

thông, đồng thời việc kiểm tra phải được diễn ra thường xuyên, định kỳ. Do 

đó việc đưa ra các tiêu chí của kiểm tra đánh giá trong các bài thi là rất quan 

trọng. Trong các đề kiểm tra giáo viên phải xác định được các mức độ nhận 

thức của học sinh, có hai hình thức cơ bản để kiểm tra là: Trắc nghiệm tựl uận 

và trắc nghiệm khách quan. 

2.4. Đề xuất quy trình tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa 
đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 

Tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo một nội dung cụ thể là khâu 

quan trọng thể hiện việc vận dụng lý thuyết vào giảng dạy, và đánh giá được 

kết qủa, tính khả thi của việc áp dụng quan điểm lý thuyết đó. Việc tổ chức 
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dạy học phần tổ hợp theo quan điểm kiến tạo, theo chúng tôi được diễn ra 

theo 3 giai đoạn: Chuẩn bị của giáo viên ⇒ giảng dạy trên lớp ⇒ xác định 

các phương thức kiểm tra, đánh giá. 

2.4.1. Giai đoạn chuẩn bị 

Đây là giai đoạn đầu tiên của việc tổ chức một giờ dạy học. Theo chúng 

tôi giai đoạn này là rất quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất 

bại của một giờ học. Nhiệm vụ của giáo viên trong giai đoạn này là: 

2.4.1.1. Phải phân tích, xác định đúng và hiểu rõ nội dung kiến thức trọng 

tâm của bài học 

Kiến thức trọng tâm là nội dung kiến thức “phải biết” sau khi học bài 

học, đồng thời nó liên quan đến tất cả các nội dung khác của bài học sẽ giúp 

giáo viên định hướng và xác định chính xác mục tiêu của bài, từ đó giúp cho 

việc tổ chức dạy học đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. 

2.4.1.2. Xác định đúng mục tiêu bài học 

- Việc xác định đúng mục tiêu của bài học là rất quan trọng, bởi nó 

quyết định đến việc xây dựng và lựa chọn các tình huống và phương pháp dạy 

học nội dung đó, đồng thời liên quan đến việc đánh giá kết quả của học sinh 

sau khi học xong bài. 

- Mục tiêu bài học phải nêu rõ yêu cầu học sinh cần đạt về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ. 

- Mục tiêu được biểu đạt bằng động từ cụ thể, có thể lượng hoá được: 

+ Mục tiêu kiến thức: Gồm 8 mức độ nhận thức: biết, hiểu, vận 

dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao và sáng tạo. 

+ Mục tiêu kỹ năng: Gồm 2 mức độ: làm được (biết làm) và 

thông thạo (thành thạo). 

+ Mục tiêu thái độ: Tạo sự hình thành thói quen, tính cách, nhân 

cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu giáo dục. 
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2.4.1.3. Giáo viên cần soạn các câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm vững các tri 

thức có liên quan của học sinh 

- Trong việc soạn các câu hỏi giáo viên có thể dự đoán những khó 

khăn, chướng ngại về mặt tri thức của học sinh. 

- Các câu hỏi cần phù hợp với đối tượng học sinh; câu hỏi phải sát với 

nội dung giảng dạy. 

2.4.1.4.  Lựa chọn các phương pháp dạy học và phương tiện dạy học 

- Không có phương pháp dạy học nào là hoàn hảo, mỗi phương pháp 

đều có những ưu, nhược điểm. Do đó trong một nội dung bài học cụ thể, trước 

đối tượng học sinh khác nhau ta phải lựa chọn và phối hợp các phương pháp 

dạy học thích hợp. Tìm vào điều kiện thực tế mà giáo viên cần lựa chọn 

phương tiện dạy học hợp lý để tổ chức dạy học đạt hiệu quả. 

2.4.1.5. Xây dựng các tình huống dạy học 

- Giáo viên cần hiểu rằng: Tình huống dạy học là tình huống mà vai trò 

của giáo viên được thể hiện tường minh với mục tiêu để học sinh học tập một 

tri thức nào do (theo Nguyễn Bá Kim). 

- Giáo viên lưu ý: Mọi tình huống đều có “giá trị dạy học”. Song tình 

huống dạy học là tình huống trong đó phải có sự hiện diện của người giáo 

viên nhằm tích hợp những nội dung tri thức cần truyền thụ vào trong các sự 

kiện của tình huống đó và cấu trúc các sự kiện sao cho phù hợp với logíc sư 

phạm, để khi học sinh giải quyết nó sẽ đạt được mục tiêu dạy học. 

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập mang tính định hướng cho bài học tiếp 

theo: Đây là khâu quan trọng và nó giúp tiết kiệm thời gian trên lớp đồng thời 

khai thác được các kiến thức đã có của học sinh. Các nhiệm vụ này sẽ được 

giao cho học sinh khi kết thúc bài học. 

2.4.2. Giảng dạy trên lớp 
Các hoạt động trong giai đoạn này là sự phối kết hợp giữa giáo viên và 

học sinh, học sinh và học sinh để đạt được mục tiêu bài giảng, được tiến hành 

theo các bước: 
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2.4.2.1. Giáo viên điều tra các kiến thức của học sinh liên quan đến nội dung 

cần dạy 

Công việc này được giáo viên tiến hành thông qua các phiếu học tập đã 

chuẩn bị sẵn. Tuỳ vào đối tượng học sinh, tuỳ vào nội dung bài học mà số 

lượng phiếu học tập nhiều hay ít. Giáo viên có thể cho học sinh trả lời các 

phiếu đó theo các nhóm rồi thu lại, cũng có thể gọi học sinh trả lời các câu hỏi 

trong phiếu học tập (đối với tiết học có số lượng phiếu ít). Lưu ý rằng các câu 

hỏi giáo viên mong muốn học sinh trả lời được in trên các phiếu khác nhau. 

2.4.2.2. Giáo viên cho học sinh tiếp cận với các tình huống học tập 

 Khi đã có kết quả (ở phần 2.4.2.1) thì giáo viên đưa ra các tình huống 

dạy học (các tình huống này có thể được in trên phiếu) cho học sinh tiếp cận, 

từ đó giúp học sinh huy động vốn tri thức kinh nghiệm của mình để dự đoán 

câu trả lời. 

2.4.2.3. Giáo viên tổ chức điều khiển việc thảo luận của học sinh ⇒ đưa ra 

dự đoán 

Sau khi giáo viên đưa ra các tình huống; giáo viên tiếp tục cho học sinh 

thảo luận bằng cách hoặc chia lớp thành các nhóm nhỏ, hoặc thảo luận chung 

cả lớp về vấn đề nêu ra. 

2.4.2.4. Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận, đánh giá. 

Giáo viên cho học sinh thảo luận theo các nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ trình 

bày quan điểm của mình (do một người trưởng nhóm trình bày) sau khi đã 

thảo luận. Các học sinh nhóm khác theo dõi, sau đó chứng kiến, bổ sung. Cứ 

như vậy học sinh tiến hành hoạt động hết toàn bộ các nhóm. Sau khi thảo luận 

đưa ra được các phán đoán, lựa chọn phù hợp nhất. 

2.4.2.5. Tiến hành kiểm nghiệm các phán đoán của học sinh 

Với vai trò người tổ chức, điều khiển, người giáo viên giúp đỡ học sinh 

để việc kiểm nghiệm các phán đoán tiến hành một cách thuận lợi nhất. Học 
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sinh huy động kiến thức kinh nghiệm đã có của mình để chứng minh hay bác 

bỏ, từ đó xác lập nên tri thức mới. 

2.4.2.6. Giáo viên tiến hành tổ chức cho học sinh vận dụng tri thức mới vừa 

xác lập được vào tình huống mới để kiểm tra mức độ nắm vững của học sinh.                              

Tình huống mới có thể là các bài tập hay câu hỏi tổng quát của bài. 

2.4.3.Tiến hành kiểm tra, đánh giá 

Đây là một khau trong chu trình dạy học rất quan trọng, nó kiểm định 

mức độ đạt được của học sinh về năng lực nhận thức, đồng thời điều chỉnh 

chu trình dạy và học. 

Kiểm tra đánh giá là động lực để người giáo viên đổi mới phương pháp 

dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục 

tiêu giáo dục. 

Trong giai đoạn này nên dùng  các hình thức chủ yếu để kiểm tra là: 

trắc nghiệm, kiểm tra ngắn, quan sát, phỏng vấn. 

Sau khi kiểm tra, giáo viên chấm bài, đánh giá kết quả đã đạt được của 

học sinh. 

2.5. Triển khai các tình huống dạy học điển hình trong phần tổ hợp của 

sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 

2.5.1. Dạy học khái niệm toán học theo quan điểm kiến tạo 

- Quan điểm kiến tạo trong dạy học đề cao vai trò chủ động và tích cực 

của học sinh trong quá trình học tập. Quan điểm này cho rằng: "Dạy học phải là 

quá trình tổ chức các hoạt động học tập của học sinh dựa trên các kiến thức và 

kinh nghiệm đã có nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, qua đó học sinh tạo 

lập tri thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy". Do vậy, các hoạt động cá 

nhân, hoạt động theo nhóm, trao đổi giữa giáo viên và học sinh là các hoạt động 

mang tính chủ đạo trong quá trình dạy học theo quan điểm kiến tạo [4, tr. 29]. 

- Trong dạy học  toán ở trường THPT, việc nắm vững các khái niệm 

toán học là một yêu cầu quan trọng. Các khái niệm toán học chỉ được hình 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


50                                                         
  

thành một cách vững chắc nếu học sinh tích cực và chủ động tham gia vào 

quá trình xây dựng nên chúng. 

Vì vậy, việc hình thành các khái niệm toán học nên được diễn ra theo quy 

trình: hình thành khái niệm → kiểm nghiệm → định nghĩa khái niệm → củng 

cố khái niệm. 

2.5.1.1. Hình thành khái niệm 

Mục đích chính của giai đoạn này là hình thành (điều chỉnh) khái niệm; 

khám phá các thuộc tính đặc trưng của khái niệm và phác thảo định nghĩa 

khái niệm. Để giai đoạn này diễn ra một cách có hiệu quả ta nên sử dụng các 

biện pháp sau: 

Biện pháp 1: Cho học sinh giải các bài toán hoặc tham gia vào các tình 

huống. 

Ví dụ về dạy học khái niệm 

VD1: Khi dạy khái niệm hoán vị giáo viên yêu cầu học sinh giải toán. 

Cho 4 học sinh, hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 bạn học sinh vào một bàn học. 

Thông qua việc giải quyết tình huống này học sinh sẽ nhận thấy được 

đặc điểm quan trọng là: Việc xếp 4 bạn học sinh vào một bàn học đã được 

tráo đổi vai trò của các bạn học sinh (đổi vị trí). Giáo viên hợp thức hoá kiến 

thức và khẳng định mỗi cách xếp có thứ tự 4 bạn học sinh vào một bàn học 

gọi là một hoán vị của 4 phần tử. 

Như vậy, từ đây học sinh đã hình dung được khái niệm ban đầu về 

hoán vị đó chính là việc thay đổi thứ tự, vị trí các phần tử trong tập hợp. 

VD2: Khi dạy khái niệm chỉnh hợp, giáo viên yêu cầu học sinh giải bài 

toán tình huống sau: 

Cho 4 bạn học sinh A, B, C, D hãy liệt kê một số cách xếp 3 trong 4 

bạn trên thành 1 hàng dọc. 

Thông qua việc giải quyết tình huống này học sinh sẽ nhận thấy được 

rằng, sắp xếp 3 bạn là sắp xếp bộ phận có thứ tự trong tổ số 4 học sinh. Một 
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cách tổng quát ta có thể sắp xếp thứ tự k phần tử trong tổng số n phần tử của 

một tập hợp. Giáo viên có thể hợp thức hóa kiến thức: Mỗi cách sắp xếp có 

thứ tự k phần tử trong số n phần tử của tập A gọi là một chỉnh hợp chập k của 

n phần tử ký hiệu:  

Khái niệm thường đóng vai trò như các công cụ ngầm ẩn trong việc 

giải quyết các bài toán, thông qua việc giải quyết các bài toán, hay tham gia 

các tình huống học sinh sẽ tìm ra những đặc trưng của khái niệm. 

Biện pháp 2: Từ một khái niệm đã biết, dùng phép suy diễn để đi đến 

một khái niệm mới. 

VD 1: Khi dạy khái niệm về công thức nhị thức Niutơn .Giáo viên đưa 

ra tình huống: (sau khi học sinh đã học khái niệm tổ hợp). 

- Khai triển các hằng đẳng thức: (a + b)2 ; (a + b)3  

- Xác định các hệ số trong các khai triển này. 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 khi đó các hệ số theo thứ tự từ trái qua phải là  

1 = 0
2C ; 2 = 1

2C ; 2
2C1 =  tức là: (a + b)2 = 0

2C a2 + 1
2C ab + 2

2C b2  

 Tương tự: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3  = 33
3

22
3

21
3

30
3 bCabCbaCaC +++  

*GV kết luận: Đây là công thức khai triển nhị thức Niutơn trong trường 

hợp cụ thể, tổng quát công thức trên là: 

(a + b)n = nn
n

kknk
n

1n1
n

n0
n bC...baC...baCaC +++++ −−  

  = ( )∑
=

− ==
n

0k

00kknk
n 1babaC  

2.5.1.2. Kiểm nghiệm 

Kiểm nghiệm là giúp học sinh xác định tính đúng đắn của các phán 

đoán của họ về những thuộc tính đặc trưng của khái niệm. Trong bước này ta 

có thể sử dụng đưa các tình huống thông qua các ví dụ. 

- Sau khi học sinh đã chỉ ra được dấu hiệu bản chất của hoán vị, chỉnh 

hợp giáo viên có thể cho học sinh giải các bài toán. 
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VD1: Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá 

luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên của mỗi đội cần trình với trọng tài một danh 

sách sắp xếp thứ tự 5 cầu thủ trong só 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. 

Hỏi huấn luyện viên của mỗi đội có bao nhiêu cách lập danh sách cầu thủ để 

đá luân lưu 11 mét? 

* Mục đích: Kiểm tra xem học sinh đã biết vận dụng công thức chỉnh 

hợp hay chưa? 

* Lời giải mong muốn: 

Mỗi cách sắp xếp 5 cầu thủ để đá luân lưu 11 mét chính là một chỉnh 

hợp chập 5 của 11 phần tử. 

Vậy số các cách lập danh sách là: 5
11A  = 55.440 cách 

VD2: Ban chấp hành gồm 3 bạn A; B; C. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 

bí thư; 1 phó bí thư và một uỷ viên? 

* Mục đích: Kiểm tra xem học sinh đã biết vận dụng khái niệm hoán vị 

hay chưa? 

* Lời giải mong muốn: Do vai trò của 3 bạn A; B; C là như nhau. Nên 

mỗi cách chọn 1 bí thư; 1 phó bí thư; 1 uỷ viên chính là một hoán vị của 3 

phần tư.r Vậy số cách chọn là: P3 = 3! = 6 cách 

VD3: Một tổ gồm 5 em học sinh nam và 5 em học sinh nữ xếp thành 

một hàng dọc. 

a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng? 

b) Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng để học sinh nam và học sinh nữ 

đứng xen kẽ nhau? 

* Mục đích: Kiểm tra việc vận dụng khái niệm hoán vị; quy tắc nhân. 

* Lời giải mong muốn: 

a) 1 hàng gồm 10 học sinh được xếp thành hàng dọc một cách bất kỳ do 

đó mỗi hàng chính là 1 hoán vị của 10 phần tử. 
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Vậy số các hàng là: P10 = 10! 

b) Do học sinh nam và học sinh nữ đứng xen kẽ nhau không mất tính 

tổng quát, ta có thể giả sử học sinh nam đứng trước. 

+ 5 bạn nam vào 5 vị trí. Do đó số cách xếp 5 bạn học sinh nam vào 5 

vị trí là: P5 = 5! (vì mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 5 của 5 phần tử). 

+ Kế tiếp ta xếp 5 bạn học sinh nữ xen kẽ vào vị trí 5 bạn học sinh nam 

đã đứng trước đó. 

Thật vậy: Giả sử 5 vị trí bạn học sinh nam là: A; B; C; D; E ta phải xếp 

5 bạn nữ vào vị trí các ô trống còn lại: 1; 2; 3; 4; 5 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

Do đó số cách xếp là: 5! 

Do đó số cách xếp 10 bạn học sinh đứng xen kẽ mà học sinh nam đứng 

trước là 5!.5! = (5!)2  

Nếu học sinh nữ đứng trước thì số cách xếp là (5!)2. 

Vậy số cách xếp hàng thoả mãn yêu cầu bài toán lkà 2.(5!)2 = 28.800 

2.5.1.3. Định nghĩa khái niệm 

Sau khi đã cho học sinh tham gia vào các tình huống học tập để tìm 

hiểu các dấu hiệu đặc trưng của khái niệm thì người giáo viên cần hướng dẫn 

học sinh định nghĩa khái niệm. Việc quan trọng trong định nghĩa khái niệm là 

việc dùng các thuật ngữ toán học một cách chính xác để diễn tả những dấu 

hiệu đặc trưng nhất của khái niệm đó. 

VD 1: Khi dạy khái niệm tổ hợp 

Cho tập A có n phần tử và số nguyên k với 1 < k < n. Mỗi tập con của 

A có k phần tử được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của tập A (gọi tắt 

là một tổ hợp chập k của A). 

Nếu trong quá trình định nghĩa giáo viên không khắc sâu cho học sinh 

mỗi tổ hợp chập k của n phần tử của tập A chỉ là một tập con gồm k phần tử 
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của tập A thì khi vận dụng vào làm bài tập rất dễ dẫn đến tình trạng học sinh 

hiểu nhầm sang khái niệm chỉnh hợp. 

2.5.1.4. Củng cố và vận dụng khái niệm 

- Củng cố khái niệm là hoạt động giúp học sinh nắm được khái niệm 

một cách sâu sắc từ đó giúp học sinh vận dụng làm tốt các bài tập mà giáo 

viên đề ra. 

- Để củng cố khái niệm giáo viên có thể tiếp tục cho học sinh tham gia 

vào các tình huống học tập. Giáo viên tạo điều kiện để học sinh trao đổi; thảo 

luận; đánh giá từ đó giúp học sinh vận dụng khái niệm giải quyết các tình 

huống đặt ra một cách linh hoạt. 

VD1: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E vào một bàn 

tròn? (hai cách xếp khác nhau về vị trí nhưng có cùng thứ tự đối với các học 

sinh trên được coi là một). 

Mục đích của ví dụ này là khắc sâu, củng cố khái niệm và công thức 

tính hoán vị ở đây học sinh thường cho kết quả là: 5! Cách xếp. Do đó mắc 

sai lầm. Thật ra theo đầu bài, ta phải cố định một vị trí trên bàn tròn cho 1 học 

sinh, như vậy số cách xếp là 4! = 4.3.2.1 = 24 (cách). 

VD2: Tìm số các nghiệm nguyên dương của phương trình:  

x + y + z = 2008 (1) 

Mục đích của ví dụ này là khắc sâu và củng cố khái niệm về tổ hợp và 

công thức tính tổ hợp. Khi gặp tình huống này rất nhiều học sinh lúng túng 

không định hướng được lời giải. Thật ra, mỗi nghiệm của phương trình (1) 

chính là một hệ (x0; y0; z0) với x0; y0; z0 nguyên dương. Đồng thời học sinh 

phải nhận ra đặc rằng mỗi nghiệm (x0; y0; z0) chính là một phép chia 2008 đồ 

vật giống nhau cho 3 đối tượng x0; y0 và z0. 

Vì vậy, hãy xếp 2008 đồ vật thành 1 hàng:  0 / 0  0  0 / 0  0 ..... 0  0..... 

khi đó tạo ra  2007 khe hở, ta cần phải đặt 2 vạch vào trong 2007 khe hở đó 
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để chia thành 3 phần. Do vậy, mỗi cách đặt 2 vạch vào 2007 khe hở đó chính 

là một tổ hợp chập 2 của 2008 phần tử. Nên số cách chia là  

=  = 1003.2007 = 2.013.021 (cách) 

Vậy phương trình đã cho có số các nghiệm nguyên dương là: 2.013.021 

2.5.2.Dạy học định lý toán học theo quan điểm kiến tạo 

 Việc dạy học các định lý toán học trong trường trung học phổ thông 

nói chung và trong phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng 

cao nhằm đạt được các yêu cầu sau: Học sinh nắm được hệ thống định lý đó 

và những mối liên hệ giữa chúng, từ đó có khả năng vận dụng vào giải bài tập 

toán và giải quyết các vấn đề thực tiễn; học sinh thấy được sự cần thiết để 

chứng minh các định lý; hình thành và phát triển năng lực chứng minh định lý 

cho học sinh [18, tr. 33]. Như vậy, hình thành và phát triển năng lực chứng 

minh định lý là yêu cầu rất quan trọng trong dạy học toán ở trường trung học 

phổ thông. 

Theo tác giả Nguyễn Bá Kim( xem [7, tr. 383]), trong việc dạy học 

những định lý toán học người ta phân chia thành hai con đường: con đường cá 

nhân suy đoán và con đường suy diễn. Hai con đường này được minh hoạ 

bằng sơ đồ dưới đây: 

Con đường cá nhân suy đoán   Con đường suy diễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gợi động cơ và phát hiện vấn đề 

Dự đoán và phát biểu định lý 

Chứng minh định lý 

Suy diễn tới định lý 

Phát biểu định lý 

Vận dụng định lý để giải quyết vấn đề đặt ra 

Củng cố định lý 
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Sự khác biệt cơ bản giữa hai con đường đó là ở chỗ: theo con đường có 

khâu suy đoán thì việc dự đoán phát hiện trước việc chứng minh định lý, còn 

ở con đường suy diễn thì hai việc này nhập lại thành một bước. 

Tuy nhiên quan điểm của nhiều tác giả cho rằng: việc sử dụng con 

đường nào trong chứng minh định lý là tuỳ theo nội dung của định lý và tuỳ 

theo trình độ; điều kiện cụ thể của học sinh. Theo tác giả Trần Thúc Trình cho 

rằng: "Để phát huy năng lực toán học cho học sinh, trong quá trình dạy học 

định lý, giáo viên nên đi theo con đường suy đoán rồi thực hiện giai đoạn 

chứng minh sau, tránh cách dạy đột ngột giáo viên nêu định lý rồi chuyển 

ngay sang suy luận lôgic". 

Theo quan điểm kiến tạo, quá trình dạy học một định lý thường trải qua   

các khâu: Dự đoán → kiểm nghiệm →  phát biểu định lý → củng cố và 

vận dụng định lý. Như vậy, sự khác biệt trong dạy học định lý theo quan 

điểm kiến tạo so với cách dạy thông thường là ở bước dự đoán và kiểm 

nghiệm. Trong luận văn này chúng tôi tập trung khai thác hai khâu: dự đoán 

và kiểm nghiệm định lý toán học. 

* Dự đoán định lý: 

- Trong cuốn sách nổi tiếng của nhà toán học và sư phạm Mỹ G.Polya 

(1887-1985) "Toán học và những suy luận có lý", ông viết: "Toán học được 

coi như khoa học chứng minh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một khía cạnh của nó. 

Toán học hoàn chỉnh, được xem như chứng minh thuần tuý, chỉ bao gồm các 

chứng minh. Nhưng toán học trong quá trình hình thành lại gợi lại mọi kiến 

thức khác nhau của nhân loại trong quá trình hình thành. Bạn phải dự đoán về 

một định lý toán học trước khi bạn chứng minh nó, bạn phải dự đoán về ý 

chứng minh trước khi chứng minh chi tiết"[3, tr. 73]. 

Để hình thành cho học sinh khả năng sáng tạo thì trong quá trình dạy 

học, giáo viên phải tạo và tập cho học sinh thói quen quan sát, mò mẫm và dự 

đoán quá trình phát hiện định lý thường trải qua các bước sau: 
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Bước 1: Kiến tạo hoạt động: đây là bước quan trọng, quyết định sự 

thành bại của cả quá trình phát hiện định lý, bước này giáo viên chuẩn bị 

trước. Để kiến tạo một hoạt động có hiệu quả giáo viên cần: 

- Xác định mục tiêu: tức là các tri thức, kĩ năng, thái độ mà học sinh 

cần có sau khi thực hiện xong hoạt động. 

- Xác định trình độ của học sinh: đây là bước quan trọng và chỉ có trên 

cơ sở nắm chắc trình độ tri thức, kỹ năng và khả năng tư duy của học sinh thì 

giáo viên mới có thể xác định được cái vật cản, cũng như xác định được các 

định hướng giúp học sinh vượt qua các vật cản đó. 

- Xác định vật cản: vật cản được xác định dựa vào mục tiêu của hoạt động 

và các tri thức liên quan để thực hiện các hoạt động đó. Đây là những trở ngại 

buộc học sinh phải điều ứng. Từ đó kiến thức mới được hình thành và bổ sung 

vào hệ thống kiến thức đã có để thích nghi với môi trường học tập mới. 

* Kiến tạo hoạt động: Đây là quá trình thực hiện bằng cách đưa vật cản 

vào tâm điểm, một đầu là trình độ hiện có của học sinh, đầu kia là mục tiêu 

cần đạt. 

- Xác định các định hướng và các điều kiện cần thiết để giúp học sinh 

vượt qua vật cản: Đây là khâu rất quan trọng trong tiến trình dạy học theo 

quan điểm kiến tạo vì học sinh phải thực hiện nhiệm vụ học tập, giáo viên với 

trình độ của mình sẽ hiểu rõ tác động của vật cản đến quá trình nhận thức của 

học sinh. Do đó, để đảm bảo cho giờ giảng dạy được tốt thì giáo viên phải 

chuẩn bị phương tiện, cùng với các chỉ dẫn để giúp đỡ học sinh. 

Ví dụ: Kiến tạo hoạt động dạy học định lý  về số hoán vị của một tập hợp. 

* Định lý: Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử là: 

Pn = n! = n(n-1) (n-2) (n-3)… 2.1 

* Mục tiêu: Học sinh hiểu được bản chất định lý, chứng minh được 

định lý 
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* Kiến thức đã có của học sinh: Khái niệm về hoán vị của các phần tử 

trong một tập hợp cho trước, quy tắc cộng; quy tắc nhân, khái niệm về tập hợp. 

Để xác định được kiến thức đã có của học sinh giáo viên đưa ra các tình 

huống thông qua các bài toán: 

Bài toán 1: Cho tập hợp A {x; y; z; t}. Hãy viết 5 hoán vị của tập A  

* Lời giải trông đợi: 

* Học sinh có thể liệt kê trực tiếp: xyzt; xytz; zxyt; zxty; yzxt 

(Các học sinh khác có thể liệt kê theo thứ tự khác) 

Bài toán 2: Cho tập hợp A = {a; b; c}. Hãy viết tất cả các hoán vị của 

tập A 

* Lời giải trông đợi: Các hoán vị của tập A là: 

abc; acb; bac; bca; cab; cba 

Bài toán 3: Cho tập A gồm 10 phần tử {a1; a2; a3…. a0} 

Em có thể tính được số các hoán vị của tập hợp A hay không? 

* Lời giải trông đợi: 

Việc sắp xếp 10 phần tử của tập A gồm 10 công đoạn. Công đoạn 1 là 

chọn một phần tử xếp vào vị trí thứ 1, công đoạn 2 là chọn một phần tử xếp 

vào vị trí thứ 2… công đoạn 10 là chọn một phần tử xếp vào vị trí thứ 10. 

ở công đoạn 1 ta có 10 cách chọn, sau khi đã chọn ta chọn phần tử tiếp theo sẽ 

có 10-1=9 cách chọn để xếp vào vị trí thứ 2,… đến vị trí thứ 10 chỉ còn lại 1 

phần tử nên ta có: 1 cách duy nhất. Do đó theo quy tắc nhân ta 10.9.8.7…2.1 

cách xếp hay là số các hoán vị của tập A. 

* Vật cản: Học sinh khó khăn trong việc lập luận trong việc chọn lựa 

các phần tử để sắp xếp trong một hoán vị của một tập hợp cho trước. 

* Kiến tạo hoạt động: Cho tập A gồm n phần tử (n∈N*). Hãy cho biết 

số các hoán vị gồm n phần tử của tập hợp A. Các em có thể tìm được một hệ 

thức nào tương tự như trong các bài toán 1; 2; 3 hay không? 
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Bước 2: Cho học sinh thực hiện hoạt động đó theo cá nhân hoặc nhóm.

 - Đây là giai đoạn để việc dự đoán định lý của học sinh được diễn ra. 

Nhiệm vụ trong giai đoạn này của giáo viên là rất quan trọng. Giáo viên phải 

giao các nhiệm vụ cho học sinh (theo cá nhân hoặc theo nhóm). Trong luận 

văn này tôi thực hiện theo hình thức hoạt động, thảo luận nhóm của học sinh. 

Giáo viên phải chuẩn bị các phiếu học tập để học sinh có thể dự đoán được 

định lý mới. 

Bước 3: Tìm kiếm ý tưởng mới từ phía học sinh  

- Mục tiêu của giai đoạn này là tìm kiếm các ý kiến, các ý tưởng từ phía 

học sinh. Do đó giáo viên cho học sinh thảo luận theo các nhóm, từ đó cho 

học sinh nhận xét; đánh giá, phát biểu, đưa ra quan điểm của nhóm mình đã 

thống nhất về dự đoán đó. 

* Giai đoạn kiểm nghiệm định lý 

Giai đoạn kiểm nghiệm định lý chủ yếu nhằm mục đích chứng minh 

cho một điều đã được khẳng định hoặc đã được người học tin là đúng. Dạy 

học theo quan điểm kiến tạo trong giai đoạn này nhằm mục đích kiểm nghiệm 

lại các phán đoán mà học sinh đưa ra mà chưa khẳng định một cách chắc 

chắn. Trong giai đoạn này giáo viên có thể sử dụng các biện pháp sau: 

- Khuyến khích học sinh trao đổi các quan điểm của họ để tìm, đoán 

các phương pháp chứng minh bằng cách: 

+ Cho học sinh thảo luận theo nhóm để tìm ra những nét tương đồng 

giữa định lý cần chứng minh với kiến thức đã biết trước đó, từ đó mà phán 

đoán cách giải. 

+ Luyện tập cho học sinh phép suy ngược tiến vì đây là một trong 

những phép tìm đoán có hiệu quả trong chứng minh các định lý và nó giúp 

cho phát triển khả năng linh hoạt trong tư duy của người học. 

Giáo viên khuyến khích, tạo môi trường cho học sinh trao đổi, thảo 

luận để tìm ra các phương pháp chứng minh là rất quan trọng. Tác giả G. 
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Polya đã cho rằng: "Chớ có tiết lộ bí mật ngay từ đầu. Hãy để học sinh tự 

phán đoán trước khi bạn giải cho họ. Hãy để cho chính họ tìm được càng 

nhiều càng tốt" [19] 

Đây là giai đoạn mà người giáo viên phải đóng vai trò là người tổ chức, 

hướng dẫn và định hướng (người trọng tài cố vấn)  để khuyến khích các em 

học sinh trao đổi đưa ra các quan điểm để từ đó tìm cách chứng minh định lý. 

VD: Xét định lý: Số các tổ hợp chập k của tập A gồm n phần tử (1<                          

k<n) là: Ck
n = n!

k!(n-k)!   (1) 

* Nhận xét: Đây là bài toán khó; học sinh không biết bắt đầu từ đâu. 

Nếu giáo viên rèn được cho học sinh sử dụng các phương pháp đặc trưng của 

toán học như: quy lạ thành quen, phát hiện giải quyết vấn đề thì học sinh có 

thể giải được bài toán trên. 

Thật vậy: giáo viên có thể hướng dẫn học sinh, cho học sinh thảo luận 

bằng cách. Hãy viết lại công thức cần chứng minh. 

Kết quả mong đợi : !k.CA
!k

AC k
n

k
n

k
nk

n =⇔=  (2) 

Như vậy việc chứng minh công thức (1) đã chuyển về việc chứng minh 

công thức (2). 

Đến đây giáo viên tiếp tục cho học sinh thảo luận; để kiểm chứng định 

lý đó. 

* Lời giải mong đợi: Mỗi cách sắp thứ tự các phần tử của một tổ hợp 

chập k của tập A cho ta một chỉnh hợp chập k của A. Nói cách khác, mỗi 

hoán vị của một tổ hợp chập k của A cho ta một chỉnh hợp chập k của A. 

Như vậy, từ một tổ hợp chập k của A ta lập được k! chỉnh hợp chập 

k của A. Vậy ta có: =⇔=  => do đó ta có điều phải chứng 

minh. 
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2.5.3. Dạy học quy tắc toán học theo quan điểm kiến tạo 

Theo GS.TSKH Nguyễn Bá Kim [6, tr.401] viết: Những quy tắc không 

hoàn toàn độc lập với khái niệm và định lý. Có những quy tắc dựa vào một 

khái niệm hay định lý, có khi chỉ là một hình thức phát biểu khác của khái 

niệm hay định lý mà thôi. Tuy nhiên việc dạy học loại hình tri thức này có 

những nét riêng, trong mục này chúng tôi chỉ trình bày việc dạy học quy tắc 

dựa trên khái niệm thuật giải. 

Thuật giải theo nghĩa trực giác được hiểu như một dãy hữu hạn những 

chỉ dẫn thực hiện được một cách đơn trị, kết thúc sau một số hữu hạn bước và 

đem lại kết quả là biến đổi thông tin vào của một lớp bài toán thành thông tin 

ra mô tả lời giải chỉ là một cách phát biểu, giúp ta hình dung khái niệm thuật 

giải một cách trực giác. 

Theo GS.TSKH Nguyễn Bá Kim trong quá trình dạy học, ta thường 

gặp một số quy tắc tuy chưa mang đủ các đặc điểm đặc trưng cho thuật giải 

nhưng có một số tỏng các đặc điểm đó và đã tỏ ra có hiệu lực trong việc chỉ 

dẫn hành động và giải toán. Đó là những quy tắc tựa thuật giải được hiểu như 

một dãy hữu hạn những chỉ dẫn thực hiện theo một trình tự xác định nhằm 

biến đổi thông tin vào của một lớp bài toán thành thông tin ra mô tả lời giải 

của lớp bài toán đó. 

Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải hiểu được rằng cùng với 

những thuật giải và quy tắc tựa thuật giải, ta không được lãng quên một số 

quy tắc, có tính chất tìm đoán như quy lạ về quen, khái quát hoá, tương tự hoá 

phương pháp tìm lời giải của bài toán… 

Trong quá trình dạy học những quy tắc thường được thực hiện theo 2 

con đường tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể: 

- Thông báo tri thức phương pháp trong quá trình hoạt động. 

- Tập luyện cho học sinh những hoạt động ăn khớp, những quy tắc mà 
giáo viên mong muốn học sinh thực hiện. Do đó dạy học quy tắc toán học nên 
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được diễn ra theo quy trình: hình thành quy tắc → kiểm nghiệm → phát biểu 

quy tắc → vận dụng quy tắc và củng cố. 
* Hình thành quy tắc: 
Mục đích của giai đoạn đầu tiên này là giúp HS khám phá các thuộc 

tính cơ bản nhất của quy tắc mà giáo viên mong muốn và phát biểu phác thảo 
quy tắc.  Vì vậy để giai đoạn này đạt hiệu quả giáo viên nên sử dụng các biện 
pháp sau: 

- Biện pháp 1: Giáo viên đưa ra các tình huống và yêu cầu học sinh 
tham gia vào các tình huống đó. 

VD1: Khi dạy quy tắc cộng, giáo viên yêu cầu học sinh giải bài toán sau: 
Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô; tàu hoả; tàu 
thuỷ; máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyển ô tô, 5 chuyến tàu hoả; 3 chuyển tàu 
thuỷ và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B. 

Thông qua việc giải quyết tình huống này, học sinh sẽ nhận thấy các 
đặc điểm quan trọng là: mỗi cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B chính là việc lựa 
chọn một chuyến đi trên một phương tiện nhất định; khi thực hiện việc đi từ 
tỉnh A đến tỉnh B trên cùng một phương tiện thì có nhiều chuyến khác nhau; 
việc đi từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi theo nhiều loại phương tiện khác nhau. 
Từ đó học sinh sẽ dễ dàng tính được số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng việc 
thực hiện phép cộng thông thường: 10 + 5 + 3 + 2 = 20. 

 Thông qua ví dụ này, giáo viên tiếp tục cho học sinh tiếp cận đến quy 
tắc cộng, trong SGK tr.52. 

VD2: Khi dạy quy tắc nhân, giáo viên đưa ra tình huống. 
An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến 
nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi 
(hình vẽ). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? 

 

 

 
 

Nhà An 
 

Nhà Bình 
 

Nhà Cường 
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Từ việc giải quyết tình huống này ta mong đợi học sinh tìm ra dấu hiệu 
đặc trưng khi tìm một công việc nào đó theo các công đoạn khác nhau: ví dụ 
theo hai công đoạn A và B; công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi 
cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó 
để hoàn thành công việc ta có thể thực hiện theo m.n cách. 
ở ví dụ trên học sinh sẽ tư duy nhận thấy đặc các đặc trưng cơ bản là: Với mỗi 
cách đi từ nhà An đến nhà Bình sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà Bình đến nhà 
Cường. Do có 4 cách đi từ nhà An đến nhà Bình nên số cách đi từ nhà An đến 
nhà Cườg được tính theo phép nhân thông thường 4.6=24 cách. 
* Để mở rộng quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn; giáo viên có 
thể đưa ra cho học sinh tình huống sau: 

VD3: Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 ký tự, 
trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong số 26 chữ cái tiếng Anh) kí 
tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập {1;2;3;4;…9}, mỗi kí tự ở bốn vị trí iếp 
theo là một chữ số thuộc tập {0;1;2…;9}. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì 
tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau? 

Mong muốn học sinh sau khi giải quyết tình huống trên là tìm được số 
cách giải quyết một công việc với nhiều công đoạn khác nhau theo quy tắc nhân  

- Biện pháp 2: Từ quy tắc đã biết, dùng phép suy diễn lập luận để đi 
đến một quy tắc mới. 

VD: Sau khi học sinh học xong quy tắc cộng, giáo viên đưa ra tình 
huống tổ chức cho học sinh khám phá ra quy tắc nhân. 

Từ Hà Nội đi TPHCM phải đi qua Đà Nẵng. Biết rằng từ Hà Nội đi Đà 
Nẵng có thể đi bằng 2 phương tiện: ôtô, xe máy. Từ Đà Nẵng đến TPHCM có 
thể đi bằng 3 phương tiện: máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ. Hỏi có thể đi từ Hà Nội 
đến TPHCM theo bao nhiêu cách? 

Bằng các quy tắc cộng học sinh có thể giải quyết được bài toán trên. 
Nếu đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng bằng ô tô, thì từ Đà Nẵng đến TP HCM có 3 
cách đi bằng ba loại phương tiện: máy bay, tàu hoả, và tàu thuỷ. 
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Nếu đi từ Hà Nội đến Đà nẵng bằng xe máy thì từ Đà nẵng đến Tp 
HCM vẫn đi được bằng 3 cách trên. 

Do đó theo quy tắc cộng ta có: 3 + 3 = 6 (cách đi). Từ đây GV cho HS 
đưa ra phán đoán hình thành quy tắc nhân: Mỗi cách đi từ Hà Nội đến Đà 
nẵng có 3 cách đi từ Đà nẵng đến TPHCM. Do có 2 cách đi từ Hà Nội đến Đà 
Nẵng nên ta có cả thảy 2 x 3 = 6 cách đi. Đây chính là bản chất cơ bản của 
quy tắc cộng. 

* Kiểm nghiệm: 

Đây là giai đoạn GV giúp HS xác định tính đúng đắn của phán đoán mà 

HS nêu ra. Trong giai đoạn này GV nên đưa ra các tình huống và yêu cầu HS 

giải quyết. 

VD1: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức 

công bố các danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên 

nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hoá. Mỗi thí sinh được quyền 

chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài. 

* Mục đích: Kiểm tra xem học sinh đã biết vận dụng quy tắc cộng hay 

chưa. 

VD2: Nhãn mỗi chiếc ghế trong một hội trường gồm hai phần: phần 

đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số 

nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi 

nhãn khác nhau? 

* Mục đích: Kiểm tra xem học sinh đã biết vận dụng quy tắc nhân hay chưa. 

* Lời giải mong muốn: 

Việc lập một nhãn ghế bao gồm 2 công đoạn. Công đoạn thứ nhất là 

chọn 1 chữ cái trong 24 chữ cái. Công đoạn thứ hai là chọn một số trong 25 số 

nguyên dương nhỏ hơn 26. 

Có 24 cách chọn chữ cái và 25 cách chọn số. Vậy có nhiều nhất là:  

24 x 25 = 600 chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau. 
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* Phát biểu quy tắc: 

GV sau khi cho HS tham gia thảo luận, giải quyết các tình huống thì 

bước tiếp theo quan trọng là phát biểu quy tắc. Đây là giai đoạn quan trọng 

GV nên định hướng, tổ chức để việc phát biểu quy tắc của HS chính xác, việc 

dùng ngôn ngữ toán học phải chính xác, khoa học thể hiện được đặc trưng của 

quy tắc. 

VD1: Khi dạy học sinh về quy tắc nhân.  

Giả sử một công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công 

đoạn A có thể làm được theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì 

công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo 

m.n cách. 

Nhưng nếu ta định nghĩa quy tắc trên như sau: giả sử một công việc nào 

đó bao gồm 2 công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách; công 

đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó, để hoàn thành công việc ta phải thực 

hiện m.n cách. Như vậy trong quá trình làm bài tập vận dụng lý thuyết học 

sinh rất dễ nhầm lẫn sang quy tắc cộng tức là khi thực hiện công việc đã cho 

ta có (m+n) cách và dẫn đến sai lầm. 

* Vận dụng quy tắc và củng cố 

Mục đích của giai đoạn này là kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học 

sinh sau khi học xong quy tắc toán học. 

Trong giai đoạn nay GV tiếp tục đưa ra các tình huống và yêu cầu HS 

thảo luận tìm lời giải. 

2.5.4.Dạy học bài tập toán học theo quan điểm kiến tạo 

2.5.3.1.Vị trí và chức năng của bài tập toán học 

Ở trường phổ thông, dạy toán là dạy hoạt động toán học cho học sinh, 

trong đó giải toán có một vị trí quan trọng trong dạy học toán nhằm đạt nhiều 

mục đích khác nhau thể hiện ở các chức năng. 

* Chức năng dạy học 
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- Bài tập nhằm hình thành, củng cố, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo những 

vấn đề lý thuyết đã học (khái niệm, định lý, quy tắc…). Qua đó học sinh hiểu 

sâu hơn và biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các tình 

huống cụ thể, kể cả kĩ năng ứng dụng toán học vào thực tiễn. 

- Bài tập có khi là một định lý, mà vì một lý do nào đó không hơn đưa 

vào lý thuyết do đó qua việc giải bài tập học sinh mở rộng được tầm hiểu biết 

của mình. 

VD: Chứng minh khẳng định P(n): Với mọi số nguyên dương n  

( ) ∑
=

=+  

Từ đó suy ra công thức nhị thức Niutơn: ( ) ∑
=

−=+  

* Chức năng giáo dục: Qua việc giải bài tập mà bồi dưỡng, hình thành 

những phẩm chất của người lao động mới. 

* Chức năng phát triển: 

- Bài tập nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh: tư duy phê 

phán, tương đối thoại, tư duy sáng tạo và kĩ năng tư duy để giải quyết vấn đề, 

rèn luyện những thao tác trí tuệ. 

* Chức năng kiểm tra:  

Bài tập nhằm đánh giá mức độ, kết quả dạy và học, đánh giá khả năng 

độc lập học toán và trình độ phát triển của học sinh.  

Giải toán nói chung và việc giải một bài toán nói riêng một cách đích 

thực không phải chỉ là ghi nhớ cách tìm ra đáp số cho những bài toán có sẵn. 

Giải toán đích thực là ứng dụng toán để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.  

2.5.3.2. Những yêu cầu chủ yếu đối với lời giải bài tập  

Để phát huy được tác dụng của bài tập toán học, chúng ta cần đạt được 

các yêu cầu chủ yếu sau:  

* Lời giải không có sai lầm  
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Học sinh phạm sai lầm trong khi giải bài tập thường do ba nguyên nhân sau:  

- Sai sót về kiến thức toán học, tức là hiểu sai định nghĩa của khái niệm, 

giả thiết hay kết luận của định lý.  

- Sai sót về phương pháp suy luận  

- Sai sót do tính sai, sử dụng ký hiệu, ngôn ngữ diễn đạt hay do hình vẽ sai.  

Do đó giáo viên: 

- Tập cho học sinh có thói quen kiểm tra lại lời giải  

- Đưa cho học sinh một lời giải sau của một bài và yêu cầu học sinh 

thảo luận tìm nguyên nhân và giải lại cho đúng.  

VD1: Trong một lớp có 20 năm và 23 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần 

chọn hai học sinh: một bạn nam và một bạn nữ đi dự lễ kỷ niệm mừng Quốc 

khánh. Hỏi giáo viên chủ nhiệm đó có bao nhiêu cách chọn.  

Sai lầm phổ biến học sinh thường mắc khi giải bài tập này là dùng quy 

tắc cộng cho rằng 20 + 23 = 43 (cách chọn). Thực ra ở đây phải dùng quy tắc 

nhân tức là có: 20.23 = 460 (cách chọn) (nếu giáo viên chủ nhiệm chỉ được 

chọn một học sinh đi dự lễ kỷ niệm mừng Quốc khánh thì ta mới áp dụng quy 

tắc cộng). Khi đó giáo viên chủ nhiệm đó có: 20 + 23 = 43 (cách chọn)  

Do đó sai lầm mà học sinh hay mắc phải là nhầm lẫn quy tắc nhân với 

quy tắc cộng 

VD2: Một buổi vũ hội hoá trang có 9 nữ và 7 nam. Người ta chọn 3 

nam và 3 nữ để ghép thành 3 cặp nhảy. Hỏi có bao nhiêu cách ghép.  

Giáo viên: Đưa ra lời giải sai lầm sau và yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân  

Số cách chọn thứ tự 3 nam trong 7 nam là: 3
7A  = 7.6.5.4 = 840 

Số cách chọn thứ tự 3 nữ trong 9 nữ là: 3
9A  = 9.8.7.6.5.4 = 60.780  

Số cách chọn 3 cặp nhảy nam, nữ là: 840 x 60.480 = 50.803.200 (cách)  

Nguyên nhân sai lầm: 

Quá trình chọn 3 nam trong 7 nam và 3 nữ trong 9 nữ không cần tính 

đến thứ tự . 
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Lời giải đúng: 

Số cách chọn 3 nam trong 7 nam là 3
7C  = 

7.6.5.4
3.2.1   = 140 

Số cách chọn 3 nữ trong 9 nữ là: 3
9C  = 

9.8.7.6.5.4
3.2.1   = 10.080 

Số cách chọn 3 nam và 3 nữ là: 140  x 10.080 = 1.411.200 

Giả sử 3 bạn nam là (A, B, C) và ba bạn nữ là (a, b, c). Khi đó có 3! Cách 

ghép giữa các cặp này với nhau (là số hoán vị của (A, B, C) hoặc (a, b, c). 

Vậy số cách ghép 3 cặp nhảy là:  

3! 3
9

3
7 C.C  = 6 x 1.411.200 = 8.467.200 (cách) 

VD3:  Một công viên có 5 cửa ra vào. Hỏi có bao nhiêu cách đi vào 1 

cửa và đi bằng cửa khác.  

Giáo viên: Đưa ra lời giải sai lầm và yêu cầu học tìm nguyên nhân  

Số cách đi vào một cửa đi ra bằng 1 cửa khác là số tổ hợp chập 2 của 5 

phần tử và bằng 2
5C  = 10. 

Nguyên nhân sai lầm: Vì với 2 cửa A: B thì lộ trình đi vào A, đi ra cửa 

B khác với lộ trình đi vào cửa B, đi ra cửa A nên số cách chọn 2 cửa có tính 

thứ tự. 

Lời giải đúng 1: Số cách đi vào một cử  và đi ra bằng 1 cửa khác là số 

chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử và bằng 2
5A  = 20 (cách) 

Lời giải đúng 2: Có 5 cách chọn cửa đi vào và ứng với mỗi cách chọn cửa đi 

vào có 4 cách chọn cửa đi ra. Vậy số cách chọn là 5 x 4 = 20(cách). 

Ví dụ 4: có 8 viên ngọc có màu sắc khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách 

xâu 8 viên ngọc thành một sợi dây chuyền để đeo cổ.  

Giáo viên: Đưa ra lời giải sai lầm và yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân 

số các hoán vị thẳng của 8 viên ngọc là 8!.  

Ứng với mỗi hoán vị vòng có 8 cách chuyển đổi vị trí liên tiếp mà kết 

quả nhận được là như nhau nên số các hoán vị vòng của 8 viên ngọc sẽ giảm 
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đi 8 lần so với số hoán vị thẳng. Vậy ta có 8! : 8 = 7! Cách xâu 8 viên ngọc 

thành vòng đeo cổ.  

Nguyên nhân sai lầm: Lời giải trên đã bỏ qua tính đối xứng của vòng 

đeo cổ.  

Lời giải đúng: số các hoán vị thẳng của 8 viên ngọc là 8! 

Ứng với mỗi hoán vị vòng có 8 cách chuyển đổi vị trí liên tiếp mà kết 

quả nhận được là như nhau nên có các hoán vị vòngb của 8 viên ngọc sẽ giảm 

đi 8 lần so với hoán vị thẳng.  

Mặt khác mỗi hoán vị vòng được xác định ta có thể lật ngược lại sợi 

dây chuyền để nhận được 1 hoán vị vòng khác.  

Vậy ta có: 7! : 8 : 2 = 7! : 2 = 2520 (cách) 

* Lời giải phải có cơ sở lý luận  

Trong quá trình dạy học tôi nhận thấy: một số học sinh thường hay kết 

luận vội vàng, thiếu cơ sở lý luận, nhất là những gì học sinh cảm nhận bằng 

trực giác. Học sinh hay dùng "ta thấy" mà không giải thích lý do tại sao, hay 

"theo định lý thì…." mà không nêu rõ là định lý nào. Hiện tượng học sinh 

mắc những sai lầm trên là do một số nguyên nhân sau:  

Học sinh hiểu đúng, nhưng không trình bày rõ lý do (có thể là do thời 

gian, hoặc cho là không cần thiết phải trình bày). 

Học sinh cứ tưởng là đúng một cách vô thức. 

Học sinh không thấy cơ sở lý luận, nhưng thấy kết luận là đúng nên cứ 

kết luận bừa, tức là có ý thức về kết luận nhưng không có căn cứ của mình.  

* Lời giải phải đầy đủ.  

Điều này có nghĩa là lời giải phải xét tất cả các trường hợp có thể xảy 

ra của bài toán mà không được bỏ sót.  

* Ngôn ngữ chính xác  

Đây là yêu cầu về giáo dục Tiếng Việt đặt ra cho tất cả các bộ môn. 

Việc dạy học môn Toán cũng phải tuân thủ yêu cầu này.  
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Tìm ra nhiều cách giải, chọn cách giải ngắn gọn, hợp lý nhất.  

Đây là yêu cầu  cao đối với học sinh. Giáo viên nên khuyến khích học 

sinh, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em phát huy được khả năng phát hiện và 

giải quyết vấn đề. 

Như vậy, quá trình giải một bài toán là đi tìm kiếm một lối thoát ra khỏi 

khó khăn hoặc một con đường vượt qua trở ngại; đó chính là quá trình đạt tới 

một mục đích mà thoạt nhìn thì dường như không thể đạt được ngay. Giải 

toán là khả năng riêng biệt của trí tuệ, còn trí tuệ chỉ có ở con người; vì vậy 

giải toán  có thể xem như một trong những biểu hiện đặc trưng nhất trong 

hoạt động của con người [11, trang 5]. 

2.5.3.3. Cách dạy bài tập toán theo quan điểm kiến tạo  

Theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo thì để giải một bài tập toán học 

thường trải qua các khâu: Tìm hiểu bài toán → dự đoán cách giải → kiểm 

nghiệm → củng cố. 

Trước một bài tập toán, sau khi giáo viên nêu vấn đề, giáo viên cho học 

sinh thảo luận để tìm hiểu bài toán. Học sinh cần phải phân tích đề bài để hiểu 

rõ nội dung, phân biệt được cái đã cho, cái phải tìm, điều kiện cho trước có đủ 

để xác định được ẩn hay không? Tiếp đó giáo viên cho học sinh đề xuất các 

phán đoán để xây dựng chương trình giải bài tập đó. Đây là bước giáo viên tổ 

chức cho học sinh trao đổi, thảo luận, đánh giá về các phán đoán đã đưa ra, 

lựa chọn phán đoán, phương pháp giải thích hợp. Trong giai đoạn này người 

giáo viên cho phép đại diện học sinh hoặc nhóm học sinh lên trình bày quan 

điểm, đường lối giải của nhóm mình, các học sinh khác có thể lắng nghe, theo 

dõi, so sánh đối với lời giải của mình, bổ xung hoặc bác bỏ nếu cảm thấy cần 

thiết, sau đó giáo viên lựa chọn phán đoán mà đại đa số học sinh trong lớp 

đều nhất trí thống nhất.  
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Tiếp theo giáo viên tổ chức và điều khiển cho học sinh trong lớp trao 

đổi để kiểm nghiệm lời giải bài toán bằng các lập luận lôgíc, khoa học. Giáo 

viên có thể gợi ý học sinh bằng cách đặt ra các câu hỏi như:  

- Các em có thể kiểm tra lại kết quả? 

- Các em có thể kiểm tra lại toàn bộ quá trình giải bài toán đó không? 

- Các em có thể tìm được một cách giải khác không? 

- Các em có thể sử dụng một kết quả hay một phương pháp đó cho một 

lớp các bài toán khác không?  

- Từ lời giải toán này các em có thể phân loại được các dạng toán tổng 

quát không?  

Đây là bước rất quan trọng, mục đích của việc kiểm nghiệm lời giải để 

xem xét xem mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ của học sinh sau 

khi học lý thuýêt vận dụng vào làm bài tập. Từ bước này cũng chuẩn bị cho 

học sinh có tâm thế tốt giúp việc tổ chức dạy học những phần kiến thức tiếp 

theo được tốt. Sau khi kiểm nghiệm lời giải và chọn được cách giải thích hợp 

giáo viên tiếp tục cho học sinh củng cố kiến thức cần phải biết, những điều 

lưu ý quan trọng khi giải xong bài tập này. Do vậy, dạy ở giai đoạn này giáo 

viên có thể tiến hành sử dụng các bài kiểm tra ngắn để thu thập các thông tin 

phản hồi từ phía học sinh. Từ đó giáo viên có thể đưa ra đánh giá học sinh 

một cách chính xác. Theo chúng tôi trong quá trình dạy học bài tập toán nói 

chung, toán tổ hợp nói riêng giáo viên có thể đưa ra các bài toán sau đó giúp 

cho học sinh giải và phân loại thành các dạng toán.  

VD: Có thể phân loại tổ hợp như sau:  

Loại 1: Chọn phần từ từ các tập hợp  

Bài 1. Tổ 1 có 10 người, tổ 2 có 9 người. Có bao nhiêu cách chọn một 

nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ trên có ít nhất là 2 người.  

Lời giải mong muốn: 
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Giả sử ta chọn k người của tổ một và (8-k) người của tổ hai. Vì mỗi tổ có ít 

nhất 2 người nên 2 < k < 6. 

Số cách chọn k trong số 10 người của tổ một là kC10 . ỉng với mỗi cách chọn 

trên, ta có số cách chọn (8-k) trong 9 người của tổ hai là k8
9C − . Theo quy tắc 

nhân, ta được số cách chọn 8 người trên là Sk = kC10 . k8
9C −  

Do đó số cách chọn là: S = ∑
=

6

2k
kS = 088.74C.C.....C.CC.C 2

9
6
10

5
9

3
10

6
9

2
10 =+++  

* Bài toán tổng quát: 

Cho tập hợp A có n phần tử, tập hợp B có m phần tử. Tính số cách chọn 

p phần tử từ hai tập hợp trên (p < m < n) và thoả mãn một điều kiện nào đó.  

 Cách giải chung mong muốn: 

* Tính trực tiếp: Giả sử ta chọn k phần tử của tập hợp A và (p - k) phần 

từ của tập hợp B (trường hợp giải thiết cho nhiều tập hợp hơn, ta làm tương 

tự). Số cách chọn là Sk = kp
m

k
n C.C − . Khi đó, ta k thay đổi phù hợp với giả thiết 

của bài toán và lấy tổng của tất cả các hạng Sk  ta được kết quả phải tìm.  

* Tính gián tiếp:  Ta có số cách chọn k phần từ A, B một cách bất kỳ là 
k

nmC + . 

Kết quả cần tìm là hiệu của k
nmC +  với tổng số hạng Sk, tương ứng với mỗi giá 

trị k không thoả mãn giải thiết của bài toán.  

Bài 2: Người ta sử dụng ba loại sách gồm: 8 cuốn sách về toán học, 6 

cuốn sách về vật lý và 5 cuốn sách về hoá học. Mỗi loại đều gồm các cuốn 

sách đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn 7 cuốn sách trong số sách 

trên để làm giải thưởng sao cho mỗi loại có ít nhất một cuốn sách.  

Lời giải mong muốn: 

- Ta sử dụng cách tính gián tiếp: Số cách chọn 7 cuốn sách trong tổng 

số 19 cuốn sách Toán, Lý, Hoá là 7
19C  

Các cách chọn 7 cuốn sách không đủ cả ba loại sách trên là  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


73                                                         
  

- Số sách chọn 7 cuốn trong số 11 sách Vật lý và Hoá học là 7
11C  

(không có sách Toán học)  

- Số sách chọn 7 cuốn sách trong số 13 cuốn sách Hoá học và Toán học 

là 7
13C (không có sách Vật lý)  

- Số sách chọn 7 cuốn sách trong số 8 cuốn sách Toán là 7
8C  (không có 

sách Lý và Hoá)  

Do mỗi cách chọn không có sách Lý và Hoá thuộc cả hai phép chọn. 

Không có sách Lý và không có sách Hoá học, đồng thời số cách chọn 7 cuốn 

sách trong số 8 cuốn sách Toán và 14 cuốn sách Toán và Lý nên số sách Toán 

đã được chọn 2 lần nên số cách chọn phải tìm là:  

918.44C2CCCCC 7
8

7
8

7
14

7
13

7
11

7
19 =−−−−−  

*  Nhận xét, đánh giá: 

Khi tính theo phương pháp gián tiếp, mỗi số hạng ứng với mỗi trường 

hợp không thoả mãn bài toán được đặt sau dấu trừ. Số hạng đồng thời thuộc 

hai trường hợp không thoả mãn được đặt sau dấu cộng.  

Do đó có thể viết kết quả phải tìm là:  

918.44CCCCC 7
8

7
14

7
13

7
11

7
19 =−−−−  (cách) 

Loại 2:Sắp xếp thứ tự các vật từ một họ các vật  

Bài 1: Có 5 viên bi xanh giống nhau, 4 viên bi trắng giống nhau và 3 

viên bi đỏ đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp số bi trên vào 12 ô theo 

một hàng ngang sao cho mỗi ô có một viên bi?  

 Lời giải mong muốn: 

Nếu tất cả 12 viên bi đều khác nhau  thì chúng tạo thành P12 = 12! Hoán 

vị. Nhưng các hoán vị của 5 bi xanh và các hoán vị của 4 bi trắng cho cùng 

một cách xếp đối với 12 viên bi nên số cách xếp phải tìm là:  

P12

 P5.P4
  = 

12!
 5!4!  = 166.320 
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Bài toán tổng quát:  

Có tất cả n vật, trong đó có m vật giống nhau từ hộp A, K vật giống 

nhau từ hộp B…, (m + k +……. < n). Các vật còn lại đôi một khác nhau thì 

số cách xếp chúng thành một hàng ngang là: 
n!

 m!k!...    

Bài 2: Một dãy có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam 

sinh và 2 nữ sinh. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh nói 

trên sao cho nam sinh và nữ sinh ngồi xen kẽ. 

Lời giải mong muốn: Nam nữ ngồi xen kẽ với nhau. TGTGT. Vị trí đầu 

(học sinh nam) có 3 cách chọn. Vị trí tiếp theo (nữ) có 2 cách. Vị trí tiếp theo 

(nam) 2 cách chọn. Vậy kết quả: 3.2.2. = 12 cách.  

Bài toán tổng quát: 

Có 2m học sinh. Trong đó có m học sinh nam và m học sinh nữ. Có bao 

nhiêu cách xếp học sinh thành một hàng dọc sao cho học sinh nam và nữ xen 

kẽ nhau? 

Lời giải chung: Nếu nam nữ xếp xen kẽ. Vị trí là nam thì có m! cách 

xếp loại học sinh nam vào m vị trí. Với mỗi cách xếp m học sinh nam vào m 

vị trí ta có m! cách xếp học sinh nữ xen kẽ vào vị trí của học sinh nam. 

Sau đó, ta có m! m! = (m!)2 cách xếp hàng xen kẽ học sinh nam và nữ mà học 

sinh nam đứng đầu.  

Do học sinh nữ có thể đứng đầu nên số cách có thể xếp là: 2. (m1)2 

Bài 3: Có bao nhiêu cách xếp vị trí cho 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ 

quanh một bàn tròn sao cho không có hai học sinh nữ nào cạnh nhau? (hai 

cách xếp khác nhau về vị trí nhưng có cùng thứ tự đối với các học sinh trên 

được coi là một).  

Lời giải mong muốn: 

Giả sử đã xếp chỗ cho 5 học sinh nam. Vì 3 học sinh nữ không ngồi 

cạnh nhau nên họ được 3 trong 5 vị trí xen kẽ  giữa các học sinh nam, số cách 

chọn là . Vì hai cách xếp vị trí cho 8 người với cùng một thứ tự  
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Quanh bàn tròn được coi là một  nên ta có thể chọn  

trước một vị trí cho một học sinh nam nào đó. Do đó 

số hoán vị của 4 học sinh nam còn lại vào các vị trí là 

4!. Vậy theo quy tắc nhân, số các khả năng xếp là 1440!4.A3
5 = cách 

Nhận xét, đánh giá: Khi xếp m đối tượng theo một vòng tròn với hai 

cách xếp khác nhau bởi một phép quay được coi là một, do đó ta có thể định 

trước một vị trí cho một đối tượng nào đó. Sau đó tính số cách xếp vị trí cho 

(m -1) đối tượng còn lại.  

Loại 3: Phân chia các vật từ một họ các vật cho trước  

Bài 1: Có bao nhiêu cách chia 100 đồ vật giống nhau cho 5 người sao 

cho mỗi người được ít nhất một đồ vật? 

Lời giải mong muốn: 

Giả sử 10 đồ vật được xếp thành một hàng ngang, giữa chúng có 99 

khoảng trống. Đặt một cách bất kỳ 4 vạch vào 4 trong số 99 chỗ trống đó, ta 

sẽ được một cách chia 100 đồ vật ra thành 5 phần để lần lượt gán cho 5 người. 

Khi đó mỗi người được ít nhất một đồ vật trong tổng số 100 đồ vật đã cho.  

Do đó ta có số cách chia là:  

4
99C  = 

99!
4!95!  = 

96.97.98.99
4.3.2   = 3.764.376 

Nhận xét đánh giá: 

Đây là bài toán hay, bằng cách giải tương tự như trên, ta có thể chứng 

minh rằng, phương trình x1 + x2 +……+ xn = m (1) có tính chất:  

- Với 1 < n < m; m ∈ N thì phương trình (1) có số nghiệm trong tập 

hợp các số nguyên dương 1n
1mC −

−  

- Với n > 1, m, n ∈ N thì phương trình (1) có số nghiệm trong tập hợp 

các số tự nhiên là: 1n
1nmC −

−+  
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Bài 2: Có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật một khác nhau cho 3 người. Sao 

cho có một người được 2 đồ vật và hai người còn lại mỗi người được 3 đồ vật.  

Lời giải mong muốn: Có 3 cách chọn đồ vật. Với mỗi cách chọn trên ta có:  

- Số cách chọn 2 trong số 8 đồ vật cho người được 2 đồ vật là 2
8C sau 

đó, số cách xếp chọn 3 trong 6  đồ vật còn lại cho người thứ nhất được 3 đồ 

vật là 3
6C , 3 đồ vật còn lại dành cho người thứ hai được 3 đồ vật 

Theo quy tắc nhân, số chia phải tìm là: 3. 2
8C  . 3

6C  = 1680 cách chọn  

Nhận xét, đánh giá: 

Khi giải bài toán trên rất nhiều học sinh đã mắc sai lầm cho rằng đáp số là: 

 2
8C  . 3

6C  hoặc 3! 2
8C  . 3

6C  

Lý giải chỗ sai trên, ở trường hợp thứ nhất, học sinh đã coi vai trò của 

người được 2 đồ vật và người được 3 đồ vật là như nhau. Trường hợp thứ hai 

học sinh đã có vai trò của hai người cùng được 3 đồ vật là khác nhau.  

Tiểu kết chương 2 
Trong chương 2, tôi đã chỉ ra được:  

- Đặc điểm đổi mới chương trình sách giáo khoa nâng cao được biên 

soạn theoc hương trình trung học phổ thông phân ban.  

- Đặc điểm của phần tổ hợp lớp 11 sách giáo khoa nâng cao, chỉ ra yêu 

cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy phàn tổ hợp lớp 11 sách giáo khoa 

nâng cao.  

- Quy trình dạy học phần tổ hợp lớp 11 sách giáo khoa nâng cao theo 

quan điểm kiến tạo. 

- Các tình huống dạy học điển hình trong môn toán phần tổ hợp  

Qua việc phân tích nội dung chương trình, việc đổi mới phương pháp giảng 

dạy, có thể nhận thấy một điều: Dạy học phần tổ hợp lớp 11 sách giáo khoa nâng 

cao theo quan điểm kiến tạo là hoàn toàn thích hợp, việc dạy học theo quan điểm 

kiến tạo hình thành được ở học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, đồng thời 

tạo được niềm tin, sự hứng thú trong học tập toán cho học sinh.  
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CHƯƠNG 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm  

3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

- Nhằm kiểm nghiệm giả thuyết khoa học mà luận văn đã đề xuất qua 

thực tế dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao 

theo quan điểm kiến tạo.  

- Xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của việc vận dụng quy trình dạy 

học theo quan điểm kiến tạo đã đề xuất trong dạy học phần tổ hợp của sách 

giáo đại số và giải tích 11 nâng cao.  

- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh qua việc dạy học phần tổ hợp 

theo quan điểm kiến tạo.  

3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm  

- Soạn tài liệu thực nghiệm và thực hiện một số giờ dạy theo quan điểm 

kiến tạo.  

- Phân tích và  xử lý số liệu thực nghiệm về: năng lực kiến tạo và mức 

độ nắm vững tri thức của học sinh khi học phần tổ hợp.  

- Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm theo 2 phương diện. Định tính 

và định lượng.  

3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm  

- Đối tượng thực nghiệm là dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại 

số và giải tích 11 nâng cao.  

- Tôi chọn trường THPT Quốc Oai - huyện Quốc Oai - thành phố Hà 

Nội làm địa bàn tiến hành thực nghiệm. Chọn 2 lớp 11A1 và 11A2 với sỹ số 

tương ứng là: 52 HS và 55 HS làm 2 lớp thực nghiệm và đối chứng.  

3.3.Kế hoạch thực nghiệm 

3.3.1.Thời gian thực nghiệm 

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2008 
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3.3.2. Nội dung và tổ chức thực nghiệm  

3.3.2.1. Nội dung thực nghiệm  

Dạy học 3 tiết phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 

nâng cao: tiết 24, tiết 25 và tiết 28 theo phân phối chương trình. 

3.3.2.2. Một số ví dụ về bài soạn dạy thực nghiệm  

Tiết 24: Bài 1.  HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN 

Thời gian 45' 

1. Mục tiêu:  

* Kiến thức: Giúp học sinh  

- Nắm được quy tắc cộng  

- Biết áp dụng vào từng bài toán: Khi nào thì dùng quy tắc cộng  

*. Kỹ năng:  

- Sau khi học xong tiết học này học sinh sử dụng quy tắc cộng thành thạo  

- Tính chính xác số phần từ của mỗi tập hợp sắp xếp theo một quy luật 

nhất định. 

* Thái độ:  

- Tự giác, tích cực trong học tập, có thái độ vui vẻ.  

- Biết phân biệt rõ quy tắc cộng và vận dụng trong các tình huống cụ thể. 

- Học sinh tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.  

2. Phương pháp dạy học được lựa chọn: Khám phá có hướng dẫn, phương 

pháp dạy học hợp tác, phương pháp dạy học tự học.  

3. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.  

* Chuẩn bị của giáo viên  

- Giáo viên xây dựng các tình huống dạy học, dự kiến tiến trình dạy 

học, chuẩn bị các phương tiện dạy học: phiếu học tập, giấy Ao, bút dạ, móc 

treo giấy, kéo, phấn màu, hoặc máy chiếu.  

- Chia nhóm học sinh.  

* Chuẩn bị của học sinh  
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- Học sinh ôn lại một số kiến thức về tập hợp đã học ở lớp 10. 

- Đọc trước lý thuyết trong sách giáo khoa trang 51 - 52. 

4. Câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức đã có của học sinh liên quan đến vấn 

đề cần giảng dạy.  

Hai tập hợp A và B hữu hạn không giao nhau. Hãy cho biết số các phần 

tử của hai tập hợp A và B.  

Dự kiến câu trả lời của học sinh: Số các phần tử của hai tập A và B là: 

BA +  trong đó:  A  : Là số các phần tử của tập A 

  B : Là số các phần tử của tập B  

5. Nội dung các phiếu học tập  

Phiếu 1: Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn 

quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến trong lớp 11A hoặc 

lớp 12B. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng 11A có 31 học 

sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến? 

Phiếu 2: Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. áo cỡ 39 

có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu sự 

lựa chọn về màu và cỡ áo.  

Phiếu 3: Giả sử từ tình A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện, ô 

tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu 

hoả, 3 chuyến tàu thuỷ và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu lựa chọn để đi 

từ tỉnh A đến tỉnh B.  

Phiếu 4: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức 

công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 

10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hoá. Mỗi thí sinh được quyền chọn một 

đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài.  

6.Tiến trình bài dạy  
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Hoạt động 1: Tiếp cận quy tắc cộng cho công việc với hai phương án (10 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Cho hai hộp A và B hữu hạn 

không giao nhau. Hãy cho biết 

các phần tử của cả hai tập hợp 

A và B 

- Đặt câu hỏi 

 

- Các em hãy suy nghĩ và 

trả lời 

- Gọi 1 HS đứng tại chỗ 

trả lời câu hỏi 

- Nghe, theo dõi 

câu hỏi 

- Suy nghĩ tìm câu 

trả lời 

- Trả lời câu hỏi 

Lời giải mong muốn: - Các em hãy nhận xét  câu 

trả lời của bạn 

- Các học sinh 

khác lắng nghe, 

nhận xét 

* Số các phần tử của hai tập A 

và B là BA +  trong đó A  là 

số phần tử của tập A; B : là số 

phần tử của B 

- Ghi câu trả lời của học 

sinh lên bảng, ghi lời nhận 

xét của học sinh trên bảng 

 

 

Phiếu 1: Một trường THPT 

được cử một học sinh đi dự trại 

hè toàn quốc. Nhà trường quyết 

định chọn một học sinh tiên tiến 

trong lớp 11A hoặc lớp 12B. 

Hỏi nhà trường có bao nhiêu 

cách chọn, nếu biết lớp 11A có 

31 học sinh tiên tiến và lớp 12B 

có 22 học sinh tiên tiến 

- Phát phiếu học tập số 1 

cho học sinh (giáo viên đã 

chuẩn bị trước) 

- Các em hãy làm vào 

phiếu, sau đó trả lời câu 

hỏi.  

- Theo dõi học sinh làm 

việc  

- Gọi 1 học sinh trả lời câu 

hỏi 

- Nhận phiếu 

 

 

- Làm trực tiếp vào 

phiếu học tập số 1  

 

- Trả lời theo yêu 

cầu của giáo viên 

Lời giải: Nhà trường có hai - Ghi câu trả lời của HS  
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phương án chọn, phương án thứ 

nhất là chọn HS tiên tiến lớp 

11A, phương án này có 31 cách 

chọn. Phương án thứ hai là 

chọn một HS tiên tiến của lớp 

12B, phương án này có 22 cách 

chọn 

lên bảng  

- Các em trong lớp hãy bổ 

xung ý kiến, đưa ra nhận 

xét đánh giá? 

- Xử lý các tình huống của 

HS 

 

Thảo uận đưa ra 

các nhận xét 

Vậy nhà trường có cả thảy:  

31 + 22 = 53 cách chọn 

  

Hoạt động 2: Hình thành quy tắc cộng cho công việc với hai phương án (10 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 2: Giả sử bạn muốn mua 

một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. áo 

cỡ 39 có 5 màu áo khác nhau, 

cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi 

bạn có bao nhiêu sự lựa chọn về 

màu và cỡ áo 

 

- Phát phiếu số 2 cho HS 

(giáo viên đã chuẩn bị) 

- Các em hãy làm bài tập 

trong phiếu  

- Theo dõi học sinh làm 

việc 

- Gọi 1 HS lên bảng trình 

bày cách giải  

- Gọi các HS khác trong 

lớp bổ xung cách giải đánh 

giá nhận xét. 

- Nhận phiếu  

 

- Làm bài tập trong 

phiếu 2 

 

 

- Lên bảng trình 

bày bài giải của 

mình  

- Thảo luận đưa ra 

ý kiến thống nhất 

lời giải bài toán. 

Lời giải mong muốn: 

Mua 1 chiếc áo sơ mi do đó chỉ 

được chọn một trong 2 loại áo 

với kích cỡ và màu sắc khác 

- Cho học sinh tiếp tục 

thảo luận, đánh giá sơ bộ 

lời giải của học sinh 
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nhau. Loại cỡ 39 có 5 màu, do 

đó có 5 cách chọn, loại cỡ 40 có 

4 màu, do đó có 4 cách chọn. 

Vậy cả thảy có thể chọn được 

bằng 5 + 4 = 9 cách khác nhau 

-Đặt vấn đề: Giả sử có một 

công việc có thể được thực hiện 

theo phương án A hoặc phương 

án B. Có n cách thực hiện 

phương án A và m cách thực 

hiện theo phương án B. Khi đó 

để thực hiện có công việc đó thì 

có bao nhiêu cách. 

 - Lắng nghe, tư 

duy về nội dung 

bài toán 

 - Treo giấy khổ A0 đã ghi 

đầu bài lên bảng (hoặc 

dùng máy chiếu lên màn 

hình) cho học sinh quan 

sát và tìm phương án giải 

quyết.  

- Theo dõi, xây 

dựng quy trình giải 

bài toán trên 

 - Quan sát các hành vi của 

học sinh, có thể có các gợi 

ý giúp HS (nếu cần thiết) 

- Gọi HS đứng lên trả lời 

câu hỏi 

- Ghi câu trả lời của HS 

lên bảng 

 

 

 

- Trả lời câu hỏi 

của giáo viên  

- Các HS khác theo 

dõi, nhận xét, đánh 

giá 
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 - Các em hãy đưa ra nhận 

xét về cách giải toán 

- HS trả lời: để 

thực hiện công 

việc đó cần có m 

+n cách. Do các 

cách thực hiện là 

độc lập 

Quy tắc cộng: 

Giả sử một công việc có thể 

được thực hiện theo phương án 

A hoặc phương án B. Có n cách 

thực hiện theo phương án A và 

m cách thực hiện theo phương 

án B. Khi đó công việc có thể 

thực hiện bởi (m+n) cách 

- Tóm tắt ý kiến của HS, 

cho HS kiểm nghiệm lại 

thông qua phát biểu về quy 

tắc cộng. Hãy đọc quy tắc 

cộng cho hai phương án 

trong SGK trang 52 

 

-Đọc SGK 

Hoạt động 3: Tiếp cận quy tắc cho công việc với nhiều phương án (10 phút) 

Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 3: Giả sử từ tỉnh A đến 

tỉnh B có thể đi bằng các 

phương tiện:  ôtô, tàu hoả, tàu 

thuỷ, máy bay. Mỗi ngày có 10 

chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hoả, 

3 chuyến tàu thuỷ và 2 chuyến 

máy bay. Hỏi có bao nhiêu lựa 

chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B 

- Phát phiếu 3 cho HS theo 

nhóm hoặc GV có thể 

chiếu lên bảng cho HS 

quan sát tình huống 

- Các em hãy thảo luận tìm 

lời giải bài toán, ghi lời 

giải của nhóm vào khổ 

giấy Ao 

- HS nhận phiếu  

 

 

 

- HS làm việc theo 

nhóm  

- Đưa ra các ý kiến 

của nhóm mình 

- Ghi vào khổ giấy 

Ao (do GV phát 

cho HS) 
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 - Quan sát các HS của 

từng nhóm, bao quát toàn 

lớp, điều chỉnh kịp thời 

các hành vi của học sinh, 

đồng thời có những chỉ 

dẫn, gợi ý cho HS khi cần 

thiết 

 

 - Gọi HS đại diện nhóm 

treo kết quả của nhóm 

mình lên bảng và trình bày  

 

- Các nhóm khác cho ý 

kiến nhận xét  

- Nhóm trưởng 

trình bày lời giải, 

treo bảng kết quả 

của nhóm mình 

- Các nhóm khác 

trao đổi thảo loụân 

đưa ra ý kiến, câu 

hỏi cho nhóm vừa 

trình bày  

- Do từ tỉnh A đến tỉnh B có thể 

đi bằng 4 loại phương tiện: ô tô, 

tàu hoả, tàu thuỷ và máy bay. 

Do giả thiết có 10 chuyến ôtô, 5 

chuyến tàu hoả, 3 chuyến tàu 

thuỷ và 2 chuyến máy bay. Mà 

mỗi cách đi chỉ đi bằng 1 loại 

phương tiện nên có cả thảy: 

10+5+3+2 = 20 cách lựa chọn 

để đi  

- Các em hãy thống nhất 

và đưa ra phán đoán cách 

giải bài toán trong phiếu 3. 

- Trình bày lời giải 

thống nhất 

HĐ 4: Hình thành quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án (10phút) 
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Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 4: Trong 1 cuộc thi tìm 

hiểu về đất nước Việt Nam, ban 

tổ chức công bố danh sách các 

đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch 

sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 

đề tài về con người và 6 đề tài 

về văn hoá. Mỗi thí sinh được 

chọn 1 đề tài. Hỏi mỗi thí sinh 

có bao nhiêu khả năng lựa chọn 

đề tài. 

- Phát phiếu 4 cho các 

nhóm (GV chia lớp thành 

6 nhóm khác nhau thuộc 

hai dãy bàn)  

Mỗi nhóm cử một bạn làm 

nhóm trưởng  

- Các em hãy thảo luận 

theo nhóm, đưa ra lời giải 

của nhóm mình. 

- Nhận phiếu, cử 

nhóm trưởng 

 

 

 

 

- Thảo luận theo 

nhóm 

- Đưa ra ý kiến của 

nhóm  

- Ghi kết quả của 

nhóm vào giấy khổ 

Ao (1/2 tờ) 

 - Quan sát HS làm việc 

- Gọi đại diện nhóm trình 

bày lời giải  

- Các em nhóm khác hãy 

nhận xét đánh giá 

 

- Trình bày lời giải  

 

- Thảo luận đưa ra 

cách giải chung 

thống nhất.  

* Do mỗi thí sinh được chọni 

một đề tài. Trong khi có 8 đề tài 

lịch sử, có 7 đề tài về thiên 

nhiên, 10 đề tài về con người và 

6 đề tài về văn hoá. Do đó ta có 

tổng số cách chọn là (8+7+10+6) 

= 31 cách chọn đề tài 

- Tóm tắt  lại các ý kiến 

học sinh trình bày, chỉ ra 

kiến thức trong bài: quy 

tắc cộng cho công việc với 

nhiều phương án  

- Kiểm nghiệm lại 

cách giải bài toán 
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 - Nếu cho một công việc 

với nhiều phương án thực 

hiện khác nhau thì có bao 

nhiêu cách để thực hiện 

công việc đó. 

- Thảo luận, đưa ra 

ý kiến 

* Quy tắc cộng cho công việc 

với nhiều phương án: Giả sử 

một công việc có thể được thực 

hiện theo một trong k phương 

án A1, A2... Ak. Có n1 cách thực  

hiện theo phương án A1, n2 

cách thực hiện theo phương án 

Ak. Khi đó công việc có thể 

được thực hiện bởi n1+ n2+...nk 

cách 

- Gọi HS đọc quy tắc cộng 

với nhiều phương án  

 

 

- Nhấn mạnh thao tác cộng 

(n1 + n2 + n3+... nk) 

- Đọc quy tắc và 

thảo luận. 

 

 

- Nghe, tư duy 

HĐ5: Củng cố và hướng dẫn công việc ở nhà (5 phút ) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

*Lưu ý: 

- Quy tắc cộng cho công việc 

với hai phương án 

- Quy tắc cộng cho công việc 

với nhiều phương án.  

- Lưu ý đến các phương án thực 

hiện công việc đó. 

BTVN: 

- Bài 2 (SGK tr.54) 

- Bài 2,3, 25 (SBT tr.62) 

- Kiến thức phải biết trong 

bài là gì? 

- Hãy phát biểu lại quy tắc 

cộng  

- Cần lưu ý gì khi áp dụng 

quy tắc cộng  

 

- Các em hãy về nàh xem 

lại lý thuyết và làm bài tập 

trong SGK và SBT 

- Gợi ý trả lời  

- Quy tắc cộng  

- Phát biểu lại  

- Lưu ý đến các 

phương án thực 

hiện  

 

- Ghi bài tập về 

nhà  
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Tiết 25: Bài 1.  HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN 

Thời gian: 45 phút 

1. Mục tiêu 

* Kiến thức: Giúp học sinh: 

- Nắm được khái niệm về quy tắc nhân. 

- Biết áp dụng vào làm bài tập: khi nào thì dùng quy tắc nhân. 

* Kỹ năng: 

- Sau khi học xong tiết 25, học sinh sử dụng quy tắc nhân thành thạo. 

- Tính chính xác số phần tử, cách chọn được sắp xếp theo một quy luật nhất 

định. 

* Thái độ: 

- Vui vẻ, đoàn kết 

- Tự giác, tích cực trong học tập 

- Biết phân biệt rõ quy tắc nhân với quy tắc cộng, khi nào thì áp dụng quy tắc 

nhân trong các tình huống gặp phải. 

- Học sinh tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgíc và hệ thống. 

2. Phương pháp dạy học được lựa chọn 

Khám phá có hướng dẫn, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp dạy học 

tự học. 

3. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

 *  Chuẩn bị của giáo viên  

- Xây dựng các tình huống dạy học thông qua các phiếu học tập, dự kiến tiến 

trình và thời gian dạy học; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị như: phấn, bút 

dạ, kéo, móc treo giấy; phiếu học tập, giấy khổ A0, máy chiếu. 

- Chia nhóm học sinh. 

* Chuẩn bị của học sinh  

- Học kỹ lý thuyết về quy tắc cộng và làm bài tập về nhà trong tiết 24. 

- Đọc trước lý thuyết về quy tắc nhân trong sách giáo khoa trang (52→54). 
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4. Nội dung các phiếu học tập 

Phiếu 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ 

nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con 

đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?  

Phiếu 2: Nhãn mỗi chiếc ghế trong một hội trường gồm hai phần: phần 

đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số 

nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi 

nhãn khác nhau? 

Phiếu 3: Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 ký 

tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong số 26 chữ cái tiếng 

Anh) kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập {1;2…9}, mỗi kí tự ở bốn 

vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập {0;1;2;3…;9}. Hỏi nếu chỉ dùng một 

mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy 

khác nhau? 

Phiếu 4: Từ các chữ số 1; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên  

a) Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)? 

b) Có 4 chữ số khác nhau? 

5. Tiến trình bài dạy 

HĐ1: Tiếp cận quy tắc nhân cho công việc gồm hai công đoạn (8 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 1: An muốn qua nhà 

Bình để cùng Bình đến chơi 

nhà Cường. Từ nhà An đến 

nhà Bình có 4 con đường 

đi, từ nhà Bình tới nhà 

Cường có 6 con đường đi. 

Hỏi An có bao nhiêu cách 

- Phát phiếu học tập 1 cho  

từng HS (GV có thể dùng 

máy chiếu chiếu lên bảng) 

- Các em hãy làm bài toán 

trong phiếu 1. 

- Theo dõi, quan sát HS 

làmviệc  

- HS nhận phiếu  

 

 

- Tìm hiểu bài 

toán, xây dựng 

chương trình giải 

bài toán 
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chọn đường đi tới nhà 

Cường? 

- Em hãy trình bày cách 

giải bài toán trong phiếu 1.  

- GV gọi Hs trình bày  

-  Đứng tại chỗ 

trình bày lời giải  

- HS trình bày. 

Phương án 1: Có cả thảy 10 

cách đi do từ nhà An đến 

nhà Bình có 4 cách, từ nhà 

Bình đến nhà Cường có 6 

con đường đi. 

- GV ghi lên bảng (lên 

giấy Ao) sau đó gọi HS 

khác nhận xét đánh giá,  

đưa ra những phán đoán 

khác của mình (ghi vào 

phương án 1)  

- Nhấn mạnh: An muốn 

đến nhà Cường phải qua 

nhà Bình và mỗi cách đi từ 

nhà An đến nàh Cường 

phải đi 2 chặng 

- Gọi HS trình bày 

Do từ nhà An đến 

nhà Bình có 4 con 

đường đi. Từ nhà 

Bình đến nhà 

Cường có 6 con 

đường đi. Vậy cả 

thảy có 4+6=10 

cách đi đến nhà 

Cường 

Phương án 2:   

Mỗi cách đi từ nhà An đến 

nhà Bình sẽ có 6 cách đi từ 

nhà Bình đến nhà Cường. 

Do có 4 cách đi từ nhà An 

đến nhà Bình nên có 4.6 = 

24 cách đi từ nhà An đến 

nhà Cường và qua nhà Bình 

 

 

 

- Hãy giải thích cách giải 

theo phương án 1? Phải 

chăng có sai lầm? 

 

 

- Hãy nhận xét cách giải 

trong phương án 2 

- Đưa ra các phán 

đoán  mà HS cho 

là đúng 

- Phương án 1 là 

sai. Vì mỗi cách đi 

từ nhà An đến nhà 

Cường phải qua 

nhà Bình.  

- Hoàn toàn hợp lý 

HĐ2:  Hình thành quy tắc nhân cho một công việc gồm 2 công đoạn (10 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 
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Phiếu 2: Nhãn mỗi chiếc 

ghế trong một hội trường 

gồm 2 phần: Phần đầu là 

một chữ cái (trong bảng 24 

chữ cái  Tiếng Việt), phần 

thứ hai là một số nguyên 

nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều 

nhất bao nhiêu chiếc ghế 

được ghi nhãn khác nhau. 

- Phát phiếu 2 cho HS theo 

nhóm (GV chia lớp thành 

6 nhóm) 

- Các em hãy trình bày lời 

giải của nhóm vào phiếu 

- Nhóm trưởng 

nhận phiếu  

 

- Thảo luận nhóm, 

trình bày lời giải 

trong phiếu (HS có 

thể trình bày vào 

giấy khổ Ao chia 

đôi) 

 - GV chiếu nội dung phiếu 

2 (treo nội dung phiếu 2 

được ghi trong khổ giấy 

Ao chia đôi)lên bảng 

- Theo dõi, quan sát các 

nhóm làm việc, có thể chỉ 

dẫn, gợi ý cho HS nếu 

thấy cần thiết. 

 

 - Đại diện các nhóm hãy 

trình bày lời giải bài toán 

của nhóm mình 

- Nhóm trưởng các 

nhóm lần lượt lên 

trình bày trước lớp 

về lời giải của 

nhóm mình 

 - Yêu cầu các nhóm khác 

lắng nghe, đánh giá, nhận 

xét 

- Sau khi một 

nhóm trình bày các 

nhóm khác được 

phép đánh giá, đặt 

câu hỏi cho nhóm 
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đang trình bày. 

Lời giải  

Nhãn một chiếc ghế gồm 2 

phần, do phần đầu là một 

chữ cái trong số 24 chữ cái 

tiếng việt, nên ta có 24 cách 

chọn. Do phần thứ hai là 

một số nguyên dương nhỏ 

hơn 26 nên có 26 cách. Với 

một cáh chọn ghi phần đầu 

của nhãn ghế ta có 26 cách 

ghi nhãn ghế ở phần thứ 

hai. Do đó ta có: 24 x 26 = 

624 cách 

- GV điều khiển, yêu cầu 

HS tiếp tục thảo luận để 

thống nhất cách giải bài 

toán 

- Thống nhất của 

lớp về lời giải bài 

tập trong phiếu 2. 

*Giả sử một công việc nào 

đó bao gồm hai công đoạn 

A và B. Công đoạn A có 

thể làm theo n cách. Với 

mỗi cách thực hiện công 

đoạn A thi công đoạn B có 

thể làm theo m cách. Hỏi 

công việc có thể thực hiện 

tối đa theo bao nhiêu cách 

để hoàn thành? 

- Đặt vấn đề: 

- Treo giấy khổ Ao ghi 

vấn đề trên lên bảng (hoặc 

dùng máy chiếu) cho HS 

quan sát 

- Quan sát, theo 

dõi, thảo luận, xây 

dựng chương trình 

giải để GV nêu ra  

- Thảo luận theo 

nhóm (nhóm 

trưởng phụ trách 

nhóm của mình) 

 - Quan sát các nhóm HS 

làm việc, bao quát các 

hành vi nổi trội và ỉ lại của 
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một số học sinh trong 

nhóm  

- Gợi ý cho HS (nếu cần 

thiết) 

- Gọi HS đại diện các 

nhóm trình bày cách giải 

quyết vấn đề 

 

 

 

 

- Trình bày phán 

đoán lời giải của 

nhóm mình.  

- Các nhóm HS 

khác theo dõi, nhận 

xét, đánh giá 

* Quy tắc nhân cho một 

công việc gồm 2 công 

đoạn: SGK trang 53 

- Đây là kiến thức trọng 

tâm, quan trọng phải biết  

- Tóm tắt lại vấn đề, chỉ ra 

vị trí kiến thức của kiến 

thức trong bài  

 

* Giả sử một việc nào đó 

bao gồm hai công đoạn A 

và B. Công đoạn A có thể 

làm theo n cách. Với mỗi 

cách thực hiện công đoạn A 

thì công đoạn B có thể làm 

theo m cách. Khi đó công 

việc có thể thực hiện theo 

m. n cách 

- Cho HS kiểm nghiệm lại 

kết quả của mình thông 

qua việc phát biểu quy tắc 

nhân 

- HS đọc quy tắc 

nhân cho một công 

việc gồm 2 công 

đoạn SGK trang 53  

- Các nhóm thảo 

luận riêng theo 

nhóm  

- Bổ sung các ý 

kiến, quan điểm 

của mình, phát 

biểu quy tắc nhân 

cho một công việc 

gồm 2 công đoạn. 
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HĐ3: Tiếp cận và hình thành quy tắc nhân cho một công việc với nhiều công 

đoạn (10phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

 

 

- Phát phiếu 3 cho HS theo 

nhóm 

- Nhóm trưởng 

nhận phiếu 

Phiếu 3: Biển số xe máy 

của tỉnh A (nếu không kể 

mã số tỉnh) có 6 ký tự, 

trong đó ký tự ở vị trí đầu 

tiên là một chữ cái (trong 

số 26 chữ cái tiếng Anh) ký 

tự ở vị trí thứ hai là một 

chữ số thuộc tập { }9;....2;1  

mỗi ký tự ở bốn vị trí tiếp 

theo là một chữ cái thuộc 

tập { }9;...2;1;0 . Hỏi nếu chỉ 

dùng một mã số tình thì 

tỉnh A có thể làm được 

nhiều nhất bao nhiêu biểu 

số xe máy khác nhau? 

- Chiếu lên màn hình bài 

tập của phiếu 3.  

- Các em hãy trình bày lời 

giải của nhóm vào phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

- Gọi HS đại diện nhóm 

lên bảng treo kết quả của 

nhóm mình và trình bày 

trước lớp 

 

 

- Thảo luận, làm 

việc nhóm dưới sự 

phụ trách của 

nhóm trưởng và 

giáo viên giảng 

dạy  

- Ghi lời giải của 

nhóm vào 1/2 tờ 

A0 (do GV phát) 

- Thuyết trình 

trước lớp về lời 

giải bài toán trong 

phiếu 3 

 - Yêu cầu các nhóm khác 

đưa ra nhận xét, đánh giá. 

- Trả lời các nhận 

xét, đánh giá của 

nhóm khác. 

Lời giải: 

Ta có 26 cách chọn chữ cái 

để xếp ở vị trí đầu tiên. 

Tương tự có 9 cách chọn 

 - Thống nhất của 

các nhóm về lời 

giải bài tập trong 

phiếu 3. 
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chữ số cho vị trí thứ hai và 

10 cách chọn cho chữ số 

cho mỗi vị trí trong số các 

vị trí còn lại. Do đó ta có: 

26.9.10.10.10.10 = 

2.340.000  (biển số xe) 

* Giả sử một công việc nào 

đó gồm k công đoạn A1, 

A2,... Ak. Công đoạn A1 có 

thể thực hiện theo n1 cách, 

công đoạn A2 có thể thực 

hiện theo n2 cách.. công 

đoạn Ak có thể thực hiện 

theo nk cách. Hỏi khi đó 

công việc đã cho có thể 

được thực hiện tối đa bao 

nhiêu cách? 

- Đặt vấn đề: Treo giấy 

khổ Ao đã chuẩn bị lên 

bàng (ghi vấn đề mà GV 

nêu ở trên) hoặc dùng máy 

chiếu.  

- Yêu cầu HS các nhóm 

tiếp tục trao đổi, thảo luận  

 

- Bao quát các nhóm HS 

làm việc, yêu cầu HS các 

nhóm trình bày lời giải và 

ghi chép  thông tin lên 

trang giấy của nhóm mình. 

- Quan sát, theo 

dõi nội dung vấn 

đề. 

 

 

- Thảo luận nhóm, 

xây dựng chương 

trình giải 

- Tiếp tục làm việc 

theo nhóm 

 - Gọi HS các nhóm lần 

lượt trình bày. 

 

- Các em hãy nhận xét lời 

giải của nhóm 

- Nhóm trưởng các 

nhóm trình bày lời 

giải 

- Hỏi, đáp các ý 

kiến của nhóm 

khác 

Lời giải: 

Công việc muốn thực hiện 

 

- Chốt lại các ý kiến của 

 

- Lắng nghe, quan 
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phải trải qua k công đoạn 

A1; A2..... Ak 

ở công đoạn A1 có n1 cách 

thực hiện. Với mỗi cách 

thực hiện công đoạn A1 ta 

có n2 cách thực hiện ở công 

đoạn A2... với mỗi cách 

thực hiện ở các công đoạn 

A1; A2..... Ak- 1 ta có nk cách 

thực hiện công việc ở công 

đoạn Ak.  Do đó ta có n1. 

n2....nk cách thực hiện công 

việc đó. 

HS các nhóm, chỉ ra vai 

trò kiến thức quan trọng 

của bài.  

- Các em hãy đọc quy tắc 

nhân cho công việc với 

nhiều công đoạn trong 

SGK trang 53. 

sát, tư duy.  

 

 

- Đọc quy tắc trong 

SGK  

- Kiểm nghiệm các 

phán đoán trước đó 

của nhóm. 

- Kết luận về lời 

giải của bài tập. 

HĐ4: Kiểm tra việc áp dụng quy tắc nhân (10 phút) 

Nội  dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 4: Từ các chữ số 1; 5; 

6; 7 có thể lập được bao số 

tự nhiên.  

a. Có 4 chữ số (không nhất 

thiết khác nhau) 

b. Có 4 chữ số khác nhau? 

- Phát phiếu 4 cho HS toàn 

lớp (có thể dùng máy tính 

đã chuẩn bị sẵn chiếu nội 

dung lên màn hình)  

- Các em hãy giải bài tập 

trên  

- Theo dõi HS làm việc 

- Nhận phiếu 4 

 

 

 

- HS thực hiện lời 

giải  

HS có thể giải: 

a. Gọi số cần tìm là abcd  
khi đó: a có 4 cách chọn 
theo giả thiết các số không 
nhất thiết khác nhau nên b 
có 4 cách chọn, tương tự 

- Gọi HS lên bảng trình 
bày 
 
 
 
- Các em hãy nhận xét, 

- HS lên bảng trình 
bày 
 
 
 
- Lời giải như trên 
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với mỗi cách chọn a, b thì c 
có 4 cách chọn, khi chọn a, 
b, c thì d có 4 cách chọn. 
Vậy có: 4.4.4.4=256 (số) 

cho ý kiến, kiểm nghiệm 
lại lời giải của các bạn. 

là đúng, cần lưu ý 
lập luận cho hợp lý 

b. Do 4 chữ số là khác nhau 

nên gọi số abcd  thì a có 4 
cách chọn; b có 3 cách 
chọn; c có 2 cách chọn; d 
có 1 cách chọn 
Vậy ta có: 4.3.2.1.= 24 (số) 

- Chốt lại đáp án dúng mà 
HS khẳng định  
câu a là 2556 (số) 
câu b là 24 (số) 

 

HĐ5:  Củng cố bài và hướng dẫn HS công việc ở nhà (2 phút) 
Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

* Lưu ý:  
- Quy tắc nhân cho một 
công việc với 2 công đoạn  
- Quy tắc nhân cho một 
công việc với nhiều công 
đoạn .  
- Các công đoạn thực hiện 
công việc. 
- Điều kiện của bài toán 
cho trước 

 
- Kiến thức cơ bản trong 
bài là gì? 
- Hãy phát biểu lại quy tắc 
nhân  
 
- Cần lưu ý gì khi áp dụng 
quy tắc nhân  

- Gợi ý trả lời 
- Quy tắc nhân cho 
công việc gồm 2 
công đoạn (nhiều 
công đoạn)  
- Phát biểu lại  
- Lưu ý đến các 
công đoạn thực 
hiện công việc  
 

BTVN:  
Bài 2 (SGK tr. 54)  
Bài 3 (SGK tr. 54)  
Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (SBT 
tr. 62 - 63)  
 

- Các em về nhà ôn tập lại 
bài cũ, làm bài tập trong 
SGK, SBT 

-Ghi bài tập về 
nhà.  
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Tiết 28:  Bài 2.  HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP 

Thời gian: 45' 

1. Mục tiêu: 

* Kiến thức:  Giúp học sinh  

- Nắm được khái niệm tổ hợp.  

- Biết cách chứng minh định lý về số các tổ hợp chập k của n phần tử.  

- Nắm được các tính chất cơ bản của số k
nC  và chứng minh chúng.  

*  Kỹ năng:  

- Sau khi học xong tiết 28 học sinh biết sử dụng khái niệm tổ hợp, các tính 

chất của nó  một cách thành thạo.  

- Học sinh áp dụng lý thuyết về tổ hợp làm được các bài tập cơ bản, một số 

bài tập nâng cao.  

*  Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, có thái độ vui vẻ trong học tập.  

- Biết phân biệt rõ khi nào thì dùng tổ hợp chập k của n phần tử. Trong các 

tình huống cụ thể khi học sinh gặp phải.  

- Cẩn thận, chính xác.  

- Tư duy các vấn đề của toán học một cách logic và có hệ thống.  

2. Phương pháp dạy học được lựa chọn 

- Khám phá có hướng dẫn, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp 

dạy học tự học. 

3. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

*  Chuẩn bị của giáo viên:  

- Giáo viên xây dựng các pha tình huống hoạt động, dự kiến tiến trình dạy 

học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học: phiếu học tập, giấy Ao, kéo, 

bút dạ, móc treo giấy, phấn màu, máy chiếu (nếu có).  

- Chia học sinh thành các nhóm (4 hoặc 6 nhóm tuỳ vào lớp đông hay ít học sinh).  
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* Chuẩn bị của học sinh:  

- Học sinh ôn lại một số kiến  thức về quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, 

chỉnh hợp đã học.  

- Đọc trước lý thuyết phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 

nâng cao trang 59 →62. 

4. Câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức đã có của học sinh liên quan đến vấn 

đề cần giảng dạy.  

- Trong một bảng đấu bóng đá có 4 đội A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu trận đấu 

trong bảng biết rằng mỗi đội chỉ gặp nhau một lượt? 

- Dự kiến câu trả lời của học sinh: Số các trận đấu là các cặp AB, AC, AD, 

BC và CD và BD (học sinh dùng phương pháp liệt kệ, có học sinh đoán ngay 

được ra do đã theo dõi nhiều bóng đá). 

5. Nội dung các phiếu học 

Phiếu 1:Tam giác ABC và  tam giác BCA liệu có khác nhau? Mỗi tam 

giác là tập con gồm 3 điểm của sốn điểm (n >3) trong đó không có 3 điểm bất 

kỳ nào thẳng hàng? 

Phiếu 2: Viết tất cả các tập con của tập A = {a;b;c;d} 

Phiếu 3: Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm 7 điểm, trong đó 

không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh đều 

thuộc P? 

Phiếu 4: Trong một lớp 20 học sinh nam và 15hs nữ. Thầy cô giáo chủ 

nhiệm cần chọn 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ đi tham dự chiến dịch "Mùa hè 

xanh" của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

Phiếu 5: Cho tập A gồm n phần tử, cho 0 < k < n. Hãy so sánh k
nC  và kn

nC −  

Phiếu 6: Cho k, n là các số nguyên dương với 1 < k < n. Hãy tính và so sánh 
k

1nC +  và k
nC  + 1k

nC −  
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6.Tiến trình bài dạy 

HĐ1: Tiếp cận khái niệm tổ hợp (7 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Tình huống: Trong một bảng 

thi đấu bóng đá có 4 đội A : 

B : C : D. Hỏi có bao nhiêu 

trận đấu trong bảng, biết 

rằng mỗi đội chỉ gặp nhau 

một lượt. 

 

 

* Đáp số: Số các trận đấu là 

AB : AC : AD : BC : BD : 

CD 

- Đưa ra tình huống (đã 

chuẩn bị). 

- GV treo câu hỏi tình 

huống ghi trong giấy A0 

lên bảng (hoặc dùng 

máy chiếu). 

- Gọi HS trả lời. 

- Ghi câu trả lời của HS 

lên bảng 

- Kết quả đúng là : 6 

trận đấu. Vì mỗi trận là 

1 cặp gồm 2 đội và mỗi 

đội chỉ gặp nhau một 

lượt. 

- Theo dõi, suy nghĩ, tìm 

câu trả lời. 

 

 

Dự kiến câu trả lời của HS 

số trận đấu là các cặp AB : 

AC : AD : BC : CD và BD 

(Học sinh đã dùng phương 

pháp liệt kê, có học sinh 

đoán ngay được do đã theo 

dõi nhiều bóng đá). 

Phiếu 1: a) Tam giác ABC 

và tam giác BCA liệu có 

khác nhau? 

b) Mỗi tam giác là tập con 

gồm 3 điểm của n điểm (n > 

3) trong đó không có 3 điểm 

bất kỳ nào thẳng hàng? 
 

* Đáp số: a) ∆ABC và 

∆BCA là giống nhau. 

- Phát phiếu 1 cho từng 

học sinh và yêu cầu HS 

trình bày lời giải. 

 

- Theo dõi học sinh làm 

việc 

 

- Đánh giá sơ bộ về kết 

quả của học sinh. 

 

- Nhận phiếu và trình bày 

lời giải vào phiếu 1. 

 

 

- Trình bày lời giải và nhận 

xét. 

 

- Trả lời: ∆ABC và ∆BCA 

là giống nhau. Vì ∆ABC và 

∆BCA  chỉ khác nhau ở 
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Lưu ý: Không có 3 điểm bất 

kỳ nào trong n điểm thẳng 

hàng. 

 

- Mỗi 3 điểm không 

thẳng hàng tạo thành 

một tam giác. 

việc thay đổi thứ tự tên gọi. 

- Nhận xét b) là đúng 

HĐ2: Hình thành khái niệm về tổ hợp (7 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

    Phiếu 2: Viết tất cả các 

tập con của tập A gồm 4 

phần tử a, b, c, d. 

- Phát phiếu số 2 cho HS 

theo các nhóm (4 hoặc 6 

nhóm) 

- Các nhóm đọc yêu cầu 

trong phiếu và trình bày 

vào phiếu của nhóm 

mình 

- Theo dõi các nhóm làm 

việc 

- Đại diện nhóm nhận 

phiếu 

 

 

 

 

- Thảo luận nhóm tìm 

cách giải bài tập. 

                         

 

-Các loại tập con của tập A: 

+Tập con gồm 4 phần tử  

+Tập con gồm 3 phần tử  

+Tập con gồm 2 phần tử  

+Tập con gồm 1 phần tử  

+Tập rỗng :∅  

- Lưu ý: Tập ∅ là tập con 

của mọi tập hợp. 

-Cho tập A gồm n phần tử 

và số k nguyên,với 1≤ k≤ n. 

-Gọi HS đại diện các 

nhóm trình bày  

- Có các loại tập hợp con 

nào của tập hợp A ? 

 

 

 

 

 

- Hợp thức hoá kiến thức 

mới( Treo bảng ghi kết 

luận lên bảng). 

 Dự kiến câu trả lời của 

HS : 

- HS liệt kê các loại tập 

con của tập A: 

+Tập con gồm 4 phần tử  

+Tập con gồm 3 phần tử  

+Tập con gồm 2 phần tử  

+Tập con gồm 1 phần tử  

+Tập rỗng :∅  

 

-Đọc khái niệm tổ hợp 

trong SGK tr. 59 
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Mối tập con của tập A gồm 

k phần tử của tập A được 

gọi là một tổ hợp chập k 

của n phần tử  của A. 

 * Ký hiệu: Ck
n  

 

- Nhấn mạnh :Lập một tổ 

hợp chập k của n phần tử 

của tập A chính là số 

cách lấy ra k phần tử của 

tập A ( mà không quan tử 

 

 

HĐ3: Tiếp cận và hình thành định lý về số các tổ hợp (8 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 3: Trong mặt phẳng 

cho một tập hợp P gồm 7 

điểm, trong đó không có ba 

điểm nào thẳng hàng. Hỏi có 

bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh 

đều thuộc P. 

 

 

 

 

 

 

 

- Phát phiếu số 3 cho 

HS theo các nhóm. 

- GV treo nội dung 

trong phiếu 3 đã chuẩn 

bị trên khổ giấy A0 lên 

bảng. 

- Các nhóm hãy trao 

đổi, thảo luận tìm lời 

giải. 

 

 

- Quan sát hành vi của 

HS các nhóm, có thể có 

các gợi ý giúp HS. 

- Gọi HS trả lời câu hỏi 

phiếu 3. 

 

 

 

- Nhóm trưởng các nhóm 

nhận và giao về nhóm 

mình. 

 

 

 

- Nhóm trưởng cùng các 

thành viên của các nhóm 

xây dựng, tìm lời giải bài 

toán. 

- Tiếp tục trao đổi, thảo 

luận. 

 

- Đại diện các nhóm đưa ra 

phán đoán của nhóm mình. 

Dự kiến câu trả lời của học 

sinh: 

+ Vẽ hình 

+ Dùng phương pháp liệt 
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- Các em gặp trở ngại gì 

khi làm bài tập này? 

- Nếu số điểm trong tập 

P càng lớn thì khó khăn 

như thế nào? 

kê. 

- Không liệt kê hết được 

- Nếu số điểm ít thì có thể 

liệt kê, số điểm lớn thì 

không thể liệt kê hết, do 

không đủ thời gian và sự 

kiên nhẫn. 

* Mỗi cách sắp thứ tự các 

phần tử của một tổ hợp chập 

k của tập A gồm n phần tử 

cho ta một chỉnh hợp chập k 

của A. Nói cách khác mỗi 

hoán vị của một tổ hợp chập 

k của A cho ta một chỉnh 

hợp chập k của A. 

- GV hợp thức hoá kiến 

thức. 

- Quan sát, cùng thảo luận 

vấn đề GV nêu ra. 

 

=  

⇔ ( )−
==  

- Tổ chức cho các nhóm 

thảo luận. 

- Hãy tính  

- Đưa ra phán đoán  

Dự kiến câu trả lời của HS. 

=  

* Đây là công thức quan 

trọng phải nhớ. 

 

 

 

 

 

 

* Số các tam giác: 

- Các em hãy đọc định 

lý 3 trong SGK tr.60 

- Các em hãy đưa ra đáp 

số ở phiếu 3. 

- Đọc định lý 3 trong SGK 

tr.60 

- Mỗi tam giác gồm 3 điểm 

chính là một tổ hợp chập 3 

của 7 phần tử: Do đó số các 

tam giác là:  

( ) =
−

=  
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( ) =
−

=  

HĐ4: Vận dụng định lý về tổ hợp vào giải toán (5 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 4: Trong một lớp học 

có 20 HS nam và 15 HS nữ. 

Thầy cô giáo chủ nhiệm cần 

chọn 4 HS nam và 3 HS nữ 

đi tham dự chiến dịch "mùa 

hè xanh" của Đoàn thanh 

niên cộng sản HCM. Hỏi có 

bao nhiêu cách chọn? 

- Phát phiếu số 4 cho 

HS. 

- Các em làm vào phiếu. 

 

 

- Theo dõi HS làm bài 

tập. 

- Thu phiếu lại để chấm 

- Nhận phiếu 

 

- HS làm trực tiếp vào 

phiếu 

 

- Tiếp tục làm trong 5 phút 

- Nộp lại phiếu cho GV 

HĐ5: Tiếp cận và hình thành tính chất cơ bản 1của số  (7 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 5: Cho tập A gồm n 

phần tử, n nguyên dương, và 

số k nguyên dương với 0 < k 

< n. Hãy so sánh: và −  

- Phát phiếu 5 cho HS 

- Các em hãy làm vào 

phiếu. 

- Theo dõi HS làm việc 

- Gọi HS trình bày. 

- Nhận phiếu 

- Trình bày lời giải vào 

phiếu. 

 

- Dự kiến câu trả lời của 

HS. 

. ( )−
=  

. ( ) ( )+−−
=−  

= ( )−
 

Do đó: = −  
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Có: ( )−
=  

( ) ( )+−−
=−  

= ( )−
 

- Gọi HS khác nhận xét, 

đánh giá. 

- GV ghi câu trả lời của 

HS lên bảng. 

 

- Thảo luận, đưa ra ý kiến 

 

 

 

 

Do đó: = −  - Yêu cầu HS đọc TC1 

trong SGK tr.61 

- HS đọc TC1 

HĐ6: Tiếp cận và hình thành tính chất cơ bản 2 của số  (7 phút) 

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

Phiếu 6: Cho k, n là các số 

nguyên dương với 1 < k < n. 

Hãy tính và so sánh +  và 
−+  

- Phát phiếu 6 cho HS 

(theo nhóm) 

- Các em hãy làm bài 

tập trong phiếu. 

 

 

- Các em hãy ghi bằng 

bút dạ vào giấy khổ A0 

được chia đôi. 

- Quan sát hành vi của 

các nhóm học sinh, có 

thể giải thích thêm giúp 

học sinh (nếu cần). 

- Nhóm trưởng các nhóm 

nhận phiếu. 

- Nhóm trưởng điều khiển 

và tổ chức cho nhóm mình 

thảo luận, trao đổi giải 

quyết. 

- Học sinh thực hành giải 

toán. 
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* Tính:  

+ = ( )−+
+   (1) 

−+ = ( )−
 

+ ( )+−−
 

= ( )
( )+−

++−  

= ( )
( )+−

+   (2) 

- Gọi HS lên bảng trình 

bày lời giải. 

 

- Các nhóm khác hãy 

nhận xét, đánh giá cách 

giải của nhóm trình bày. 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm treo kết 

quả của nhóm mình lên 

bảng và phân tích, giải 

thích cách làm. 

- Tính + ; −+  

- So sánh kết quả. 

- Chốt lại phán đoán khi 

được các thaàn vieê nhoó 

khác nhất trí tán thành. 

Từ (1) và (2) suy ra: 
−

+ +=  

* Lưu ý: Đây là đẳng thức 

quan trọng cần chú ý. 

- Cho HS kiểm nghiệm 

lại kết quả phán đoán 

tính chất 2 của  trong 

SGK tr.61 - 62 bằng 

cách đọc TC2. 

- Đọc tính chất 2 trong 

SGK tr.61-62. 

 

HĐ7: Củng cố và hướng dẫn công việc ở nhà( 4 phút)  

Nội dung ghi bảng HĐ của GV HĐ của HS 

* Lưu ý: - Khái niệm tổ hợp 

chập k của n phần tử:  

- Công thức:  

( )−
=  

- Tính chất: −=  

và −
+ +=  

- Trong bài các em cần 

lưu ý các khái niệm, 

công thức và tính chất 

nào của tổ hợp? 

- Gọi HS trả lời. 

- Ghi nội dung lên bảng. 

- Cùng nghĩ và trả lời. 

 

 

 

- Trả lời câu hỏi 

-BTVN: Bài 7; 8 (SGK tr.62) 

Bài 2.13; 2.25; 2.26 (SGK tr.64) 

- Giao bài tập về nhà.  
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3.3.2.3 Tiến hành dạy thực nghiệm 3 tiết 

 Tiết 24: 1.  Hai quy tắc đếm cơ bản 

 Tiết 25:  1. Hai quy tắc đếm cơ bản 

 Tiết 28: 2  Hoán vị - chỉnh hợp - Tổ hợp 

Để tiến hành thực nghiệm đạt kết quả tôi đã chọn 1 lớp thực nghiệm và 

một lớp đối chứng, tôi căn cứ vào các tiêu chí sau: 

- Học lực hiện tại của học sinh 2 lớp. 

- Điều kiện cơ sở vật chất là như nhau. 

- Số học sinh của hai lớp. 

- Trình độ giảng dạy của giáo viên. 

Cụ thể: Khi tiến hành thực nghiệm tôi đã chọn 2 lớp 11A1 với sĩ số là 

52 học sinh và lớp 11A2 với sĩ số là 55 học sinh. Việc lựa chọn hai lớp trên 

hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đặt ra vì sĩ số của hai lớp tương đối cân bằng; 

học lực của các em là tương đương; trình độ của giáo viên dạy lớp thực 

nghiệm cao hơn nhưng giáo viên dạy lớp đối chứng lại có thâm niên cao (lâu 

năm) trong nghề. 

Để đánh giá, nhận xét kết quả một cách khách quan. Trong quá trình 

thực nghiệm, đối chứng, chúng tôi đã mời thầy tổ trưởng, các đồng chí giáo 

viên trong tổ toán cùng các đồng chí bộ môn khác quan tâm đến dự giờ nhằm 

mục đích đánh giá, nhận xét và so sánh các giờ dạy. 

3.4.  Kết quả thực nghiệm 

- Trong đợt thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trình độ hiện 

tại của 2 lớp thực nghiệm và đối chứng trước khi tiến hành giảng dạy thực 

nghiệm lớp 11A1 với cùng một đề thi. 

- Sau khi dạy thực nghiệm kết thúc, chúng tôi tiếp tục ra đề kiểm tra 

chung để kiểm tra kết quả học tập của các em học sinh trong 2 lớp nhằm mục 

đích: xác định trình độ tiếp nhận kiến thức của các em lớp sau khi được thực 

nghiệm; so sánh với kết quả của 2 lớp đối chứng và thực nghiệm. 
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- Các đề kiểm tra: 

Đề 1: (Kiểm tra trình độ học tập của 2 lớp thực nghiệm và đối chứng trước 

khi bắt đầu thực nghiệm). 

Giải các phương trình lượng giác sau: 

a) cos7x - sin5x = 3 (cos5x - sin7x) 

b) 2sin2x - cos2x = 7sinx + 2cosx - 4 

c) 
1

cosx + 
1

sin2x = 
2

sin4x  

 

 

Đề 2: (Kiểm tra trình độ của học sinh sau khi thực nghiệm đối với cả 2 lớp đối 

chứng và thực nghiệm). 

Giải các bài toán sau: 

1. Đem chia hết 10 đồ vật đôi một khác nhau cho hai người, sao cho 

mỗi người được ít nhất 1 đồ vật. Hỏi có bao nhiêu cách chia? 

2. Có 5 cuốn sách toán giống nhau, 7 cuốn sách lý giống nhau và 8 

cuốn sách hoá giống nhau. Đem làm giải thưởng cho 10 học sinh, mỗi người 

nhận được 2 cuốn sách khác loại. Tính số cách nhận giải thưởng của 10 học 

sinh trên? 

3. Một tổ học sinh gồm 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp thành hàng dọc. 

a) Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau? 

b) Có bao nhiêu cách xếp hàng sao cho không có học sinh cùng giới 

đứng cạnh nhau. 

* Mục đích của đề 2: 

- Kiểm tra khả năng nắm vững tri thức của học sinh. 

- Kiểm tra sáng tạo của của học sinh khi vận dụng lý thuyết vào giải toán. 

- Kiểm tra kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ của học sinh. 

Kết quả kiểm tra được thể hiện như sau: 
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Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra đề 1 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kết quả 

Lớp S.lượng % S.lượng % S.lượng % S.lượng % 

TN (52 HS) 14 26,92 22 42,3 13 25 3 5,78 

ĐC(55 HS) 15 27,27 26 47,27 11 20 3 5,46 

 

 
        

Biểu đồ 3.1  Kết quả kiểm tra đề 1 trước thực nghiệm  

Bảng 3.2.   Kết quả kiểm tra đề 2 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kết quả 

Lớp S.lượng % S.lượng % S.lượng % S.lượng % 

TN (52 HS) 17 32,69 22 42,3 12 23,07 1 1,94 

 ĐC (55 HS) 12 21,82 27 49,09 11 20 5 9,09 
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Biểu đồ 3.2 . Kết quả kiểm tra đề 2 sau  thực nghiệm  

Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm của lớp được thực 

nghiệm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu    Kết quả 

  Lớp S.lượng % S.lượng % S.lượng % S.lượng % 

TN 

(trước TN) 
14 26,92 22 42,3 13 25 3 5,78 

TN 

(sau TN) 
17 32,69 22 42,3 13 25 1 1 

Biểu đồ 3.3 . Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm 

26.92

32.69

42.3 42.3

25 25
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3.5. Kết luận chung về thực nghiệm 

3.5.1. Hiệu quả của thực nghiệm 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm của cả 2 lớp ta 

có các nhận xét sau: 

Sau khi thực nghiệm kết quả của cả 2 lớp thực nghiệm và đối chứng có sự 

thay đổi. Bài làm của lớp thực nghiệm tỉ lệ phần trăm giỏi đã được tăng lên đáng 

kể: 5,77%; tỉ lệ học sinh yếu đã giảm đi: 4,78% chỉ còn 1 em so với số lượng 3 em 

học sinh ban đầu; số lượng học sinh trung bình và khá là không thay đổi. 

Trong khi đó đối với lớp đối chứng, trước và sau khi thực nghiệm: tỉ lệ 

học sinh đạt loại giỏi giảm 3 em chiếm 5,45%; tỉ lệ học sinh khá có tăng lên đôi 

chút: 1,82%; tỉ lệ học sinh đạt loại trung bình vẫn giữ nguyên; kết quả loại yếu 

của lớp đối chứng tăng lên 2 em chiếm 3,63%. Chính kết quả này khẳng định 

rằng phương pháp dạy học tiếp cận theo quan điểm kiến tạo không phải là dễ đối 

với học sinh lớp đối chứng; nhưng với lớp thực nghiệm thì kết quả lại rất khả 

quan; tỉ lệ học sinh yếu giảm, tỉ lệ học sinh giỏi đã tăng. Kết quả này cho ta thấy 

rõ tác dụng của dạy học theo quan điểm kiến tạo đã phân hoá được học sinh một 

cách rõ rệt hơn. Tỉ lệ học sinh giỏi tăng chứng tỏ dạy theo quan điểm kiến tạo đã 

phát huy được năng lực tư duy sáng tạo, khả năng linh hoạt của học sinh. Học 

sinh phát huy hết được khả năng tiềm ẩn của mình, học sinh học tập tự tin hơn; 

mạnh dạn hơn, thoải mái và không khí lớp học sôi nổi hơn. 

- Tóm lại, việc dạy học phần tổ hợp của SGK đại số và giải tích lớp 11 

nâng cao theo quan điểm kiến tạo là hoàn toàn có khả năng góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học, giúp học sinh học tập một cách tích cực, chủ động; 

học sinh tự xây dựng được tri thức cho bản thân, phát huy được năng lực, tạo 

niềm tin, sự hứng thú trong quá trình học toán. 

3.5.2. Hạn chế của thực nghiệm 

- Do thời gian tiến hành thực nghiệm không dài nên không thể khẳng 

định được hiệu quả của thực nghiệm một cách chính xác hoàn toàn. 
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- Việc thực nghiệm không được thí điểm với quy mô lớn, do vậy tỉ lệ 

phản ánh trên chưa thể khẳng định được tác dụng lớn của việc dạy học theo 

quan điểm kiến tạo. 

- Khả năng ghi chép của học sinh khi học tập còn hạn chế, đặc biệt đối 

với các em yếu. 

- Nhiều học sinh còn ỷ lại chưa thực sự tham gia vào các tình huống 

học tập. Do vậy kết quả đánh giá chưa được chính xác. 
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 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận văn hoàn thành đã thu được các kết quả chính sau đây: 

- Bước đầu hệ thống và góp phần cụ thể hoá cơ sở lý luận về thuyết 

kiến tạo trong dạy học. 

- Đề xuất quy trình dạy học theo quan điểm kiến tạo cho phần tổ hợp 

của SGK đại số và giải tích 11 nâng cao. 

- Soạn một 3 tiết học theo quan điểm kiến tạo thu được những kết quả 

đáng chú ý. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm bước đầu kết quả rất khả quan khẳng 

định tính khả thi và hiệu quả của việc dạy học phần tổ hợp theo quan điểm 

kiến tạo. Học sinh học tập hăng say, hứng thú; không khí học tập sôi nổi. Học 

sinh có khả năng tự xây dựng nên tri thức cho bản thân từ những kiến thức, tri 

thức kinh nghiệm sẵn có của mình dưới sự tổ chức của giáo viên. 

- Những kết quả thu được về mặt lý luận và thực tiễn cho phép kết luận. 

Giả thuyết khoa học của luận văn là chấp nhận được, mục đích  nghiên cứu 

của luận văn đã hoàn thành. 

2. Khuyến nghị 

- Quan điểm kiến tạo trong dạy học nên được phổ biến rộng rãi đến 

giáo viên thông qua các đợt học tập bồi dưỡng chuyên đề. 

- Nên áp dụng quan điểm kiến tạo giảng dạy rộng khắp các bộ môn 

trong trường phổ thông. 

- Khuyến khích giáo viên tích cực áp dụng quan điểm kiến tạo trong dạy học. 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


113                                                         
  

Tài liệu tham khảo 
 

1. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và 

quá trình dạy học. Nxb Giáo dục. 

2. Nhiều tác giả ( 2004), Một số vấn đề về giáo dục học đại học. Nxb 

ĐHQG.  

3. Cao Thị Hà (2006), Dạy học một số chủ đề hình học không gian (hình 

học 11) theo quan điểm kiến tạo. Bộ giáo dục và đào tạo, viện chiến 

lược và chương trình giáo dục. Luận án tiến sĩ giáo dục học. 

4. Cao Thị Hà (2007), “ Dạy học khái niệm toán học cho học sinh phổ 

thông theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí giáo dục, số 165( kỳ 2- 6 / 

2007). 

5. Cao Thị Hà (2008), “Dạy học định lí toán học ở trung học phổ thông 

theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí giáo dục, số 181( kỳ 1- 1 / 2007). 

6. Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học môn toán. Nxb Đại học 

sư phạm. 

7. Ngô Thúc Lanh, Ngô Xuân Sơn, Vũ Tuấn ( 2000), Giải tích 12. Nxb 

Giáo dục. 

8. Nxb giáo dục(1998), Tuyển tập 30 năm tạp chí toán học và tuổi trẻ.  

9. Nxb Giáo dục- Bộ giáo dục và đào tạo( 2007), Toán học và tuổi trẻ, 

số 361. 

10. Nxb chính trị quốc gia (2008). Luật giáo dục . 

11. Bùi Văn Nghị, Vương Dương Minh, Nguyễn Anh Tuấn (2000), Tài 

liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kì III  

(2004-2007), Nxb Đại học sư phạm. 

12. Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt. Nxb Đà nẵng. 

13. G. Pôlya(1995), Toán học và những suy luận có lý. Nxb Giáo dục. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com


114                                                         
  

14. G. Pôlya (1997), Sáng tạo toán học. Nxb Giáo dục. 

15. Đoàn Quỳnh(Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh, Đặng HùngThắng( 2007), 

Đại số và giải tích 11 nâng cao. Nxb Giáo dục. 

16. Đoàn Quỳnh(Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh, Đặng HùngThắng( 2007),  

Đại số và giải tích 11 nâng cao (sách giáo viên) . Nxb Giáo dục. 

17. Đào Tam (2008), Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền 

thống trong dạy học Toán ở trường đại học và trường phổ thông. Nxb 

Đại học sư phạm. 

18. Nguyễn Thị Mai Thanh (2006), Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy 

học môn Toán lớp 4. Bộ giáo dục và đào tạo, Trường ĐHSP Hà nội, 

Luận văn thạc sĩ giáo dục học. 

19. Nguyễn Cảnh Toàn ( 2006), Nên học toán thế nào cho tốt. Nxb Giáo 

dục. 

20. Nguyễn Như ý( 1999), Đại từ điển Tiếng Việt. Nxb Văn hóa thông tin. 

21. Jean- Mare Denommé et Madelein Roy (2002), Tiến tới một phương 

pháp sư phạm tương tác. Nxb Thanh niên, tạp chí tri thức và công 

nghệ. 

  

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

www.VNMATH.com

http://www.fineprint.com



