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TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ”
CHO HỌC SINH LỚP 4 THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO
Bùi Thanh Xuân - Trường Đại học Tây Bắc
Ngày nhận bài: 30/03/2018; ngày sửa chữa:11/04//2018; ngày duyệt đăng: 04/05/2018.
Abstract: The paper proposes the process of teaching the lesson “Find two numbers when know
the sum and ratio” under constructivist theory for student grade 4 in Son La city, Son La province.
This process also helps teachers apply this teaching theory in teaching mathematics effectively at
primary school with aim to improve quality of teaching mathematics for primary students.
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1. Mở đầu
Lí thuyết kiến tạo được nhà tâm lí học và triết học
người Thụy Sĩ Jean Piaget đề xuất vào đầu thế kỉ XX và
được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học khác nhau, đặc
biệt là trong giáo dục. Đó là lí thuyết dạy học (DH) dựa
trên việc nghiên cứu quá trình học của con người, từ đó
hình thành quan điểm DH phù hợp. Theo đó, học sinh
(HS) phải là chủ thể tích cực xây dựng nên kiến thức cho
bản thân dựa trên những kinh nghiệm đã có chứ không
phải chỉ thu nhận kiến thức một cách thụ động từ bên
ngoài. Vai trò của giáo viên (GV) chỉ là người tổ chức,
cố vấn, hỗ trợ khi cần thiết thay vì cố gắng làm cho HS
nắm nội dung toán học bằng giải thích, minh họa hay
truyền đạt các thuật toán có sẵn và áp dụng một cách máy
móc. Trong quá trình này, HS vận dụng những kiến thức
đã có để giải quyết một tình huống mới nảy sinh và sắp
xếp kiến thức mới nhận được vào cấu trúc hiện có để xây
dựng nên hệ thống kiến thức mới. Vận dụng lí thuyết kiến
tạo vào DH chính là một trong những cách thức đổi mới
phương pháp DH.
Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của các tỉnh
miền núi như Sơn La mặc dù có nhiều chuyển biến đáng
kể song vẫn chưa thể theo kịp các tỉnh miền xuôi. Nâng
cao chất lượng giáo dục trong tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm
của các nhà trường, đặc biệt là các trường tiểu học - nơi
đặt những nền móng vững chắc cho quá trình học tập của
mỗi con người. TP. Sơn La là khu vực trung tâm của tỉnh,
mặt bằng nhận thức của HS ở khu vực này tương đối tốt
so với các địa bàn khác trong tỉnh Sơn La, đây là điều
kiện để GV có thể vận dụng các phương pháp DH hiện
đại giúp HS học tập một cách tích cực, chủ động và sáng
tạo. Trong đó, lí thuyết kiến tạo đang là lí thuyết về DH
vượt trội được sử dụng trong DH toán, đặc biệt có rất
nhiều cơ hội vận dụng trong dạy toán cho HS tiểu học,
giúp HS học tập chủ động, năng động và sáng tạo hơn.

Để tìm hiểu mức độ vận dụng phương pháp DH hiện
đại trong DH toán ở tiểu học, từ tháng 10-12/2017, chúng
tôi tiến hành khảo sát 120 GV đứng lớp tại một số trường
tiểu học trung tâm trên địa bàn TP. Sơn La (Trường Tiểu
học Quyết Tâm, Trường Tiểu học Chiềng Lề, Trường
Tiểu học Tô Hiệu, Trường Tiểu học Quyết Thắng). Kết
quả thu được như sau: trên 65% GV thường dùng các
phương pháp DH truyền thống trong DH toán; gần 35%
GV có vận dụng một số phương pháp DH hiện đại nhưng
không thường xuyên, trong đó chỉ có khoảng 10% GV
thỉnh thoảng vận dụng lí thuyết kiến tạo vào DH. Như
vậy, phần lớn GV tiểu học TP. Sơn La chưa quan tâm
đến việc phương pháp DH hiện đại nói chung, vận dụng
lí thuyết kiến tạo nói riêng vào DH toán. Bài viết đề xuất
phương án tổ chức DH dạng toán “Tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số” cho HS lớp 4 TP. Sơn La, tỉnh Sơn La theo
lí thuyết kiến tạo, giúp GV có thể vận dụng đổi mới
phương pháp DH, nâng cao chất lượng DH Toán tiểu học
ở địa bàn này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổ chức dạy học giải toán tìm hai số khi biết tổng
và tỉ số cho học sinh lớp 4 trên địa bàn TP. Sơn La
J. Piaget - nhà tâm lí học nổi tiếng cho rằng, quá trình
nhận thức về thực chất là quá trình người học xây dựng
nên những kiến thức cho bản thân thông qua các hoạt
động (HĐ) đồng hóa và điều ứng các kiến thức và kĩ năng
đã có để thích ứng với môi trường học tập. Đây chính là
nền tảng của lí thuyết kiến tạo [1]. Điều này đòi hỏi GV
phải xây dựng được tình huống DH xuất phát từ những
tri thức, kĩ năng đã có, qua dụng ý sư phạm của mình
hướng HS đến kiến thức mới, tạo được chướng ngại, khó
khăn cần khắc phục; HS phải vượt qua chướng ngại bằng
HĐ điều ứng, HĐ tư duy tích cực, độc lập sáng tạo dưới
sự dẫn dắt, điều khiển của GV để kiến tạo một sơ đồ nhận
thức mới. Theo lí thuyết về “vùng phát triển gần nhất”
của Vygotsky, mỗi cá nhân đều có một vùng phát triển
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gần nhất của riêng mình. Vùng phát triển gần nhất được
hiểu là khoảng cách giữa khả năng hiện tại và khả năng
mà cá nhân có thể đạt nếu biết cách vận dụng tối đa
những gì đã tích lũy được thông qua sự giúp đỡ của
người có kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn để hoàn
thành các nhiệm vụ, biến kiến thức chưa biết thành kiến
thức đã biết ở mức độ cao hơn. Các HĐ DH nếu được tổ
chức trong vùng phát triển gần nhất sẽ đạt hiệu quả cao.
Vận dụng các lí thuyết trên, chúng tôi xây dựng quy
trình DH gồm 6 bước như sau: Bước 1: Ôn tập, củng cố,
tái hiện. Trong bước này, GV giúp HS tái hiện lại tri thức,
vốn kinh nghiệm đã có, kích thích tư duy và tạo bước
đệm để tìm ra tri thức mới. Từ đó, GV có thể xây dựng
hoặc lựa chọn được các tình huống học tập phù hợp nhất
với HS của mình; Bước 2: Tạo tình huống có vấn đề.
Thông qua tình huống có vấn đề, GV đặt ra yêu cầu cần
giải quyết đối với HS, kích thích sự tò mò, mong muốn
khám phá của các em; Bước 3: Giải quyết vấn đề. HS sẽ
thảo luận, suy nghĩ, tìm ý tưởng giải quyết vấn đề bằng
cách vận dụng các kiến thức đã biết; Bước 4: Thảo luận,
đề xuất giả thuyết. HS thảo luận, đề xuất một giả thuyết
mang tính khái quát cho những vấn đề tương tự. Đây
cũng là những kiến thức cần rút ra cho HS; Bước 5: Kiểm
nghiệm, phân tích kết quả. Giả thuyết được đề xuất tuy
đã được phân tích, so sánh, thống nhất giữa GV và HS
nhưng cần có cơ sở chắc chắn để kết luận. Do đó ở bước
này, thông qua hệ thống bài tập để thử nghiệm tính đúng
đắn của giả thuyết, có thể kết luận về hệ thống tri thức
cần học; Bước 6: Kết luận, rút ra kiến thức, kĩ năng mới.
Bước này nhằm giúp HS hoàn chỉnh tri thức một cách
trọn vẹn và chính xác hơn.
Không phải mọi HĐ DH GV đều phải tổ chức đầy đủ
các bước trên mới là kiến tạo tri thức. Cần lưu ý các pha
chính của quá trình kiến tạo đó là HĐ dự đoán - kiểm
nghiệm - điều chỉnh. Nhưng để có thể dự đoán và dự
đoán có ý nghĩa thì việc ôn tập, tái hiện cũng rất quan
trọng.
Vận dụng quy trình trên vào DH giải toán “Tìm hai
số khi biết tổng và tỉ số” cho HS lớp 4 các trường tiểu
học TP. Sơn La, chúng tôi tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Ôn tập về tỉ số và làm rõ ý nghĩa của nó.
Trong bài học trước, HS đã biết cách tìm tỉ số của hai số,
có những tỉ số là phân số nhưng GV thường không giới
thiệu dạng tối giản của chúng. Với cách DH đó HS không
thể hiểu hết, hoặc hiểu sai ý nghĩa về tỉ số. Đa số HS cho
rằng mẫu số và tử số trong tỉ số đó chính là hai số. Để ôn
lại và giúp HS hiểu hết ý nghĩa của tỉ số, ở bước này GV
có thể đưa ra các bài tập cho hai số và yêu cầu HS tìm tỉ
số của hai số đó. Những tỉ số tìm được là phân số có thể
rút gọn được. GV hướng dẫn HS rút gọn tỉ số và tổ chức
các HĐ trải nghiệm, giúp HS hiểu được tỉ số của hai số

là

m
thì trong hai số đó nếu một số chia thành m phần
n

bằng nhau thì số kia chia được thành n phần bằng nhau
như thế. Hai giá trị m, n ở đây chưa chắc là hai số, chúng
đơn giản chỉ đại diện cho số phần bằng nhau khi chia đều
hai số. GV có thể minh họa sự chia đều mỗi số đó trên sơ
đồ đoạn thẳng giúp HS hiểu ý nghĩa của tỉ số, đồng thời
việc này giúp HĐ vẽ sơ đồ minh họa cho dạng toán “tìm
hai số khi biết tổng và tỉ số” trong bài học mới được diễn
ra một cách thuận lợi. Qua các bài tập, GV cũng cần làm
rõ khái niệm “giá trị của một phần, mối quan hệ giữa giá
trị của một phần, số phần và mỗi số”, như vậy sẽ tránh
được tình trạng HS sử dụng máy móc các khái niệm như
“giá trị của một phần”, “tổng số phần bằng nhau”, đồng
thời cũng giúp HS định hướng suy luận một cách rõ ràng,
mạch lạc khi đi tìm cách giải bài toán “tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số”. Cuối cùng, GV cần chốt lại được khi có tỉ
số của hai số thì chưa thể tìm được hai số.
Bước 2: Tạo tình huống có vấn đề về nhận thức.
Trong bước này, GV có thể đưa HS vào một tình huống
có vấn đề: Nếu biết tỉ số của hai số, ta chưa thể tìm được
hai số; muốn tìm được hai số cụ thể, cần có thêm thông
tin về hai số đó như tổng hay hiệu của chúng. Khi đó, ta
có các bài toán liên quan đến tỉ số. Từ đó, GV giới thiệu
dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số”; đồng thời
đặt vấn đề tìm cách giải với dạng toán này; từ đó dẫn dắt
HS vào phần chính của bài học.
Bước 3. Hướng dẫn HS giải bài toán 1 và bài toán 2
(Toán 4 ) [2; tr 147-148] như sau:
- Tìm hiểu nội dung bài toán: Trong phần này, GV tổ
chức các HĐ cho HS tìm hiểu bài toán cho gì, hỏi gì, đây
là dạng toán nào để HS có ý thức nhận dạng bài toán
trước khi đi vào giải toán. Tiếp theo, GV tổ chức cho HS
tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Ý nghĩa của tỉ số
HS đã nắm chắc ở phần trên nên đến phần này nhìn vào
tỉ số, HS dễ dàng vẽ được hai đoạn thẳng minh họa cho
hai số. Để HS chủ động trong việc vẽ đúng tỉ lệ hai đoạn
thẳng minh họa hai số, GV có thể hướng dẫn HS quy ước
như sau: Khi vẽ vào vở, mỗi phần bằng nhau biểu thị là
một đoạn thẳng dài 1cm. Sau khi vẽ được hai đoạn thẳng
minh họa hai số, GV hướng dẫn HS biểu diễn nốt thông
tin còn lại (tổng hai số) và câu hỏi lên sơ đồ. Khi đó, HS
có một hình ảnh trực quan về các dữ kiện và yêu cầu của
bài toán làm cơ sở cho việc tìm ra cách giải.
- Lập kế hoạch giải: GV tổ chức HS tiến hành các
HĐ trí tuệ:
+ HĐ phân tích bài toán: Để kích thích tư duy của
HS, giúp HS chủ động và tích cực trong việc giải quyết
vấn đề đặt ra, GV có thể tổ chức cho HS tiến hành các
HĐ phân tích như sau: Bài toán yêu cầu phải tìm hai số,
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trong khi nhìn vào sơ đồ đã biết được số phần bằng nhau
biểu thị mỗi số nên muốn tìm được mỗi số, cần phải biết
giá trị của một phần. Còn một thông tin chưa sử dụng đến
đó là tổng của hai số; nhìn trên sơ đồ, thấy tổng là giá trị
của tổng số phần bằng nhau được biểu diễn trên sơ đồ.
Từ thông tin này, có thể tìm được giá trị của một phần
bằng cách lấy tổng chia tổng số phần bằng nhau.
+ HĐ tổng hợp: Dựa vào phần phân tích ở trên, GV
cho HS sắp xếp lại trình tự các bước tính toán để giải
được bài toán đã cho như sau: Vẽ sơ đồ  Tính tổng số
phần bằng nhau  Tính giá trị của một phần  Tìm
hai số. Chú ý trong phần này, GV cần phân tích cho HS
thấy mục đích của vẽ sơ đồ là ngoài việc tìm hiểu bài toán
còn cần để tính tổng số phần bằng nhau nên đây cũng là
một bước trong lời giải bài toán.
- Thực hiện kế hoạch giải: Tùy thuộc vào khả năng
nhận thức của HS, nếu HS học tốt GV có thể gọi HS lên
bảng trình bày lời giải của các bài toán. Nếu HS học chưa
tốt thì với bài toán 1 GV có thể dẫn dắt HS và trình bày
lời giải bài toán theo các bước như sau: Vẽ sơ đồ, tìm
tổng số phần bằng nhau, tính giá trị của một phần, tìm hai
số chứ không viết gộp bước tìm giá trị của một phần và
bước tìm hai số như trong sách giáo khoa (SGK).
- Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải: Nếu HS
trình bày lời giải của các bài toán thì trong phần này, GV
gọi HS khác nhận xét bài làm của các bạn theo các ý sau:
Vẽ sơ đồ đã đúng tỉ lệ và đã đẹp chưa? Câu lời giải đã
đúng và ngắn gọn chưa? Tính toán có đúng không?...
Cuối cùng, GV gọi HS nhận xét để thấy rằng có nhiều
HĐ của GV
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Treo bảng phụ gọi HS đọc đề bài
Bài tập: Có 4 hình vuông và 6 hình tròn. Hãy viết tỉ số
của số hình vuông và số hình tròn.
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài tập. Giao cho HS dưới lớp
làm nháp để nhận xét kết quả của bạn trên bảng. Sau đó,
GV gọi HS nhận xét và chốt lại kết quả là
- GV treo bảng phụ
Số hình vuông:

cách trình bày lời giải cho mỗi bài toán: có thể đi tìm số
lớn trước, tìm số bé sau hoặc ngược lại; khi tìm được một
số, có hai cách tìm số còn lại.
Bước 4: Thảo luận, đề xuất cách giải: Sau khi hướng
dẫn HS giải hai bài toán cụ thể, GV cho HS thảo luận tìm
ra cách giải cho dạng toán“tìm hai số khi biết tổng và tỉ
số”.
Bước 5: Kiểm nghiệm, phân tích cách giải của hai
bài toán vừa giải: GV cho HS nhìn lại lời giải của hai bài
toán và nhận xét được rằng hai bài toán đó vừa được giải
theo trình tự sau: Vẽ sơ đồ  Tính tổng số phần bằng
nhau  Tính giá trị của một phần  Tìm hai số.
Bước 6: Khái quát hóa cách giải cho dạng toán “tìm
hai số khi biết tổng và tỉ số”:
GV cho HS tiến hành HĐ khái quát hóa thành cách
giải cho dạng toán này, gồm các bước như sau: Vẽ sơ
đồ; tính tổng số phần bằng nhau; tính giá trị của một
phần; tìm hai số. Trong phần này, GV cần nhấn mạnh
trong bước 4 có nhiều cách để đi tìm hai số và để có cách
làm ngắn gọn, ngoài cách như trong SGK là kết hợp bước
3 và bước 4, chúng ta có thể kết hợp bước 2 với bước 3,...
2.2. Giáo án minh họa
I. Mục tiêu: Giúp HS biết giải dạng toán “Tìm hai
số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
II. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, SGK.
2. Học sinh: SGK, vở bài tập.
III. Các HĐ dạy - học chủ yếu:
HĐ của HS

- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào nháp và
nhận xét bài của bạn.

4
.
6
- Tỉ số tìm được cho biết số hình vuông bằng

4 hình

4
số
6

hình tròn. Tức là số hình vuông có thể chia thành 4
phần bằng nhau còn số hình tròn có thể chia thành 6
phần bằng nhau như thế.

6 hình

Số hình tròn:
và đặt câu hỏi tỉ số

- HS quan sát và đọc đề.

4
có ý nghĩa gì?
6
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- GV chỉ vào sơ đồ và giới thiệu: Ta coi mỗi hình là một
phần người ta nói giá trị của một phần là một hình.

4
là một phân số chưa tối giản,
6
4
2
rút gọn
ta được phân số . Khi đó ta cũng nói tỉ số
6
3
2
của số hình vuông và số hình tròn là .
3

- HS lắng nghe và nhắc lại.

- GV giới thiệu: Tỉ số

- Gọi HS nhắc lại.

2
có ý nghĩa gì?
3
4
2
+ Phân số
làm thế nào để rút gọn thành .
6
3

+ Chia cả tử và mẫu của phân số

+ GV gắn lên bảng 4 hình vuông và đặt câu hỏi: Nếu ta
chia đều 4 hình vuông thành các phần, mỗi phần 2 hình
vuông thì sẽ được mấy phần bằng nhau (GV kẻ ô chia mỗi
phần hai hình vuông trên bảng)
+ GV gắn lên bảng 6 hình tròn và đặt câu hỏi: Nếu ta chia
6 hình tròn thành các phần mỗi phần 2 hình thì sẽ được
mấy phần bằng nhau (GV kẻ ô chia mỗi phần hai hình
tròn trên bảng)

2
cho ta biết điều gì?
3
2
người ta vẽ được
3

sơ đồ đoạn thẳng minh họa số hình vuông và số hình tròn
như sau:
+ Ta minh họa mỗi phần (2 hình) là một đoạn thẳng (GV
vẽ một đoạn thẳng lên bảng và hướng dẫn HS có thể quy
ước khi vẽ vào vở để biểu thị cho 1 phần HS sẽ vẽ một
đoạn thẳng dài 1cm). Đoạn thẳng này gọi là đoạn thẳng
đơn vị.
+ Để minh họa cho 4 hình vuông và 6 hình tròn ta vẽ hai
đoạn thẳng lần lượt dài gấp 2 và gấp 3 lần đoạn thẳng đơn
vị
4 hình
Số hình vuông:

+ 6 hình tròn chia mỗi phần 2 hình sẽ được 3 phần
bằng nhau.

2
cho biết số hình vuông chia được thành 2
3

phần bằng nhau thì số hình tròn sẽ chia được thành 3
phần bằng nhau như thế.
+ HS nhắc lại.

+ HS quan sát, lắng nghe.

6 hình

Số hình tròn:
- GV chỉ vào mỗi phần gồm hai hình vuông, 2 hình tròn
đã khoanh trên bảng và chỉ vào 1 đoạn thẳng đơn vị trên
sơ đồ và giới thiệu: Mỗi phần gồm hai hình người ta nói
giá trị của một phần là hai hình (gọi HS nhắc lại).
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4
cho 2.
6

+ 4 hình vuông chia mỗi phần 2 hình sẽ được 2 phần
bằng nhau..

+ Tỉ số

+ Gọi một vài HS nhắc lại.
- GV giới thiệu: Từ ý nghĩa của tỉ số

- Một vài HS nhắc lại.
- HS suy nghĩ.

- Tỉ số

+ Vậy tỉ số

- HS lắng nghe.

+ HS thực hành vẽ ra nháp.
- HS lắng nghe và HS nhắc lại.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 185-192; 211

- GV chỉ vào sơ đồ và đặt câu hỏi: Tìm mối liên hệ giữa
số hình mỗi loại, số phần bằng nhau và giá trị của một
phần.
- GV chỉ lần lượt vào 2 sơ đồ đã vẽ trên bảng gợi ý cho
HS nhận xét:
+ Nếu chia số hình mỗi loại thành nhiều phần thi giá trị
của một phần lớn hay nhỏ và ngược lại?
+ Có mối liên hệ gì giữa số phần, giá trị của một phần và
số hình trên cả hai sơ đồ.
- Hai sơ đồ đoạn thẳng trên bảng, sơ đồ nào vẽ nhanh và
đơn giản hơn.
- GV chốt lại nếu biết số hình vuông và số hình tròn ta
tìm được tỉ số của chúng. Nếu các tỉ số là các phân số chưa
tối giản chúng ta có thể rút gọn để chúng ta có các tỉ số có
hình thức viết đơn giản. Với mỗi hình thức viết sẽ có cách
biểu diễn các số thành sơ đồ đoạn thẳng phù hợp. Tỉ số
viết càng đơn giản thì việc biểu thị các số trên sơ đồ càng
dễ dàng. Chính vì thế khi viết tỉ số của hai số người ta
thường dùng các phân số tối giản.
- GV đặt vấn đề ngược lại: Nếu biết tỉ số của số hình
vuông và số hình tròn là

- Lấy giá trị của một phần nhân với số phần bằng
nhau ta được số hình. Lấy số hình chia cho số phần
bằng nhau ta được giá trị của một phần. Lấy số hình
chia cho giá trị của một phần ta được số phần bằng
nhau (nhiều HS nhắc lại).
- HS nhận xét: Trên sơ đồ 1, chia số hình mỗi loại
thành nhiều phần bằng nhau, giá trị của một phần nhỏ.
Trên sơ đồ 2, chia số hình mỗi loại thành ít phần, giá
trị của một phần lớn. Nên trên mỗi sơ đồ khi lấy giá
trị của một phần nhân với số phần đều cho ta số hình
vuông là 4 và số hình tròn là 6.
- Sơ đồ 2.
- HS lắng nghe.

2
thì số hình vuông và số hình - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Số hình vuông và số
3
hình tròn tương ứng có thể là: 2 và 3; 4 và 6; 6 và 9;

tròn là bao nhiêu?
- Nếu biết tỉ số của hai số liệu ta có thể tìm được hai số
cụ thể hay không?
3. Dạy - học bài mới
3.1. Giới thiệu bài:
- Khi biết hai số, ta tìm được tỉ số của chúng. Nhưng biết
tỉ số của hai số chúng ta chưa thể tìm được hai số cụ thể.
Để biết chính xác hai số đó là hai số nào chúng ta cần
thêm các thông tin khác nữa như: tổng của hai số, hiệu
của hai số,... Khi đó có các bài toán liên quan đến tỉ số.
Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
dạng toán: "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số
đó”
- GV viết đầu bài lên bản và yêu cầu HS đọc đầu bài.
3.2. Dạy bài mới:
a. HĐ 1: Hướng dẫn HS giải Bài toán 1 (Toán 4; tr 147).
- GV treo bảng phụ có bài toán 1 lên bảng và HS đọc đề
toán:
Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số là
Tìm hai số đó.
- GV đặt câu hỏi:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

3
.
5

4 và 12,....
- Cho tỉ số chưa tìm được hai số đó là hai số nào?
- HS lắng nghe.

- HS viết đầu bài vào vở và nhắc lại tên đầu bài.

- HS quan sát và đọc đề toán.
+ Bài toán cho biết tổng của hai số là 96, tỉ số của hai
số đó là

3
.
5

+ Bài toán yêu cầu tìm hai số.
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- GV nhấn mạnh: Bài toán cho biết tổng và tỉ số của hai
số và yêu cầu chúng ta tìm hai số đó. Dựa vào đặc điểm
này, người ta gọi đây là bài toán “Tìm hai số khi biết tổng
và tỉ số của hai số đó”. Bây giờ, chúng ta cùng đi giải bài
toán này.
- GV giới thiệu: Để tìm được cách giải cho bài toán,
chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn
thẳng.
+ Bài toán cho tỉ số của hai số là

3
. Tử số và mẫu số
5

- HS lắng nghe.

+ Hai số này khác nhau.

của tỉ số khác nhau. Dựa vào thông tin này ta biết gì về
mối quan hệ giữa hai số (bằng nhau hay khác nhau)
+ GV nhận xét, chốt lại: Hai số này khác nhau chúng ta
sẽ gọi một số là số bé, số kia là số lớn (GV ghi bảng các
từ "Số lớn", "Số bé" thành hai hàng).
+ Tỉ số của hai số là

3
, dựa vào ý nghĩa của tỉ số hãy
5

cho biết hai số của chúng ta có đặc điểm gì?
+ GV gọi HS lên bảng vẽ hai đoạn thẳng minh họa cho
hai số. HS dưới lớp vẽ vào vở.

+ HS lắng nghe.
+ Số bé có thể chia thành 3 phần bằng nhau, số lớn
có thể chia được thành 5 phần như thế.
+ HS thực hiện yêu cầu.
Số bé:

+ GV hướng dẫn HS điền nốt thông tin còn lại (tổng hai
số) và câu hỏi của bài toán lên sơ đồ

Số lớn:
+ HS hoàn thiện sơ đồ tóm tắt bài toán:

?
- Hướng dẫn HS giải bài toán:
+ Nhìn vào sơ đồ, em biết được thông tin gì về hai số.
+ Để tìm được các số ta phải biết thêm điều gì?
+ Vậy chúng ta chỉ cần tìm được giá trị của một phần là
giải quyết được bài toán.
+ Còn một thông tin nữa mà bài toán cho là tổng của hai
số là 96. Nhìn vào sơ đồ hãy cho biết tổng này có ý nghĩa
gì?
+ Nhìn trên sơ đồ hãy cho biết hai đoạn thẳng biểu diễn
hai số gồm bao nhiêu phần bằng nhau?
+ Vậy 96 là giá trị của bao nhiêu phần bằng nhau?
+ 96 là giá trị của 8 phần bằng nhau, từ đó có tính được
giá trị của một phần không? Tính thế nào?
- GV giới thiệu: Tìm được giá trị của một phần như vậy
là đã giải được bài toán đã cho. Chúng ta sẽ cùng nhau
trình bày lời giải của bài toán.
+ Lúc trước, chúng ta đã biết: để tính giá trị của một phần,
trước tiên cần tính tổng số phần bằng nhau. Nhìn vào sơ
đồ để biết số bé gồm 3 phần bằng nhau, số lớn gồm 5 phần
bằng nhau, như thế mới biết tổng số phần bằng nhau là 8
190

Số bé:

?

96

6

Số lớn:
+ Biết số bé gồm 3 phần bằng nhau, số lớn gồm 5
phần bằng nhau như thế.
+ Cần biết 1 phần có giá trị là bao nhiêu.

+ 96 là tổng giá trị của hai đoạn thẳng biểu diễn hai
số trên sơ đồ.
+ Gồm 8 phần bằng nhau. Lấy 3 + 5 = 8 (phần).
+ 96 là giá trị của 8 phần bằng nhau.
+ Tính được, lấy 96 : 8 = 12
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, quan sát và viết hai từ "Bài giải" vào
vở theo hướng dẫn của GV.
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phần. Do đó, vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán cũng là một bước
trong bài toán này. (GV ghi bảng hai từ "Bài giải" lên trên
sơ đồ)
+ Sau khi có sơ đồ chúng ta sẽ trình bày lời giải của bài
toán như sau (GV viết bảng):
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 5 = 8 (phần)
Giá trị của một phần là:
96: 8 = 12
+ Biết giá trị của một phần là 12. Hãy tìm hai số

+ GV nhận xét, chốt lại: Khi biết giá trị của một phần, có
nhiều cách để đi tìm được hai số: Có thể tìm số bé hoặc
số lớn trước và số nào tìm sau thì lại có hai cách.
+ GV yêu cầu HS tự trình bày nốt lời giải của bài toán
vào vở, gọi 1 HS lên bảng.
+ Gọi HS nhận xét bài của HS trên bảng. GV chốt lại: tìm
được số lớn là 36, số bé là 60.
- GV gọi vài HS nhận xét trình tự để giải bài toán đã cho.
- GV giới thiệu: Để có cách trình bày ngắn gọn chúng ta
có thể viết gộp bước 3 và bước 4. Khi đó chúng ta có cách
trình bày giống như trong SGK. GV yêu cầu HS quan sát
SGK và cho biết trong cách trình bày này, đâu là phạm vi
mỗi bước.
- Chúng ta vừa giải một bài toán tìm hai số khi biết tổng
và tỉ số. Để các em hiểu hơn về dạng toán này và nắm
được cách giải, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một bài
toán nữa.
b. HĐ 2: Hướng dẫn HS giải Bài toán 2 (Toán 4; tr 148).
- GV treo bảng phụ có bài toán 2 lên bản và HS đọc đề
toán
- GV đặt câu hỏi: Bài toán cho biết điều gì? Bài toán hỏi
gì? Bài toán thuộc dạng gì?
- GV ghi hai từ "Bài giải" lên bảng và gọi HS lên bảng
vẽ sơ đồ tóm tắt. HS dưới lớp vẽ vào vở.
- GV giới thiệu cách giải tương tự bài toán 1 và gọi HS
lên bảng giải bài toán 2. HS dưới lớp làm vào vở
- GV gọi HS nhận xét và GV nhận xét rồi chốt lại cách
làm đúng nhất.
- Yêu cầu HS về nhà tham khảo cách trình bày như trong
SGK.
- Chúng ta đã giải được hai bài toán thuộc dạng tìm hai
số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Hãy thảo luận theo
nhóm đôi rút ra cách giải cho dạng toán này.
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+ HS trình bày vào vở.

+ Lấy 12 nhân 3 được số bé, 12 nhân 5 được số lớn.
Hoặc tìm được một số, lấy tổng trừ đi số đã biết được
số còn lại.
HS vẽ vào vở
+ HS lắng nghe

+ HS trình bày lời giải của bài toán theo các cách phù
hợp với bản thân.
- HS: Bước 1: Vẽ sơ đồ; Bước 2: Tính tổng số phần
bằng nhau; Bước 3: Tính giá trị của một phần. Bước
4: Tìm hai số.
- HS quan sát cách trình bày trong SGK và trả lời câu
hỏi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho biết tổng và tỉ số vở của hai bạn.
+ Bài toán hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở.
+ Bài toán thuộc dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó.
- HS ghi hai từ bài giải vào vở và tóm tắt bài toán

- HS giải bài toán:

- HS lắng nghe.
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- GV chỉ vào từng bước giải tương ứng của hai bài toán
cho HS kiểm tra giả thuyết các em đề xuất (gợi ý HS tìm
cách giải nếu HS không đề xuất được).
- Gọi HS nêu các bước giải dạng toán “Tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số của hai số đó”.
- GV treo bảng phụ có nội dung:
Các bước giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số:
Bước 1: Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tính tổng số phần bằng nhau
Bước 3: Tính giá trị của một phần.
Bước 4: Tìm hai số.
- GV nhấn mạnh: Trên đây là đầy đủ các bước giải bài
toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. Khi trình bày lời giải
bài toán, để ngắn gọn, chúng ta có thể viết gộp bước 2 và
bước 3 hoặc viết gộp bước 3 và bước 4 như SGK.
- Để củng cố thêm bài học, chúng ta cùng chuyển sang
phần bài tập (GV cất bảng phụ minh họa các bước giải
toán).
3.3. Luyện tập - thực hành
Bài 1, 2:
- Yêu cầu HS đọc đề toán.
- GV đặt câu hỏi: Bài toán cho biết gì? bài toán yêu cầu
gì? bài toán thuộc dạng nào?
- Hãy nhắc lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số
- Gọi HS lên bảng giải bài toán. Các HS khác làm vào vở.
- Gọi HS nhận xét và GV chốt lại lời giải phù hợp
4. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố lại bài học
- Dặn dò HS làm bài tập, chuẩn bị bài mới.
Nhận xét: Giáo án trên minh họa các bước DH dạng
toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số” cho HS lớp 4, TP.
Sơn La theo lí thuyết kiến tạo. Trong đó, HĐ kiểm tra bài
cũ ứng với bước 1 (Ôn tập, củng cố, tái hiện). HĐ giới
thiệu bài ứng với bước 2 (Nêu vấn đề). HĐ hướng dẫn
HS giải bài toán 1 và 2 [2; tr 147-148] ứng với bước 3
(Giải quyết vấn đề). HĐ cho HS thảo luận đề xuất cách
giải cho dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số” ứng
với bước 4 (Thảo luận, đề xuất giả thuyết). HĐ hướng
dẫn HS quan sát cách giải của hai bài toán để kiểm
nghiệm lại điều các em đề xuất được hoặc phân tích tìm
ra cách giải tổng quát ứng với bước 5 (Kiểm nghiệm,
phân tích kết quả). HĐ chốt lại các bước giải cho dạng
toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ứng với bước 6 (rút
ra cách giải tổng quát cho dạng toán).

- HS thảo luận và đề xuất các bước giải dạng toán tìm
hai số khi biết tổng và tỉ số.
- HS quan sát.

- Để giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó” chúng ta phải thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vẽ sơ đồ, bước 2: Tìm tổng số phần bằng
nhau, bước 3: Tìm trị của một phần
bước 4: Tìm hai số
- HS quan sát

- HS quan sát và nghe GV giới thiệu.

- HS đọc đề
- Bài toán cho biết tổng và tỉ số của hai số. Bài toán
yêu cầu tìm hai số. Đây là bài toán tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số.

- HS nhắc lại các bước giải toán
- HS lên bảng chữa bài tập
Việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào DH bài “Tìm hai số
khi biết tổng và tỉ số” giúp HS được trải nghiệm, tiếp cận vấn
đề, huy động nguồn tri thức, kinh nghiệm, sử dụng nguồn tri
thức đó một cách hữu ích. Việc tuần tự tổ chức các HĐ học
tập theo các bước của quy trình kiến tạo giúp các em tìm được
mối liên hệ giữa kiến thức mới và kiến cũ, sắp xếp kiến thức
mới vào cấu trúc hiện có; như vậy, kiến thức mới sẽ có giá trị
ứng dụng và không bị lãng quên. HS không những biết cách
suy luận để giải toán mà còn linh hoạt trong việc trình bày lời
giải cho các bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số”.
3. Kết luận
Lí thuyết kiến tạo là một quan điểm DH có thể vận dụng để
nâng cao chất lượng DH. Việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào
DH toán ở tiểu học trên địa bàn TP. Sơn La vẫn là một vấn đề
khá mới mẻ, hầu như chưa được chú trọng và đề cập đúng mức.
(Xem tiếp trang 211)
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nội dung kiến thức SHCT là rất quan trọng (72,9%), thấy
hứng thú học tập (85,7%), mong đợi sau khi học phần
SHCT học được kiến thức thực vật và động vật (69,9%).
Tuy nhiên, đa số HS cho rằng việc tự KQH kiến thức là
rất khó khăn (74,8%) và chỉ có rất ít HS tự KQH kiến
thức đã học (6,3%). Từ thực trạng này cho thấy, việc rèn
NLKQH cho HS là rất cần thiết trong quá trình DH.
3. Kết luận
Kết quả điều tra thực trạng rèn NLKQH cho HS trong
dạy học phần SHCT cho thấy, đội ngũ GV THPT đa số đã
nhận thức khá đầy đủ về KQH, NLKQH và vai trò của việc
rèn NLKQH cho HS khi dạy học phần SHCT, đã chỉ ra được
phương pháp, kĩ thuật sử dụng khi rèn NLKQH cũng như
những khó khăn gặp phải khi DH. Tuy nhiên, khi được hỏi
về quy trình và nội dung phần SHCT để rèn NLKQH thì hầu
hết GV không đưa ra ý kiến hoặc có đưa ra thì không rõ ràng,
điều này chứng tỏ GV vẫn còn rất lúng túng trong việc xác
định được nội dung cũng như quy trình rèn NLKQH.
Về phía HS, qua kết quả điều tra cũng nhận thấy rằng đa
số HS vẫn chưa hiểu rõ về KQH và NLKQH và cũng chưa
có khả năng tiến hành KQH, nhưng hầu hết HS đều nhận
thấy được vai trò của NLKQH cũng như giá trị của bài ôn
tập chương trong việc hình thành kiến thức cấp độ cơ thể.
Từ kết quả điều tra, chúng tôi cho rằng việc rèn
NLKQH cho HS của đội ngũ GV THPT hiện nay đang ở
mức độ rất khiêm tốn, chưa có cơ sở lí luận vững chắc để
tiến hành các bước rèn NLKQH một cách bài bản theo một
quy trình nhất định, từ đó cũng chưa có công cụ để đánh
giá kết quả của việc rèn NLKQH ở trường THPT. Vì vậy,
các nhà quản lí giáo dục cũng như GV chưa thể khẳng định
chính xác được sau khi hoàn thành chương trình THPT thì
HS đã phát triển được KN nào của NLKQH và KN nào
còn yếu cần phải tiếp tục rèn luyện. Trong phạm vi nghiên
cứu của bài viết, chúng tôi tìm hiểu và phân tích thực trạng
làm cơ sở cho việc đề xuất nội dung và quy trình rèn
NLKQH, xây dựng công cụ rèn NLKQH, các công cụ
đánh giá NLKQH cho HS trong DH phần SHCT cấp
THPT. Từ đó, góp phần giúp đội ngũ GV có quy trình,
phương pháp, công cụ tiến hành tổ chức DH rèn NLKQH
và đánh giá NLKQH cho HS khi dạy học phần SHCT.
Tài liệu tham khảo
[1] Bộ GD-ĐT- Dự án Việt Bỉ (2009). Nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng. NXB Đại học Sư phạm.
[2] Bộ GD-ĐT- Dự án Việt Bỉ (2010). Dạy và học tích
cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB
Đại học Sư phạm.
[3] Đặng Hùng Dũng (2017). Tổng quan nghiên cứu
vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh
trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11).
Tạp chí Giáo dục, số 399, tr 31-34.

[4] Nguyễn Văn Hiền - Ngô Văn Hưng - Đặng Hùng
Dũng (2018). Cấu trúc năng lực khái quát hóa và
ứng dụng trong dạy học Sinh học 11 - Trung học phổ
thông. Tạp chí Giáo dục, số 424, tr 48-50.
[5] Vũ Hồng Tiến (2015). Một số phương pháp dạy học
tích cực. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam,
http://tailieu.vn/doc/mot-so-phuong-phap-day-hoctich-cuc-pgs-ts-vu-hong-tien-1777040.html.
[6] Lê Phước Lộc (2017). Khoa học và nghiên cứu khoa
học. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ,
https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/supham/ph
uongphapnckh/ch2.htm.
TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN…
(Tiếp theo trang 192)
Vì vậy, những đề xuất trong bài viết là tài liệu tham
khảo hữu ích cho GV các trường trên địa bàn TP. Sơn
La, giúp GV hiểu và có thể vận dụng lí thuyết kiến tạo
trong nhiều bài dạy khác ở tiểu học; từ đó giúp HS biết
cách kiến tạo tri thức cho bản thân, tiến tới một nền giáo
dục mà ở đó HS biết cách học và học tập suốt đời.
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