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CỦA DÃY SỐ CHO BỞI CÔNG THỨC TRUY HỒI
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Abstract: While learning about sequences (Algebra and Analysis 11), high-school students often
have difficulties in identifying the formula of the general term of a sequence. This article illustrates
how teachers exploit the interdisciplinary relationship between the two subjects Mathematics and
Informatics to organize explorative and predictive activities which can help students to find out the
formula of the general term of a sequence given by a recurrent formula.
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1. Mở đầu
Việc vận dụng kiến thức, kĩ năng của các môn học
vào giải quyết vấn đề thực tiễn đang là xu hướng được
quan tâm trong quá trình giáo dục nói chung và dạy học
ở trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng. Các
nghiên cứu của Kevin Costley đã chỉ ra rằng: Học sinh
(HS) được học tập tốt hơn nhờ việc tổ chức lại các nội
dung dạy học. Các nội dung dạy học này không phải
được xây dựng từ các môn học độc lập mà từ các chủ đề
bao quát, xuất phát từ mối liên kết về mặt lí thuyết giữa
các môn học. Lợi ích lớn nhất của dạy học tích hợp là
tạo ra sự kết hợp có ý nghĩa các nội dung trong cùng một
môn học hoặc giữa các môn học, giúp HS hiểu được sự
kết nối giữa những kiến thức đã học ở nhà trường với các
hoạt động trong cuộc sống hàng ngày [1].
Ở Việt Nam, từ năm học 2012-2013, Bộ GD-ĐT đã
đề cập vấn đề vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy
ở các trường phổ thông. Có nhiều tác giả nghiên cứu về
dạy học tích hợp và vận dụng vào chương trình giáo dục
phổ thông như: Nguyễn Anh Dũng và Phạm Thị Bích
Đào đã đề xuất về phương án tích hợp ở cấp tiểu học,
trung học cơ sở và THPT [2]; Cao Thị Thặng đề cập việc
vận dụng quan điểm tích hợp trong phát triển chương
trình giáo dục phổ thông [3]; Đỗ Hương Trà cùng các
cộng sự trong cuốn sách: Dạy học tích hợp phát triển
năng lực HS đã trình bày một số vấn đề về dạy học tích
hợp và xây dựng chủ đề tích hợp với các môn khoa học
tự nhiên theo hướng phát triển năng lực HS [4],... Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai dạy học, giáo viên còn
gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi vận dụng kiến thức
liên môn trong giảng dạy các môn học.
Trong quá trình dạy học giải bài tập xác định công thức
số hạng tổng quát của dãy số ở THPT, việc khai thác mối
quan hệ liên môn Toán - Tin không những hỗ trợ HS ở
khâu tính toán, tìm tòi lời giải, kiểm tra tính đúng đắn của

kết quả,... mà còn giúp các em nắm vững kiến thức, rèn
luyện các kĩ năng toán học, tin học cần thiết, đồng thời phát
triển khả năng tư duy, năng lực giải quyết vấn đề.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các hoạt động khai thác mối quan hệ liên môn Toán
- Tin nhằm hỗ trợ học sinh lớp 11 tìm công thức số hạng
tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi
Khi giải bài tập về dãy số trong chương trình Đại số và
Giải tích 11, HS thường gặp khó khăn với những bài toán
tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số được cho bởi
công thức truy hồi. Trong nhiều trường hợp, để tìm công
thức số hạng tổng quát của dãy số, HS cần dựa vào công
thức truy hồi để tính giá trị của một số số hạng đầu của dãy
số; dựa vào kết quả tính toán được, tìm mối liên hệ giữa
các số hạng, dự đoán quy luật của các số hạng này; từ đó,
xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số. Thử với
một số trường hợp n nhỏ để kiểm tra xem công thức tìm
được có đúng hay không, sau đó chứng minh tính đúng
đắn của nó bằng phương pháp quy nạp toán học.
Quá trình tính giá trị các số hạng của dãy số, tìm mối
liên hệ giữa các số hạng thường mất nhiều thời gian. Để
hỗ trợ HS trong quá trình tính toán, suy luận tìm công
thức số hạng tổng quát của dãy số, giáo viên có thể sử
dụng công cụ tin học. Việc sử dụng phần mềm Microsoft
Excel và chương trình Pascal trong việc tìm công thức số
hạng tổng quát của dãy số có những thuận lợi sau:
- Có khả năng tính toán nhanh.
- HS đã được học ngôn ngữ lập trình Pascal trong
chương trình Tin học 11. Việc viết chương trình Pascal
để tính giá trị các số hạng của dãy số nhằm rèn luyện cho
HS khả năng tư duy thuật toán, biết vận dụng các câu
lệnh đã học khi viết chương trình Pascal giải các bài toán.
- HS đã học phần mềm Microsoft Excel trong chương
trình Tin học ở trường trung học cơ sở. Ở nhiều trường

175

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2018, tr 175-178

THPT cũng chọn học nghề Tin học văn phòng, trong đó
Excel là một trong những nội dung học tập. Do vậy, sử
dụng phần mềm Microsoft Excel giúp HS biết vận dụng
kiến thức đã học để xây dựng công thức hỗ trợ quá trình
tính toán, suy luận để giải các bài toán.
Theo chúng tôi, các hoạt động khai thác mối quan hệ
liên môn Toán - Tin nhằm hỗ trợ HS tìm công thức số hạng
tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi gồm:
Hoạt động 1: Tìm mối quan hệ giữa các số hạng của
dãy số. HS sử dụng chương trình tin học thông qua ngôn
ngữ lập trình Pascal hoặc phần mềm Microsoft Excel để
tính giá trị một số số hạng đầu của dãy số. Sau đó, các em
quan sát kết quả, thực hiện các phép tính toán, tìm mối liên
hệ giữa các số hạng, dự đoán quy luật của các số hạng.
Hoạt động 2: Tìm công thức số hạng tổng quát của
dãy số. Bằng hoạt động tương tự hóa, khái quát hóa,...
HS dự đoán công thức số hạng tổng quát của dãy số.
Hoạt động 3: Kiểm tra tính đúng đắn của công thức
số hạng tổng quát. HS sử dụng khả năng tính toán của
chương trình Pascal hoặc phần mềm Microsoft Excel để
kiểm tra tính đúng đắn của kết quả tìm được.
Hoạt động 4: Chứng minh tính đúng đắn của công thức
số hạng tổng quát. Sử dụng phương pháp quy nạp để chứng
minh tính đúng đắn của công thức số hạng tổng quát.
2.2. Minh họa các hoạt động khai thác mối quan hệ
liên môn Toán - Tin nhằm hỗ trợ học sinh lớp 11 tìm
công thức số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công
thức truy hồi
Trong phần này, các bài toán đưa ra nhằm minh họa
cách sử dụng phần mềm Microsoft Excel hoặc chương
trình Pascal trong các hoạt động tính toán, tìm tòi, dự
đoán để hỗ trợ HS tìm công thức số hạng tổng quát của
dãy số cho bởi công thức truy hồi.
Bài toán 1: Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy
số (un ) được xác định bởi:

Bước 7: Nếu i < n thì i := i + 1; quay về bước 6;
Bước 8: Kết thúc.
Để hướng dẫn HS giải bài toán 1, GV có thể thực
hiện các hoạt động dạy học như sau:
Hoạt động 1: Tìm mối quan hệ giữa các số hạng của
dãy số. Sử dụng chương trình tin học thông qua ngôn ngữ
lập trình Pascal để tính giá trị một số số hạng đầu của dãy
số (xem hình 1, 2).

Hình 1. Chương trình Pascal tính giá trị n số hạng đầu
của dãy số

Hình 2. Kết quả tính giá trị 10 số hạng đầu của dãy số
HS quan sát kết quả, tìm mối liên hệ giữa các số hạng
của dãy số. Chạy chương trình Pascal để tính:
u2  u1 , u3  u2 , u4  u3 ,... ; từ đó, HS dự đoán quy luật
của các số hạng trong dãy số (xem hình 3).

u1  2, un  3un 1  5 , với n ≥ 2 (*)

HS lớp 11 học về dãy số thì các em đã được học mảng
một chiều, GV có thể yêu cầu HS xây dựng thuật toán và
lập trình viết ra 10 phần tử đầu tiên của mảng được cho
như công thức (*) ở trên.
GV hướng dẫn HS xây dựng thuật toán tìm n số hạng
đầu tiên của dãy số như sau:
Bước 1: Nhập n là số phần tử của mảng;
Bước 2: U[1] := -2; i := 2;
Bước 3: U[i] := 3*U[i -1] + 5;
Bước 4: Nếu i < n thì i := i + 1; quay về bước 3.
Bước 5: i := 1;
Bước 6: Viết ra U[i];

Hình 3. Kết quả tính u2  u1 , u3  u2 , u4  u3 ,...
Hoạt động 2: Tìm công thức số hạng tổng quát của
dãy số. Với kết quả tính toán ở trên, ta có:
u2  u1  1
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u3  u2  3  u1  1  3
u4  u3  9  u1  1  3  32
u5  u4  27  u1  1  3  32  33

...
un  u1  1  3  32  33  ...  3n  2
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Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của một
cấp số nhân, ta được:
1  3  32  33  ...  3n  2 

1(1  3n 1 ) 3n 1  1

1 3
2

Vậy:
3n 1  1
2
Hoạt động 3: Kiểm tra tính đúng đắn của công thức
số hạng tổng quát. Sử dụng chương trình Pascal để tính
giá trị một số số hạng đầu của dãy số (không dùng mảng),
đối chiếu kết quả thu được với kết quả ở hoạt động 1 để
kiểm tra tính đúng đắn của công thức số hạng tổng quát
(GV sử dụng chương trình Pascal đã có sẵn để tính giá
trị 10 số hạng đầu của dãy số, yêu cầu HS về nhà viết
chương trình này).
Hoạt động 4: Chứng minh tính đúng đắn của công
thức số hạng tổng quát. HS sử dụng phương pháp quy
nạp toán học để chứng minh tính đúng đắn của công thức
số hạng tổng quát vừa tìm được.
Ở hoạt động này, bài toán 1 có thể phát biểu như sau:
Cho (un ) xác định bởi: u1  2, un  3un 1  5 , với
n ≥ 2. Chứng minh rằng (un ) có công thức số hạng tổng

3k  1
.
2
Vậy (1), đúng với mọi n ≥ 2.
Một số bài tập tương tự: Tìm công thức số hạng tổng
quát của dãy số (un ) được xác định bởi:
 u1 

a) u1  3, un  2un 1  5 , với n ≥ 2;

un  u1  1  3  32  33  ...  3n  2  u1 

quát là: un  u1 

3n 1  1
(1).
2

Hướng dẫn:
Bước 1: Khi n = 2, theo (1):
32 1  1
u2  2 
 1.
2
Mặt khác, theo giả thiết: u2  3.(2)  5  1 .
Vậy (1) đúng.
Bước 2: Giả sử với n = k ≥ 2, ta có:
3k 1  1
(giả thiết quy nạp).
uk  u1 
2
Cần chứng minh: uk 1  u1 

3k  1
.
2

Thật vậy, ta có:
uk 1  3uk  5  3(u1 
 3u1 

3k 1  1
)5
2
3.3k 1  3
5
2

 u1  2u1 

b) u1  3, un  2un 1  17 , với n ≥ 2.
Bài toán 2: Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy
số (un ) được xác định bởi:
u1  2, un  2un 1  3n  1 , với n ≥ 2.

Hoạt động 1: Tìm mối liên hệ giữa các số hạng của
dãy số. Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính giá
trị một số số hạng đầu của dãy số (xem hình 4):

Hình 4. Kết quả tính giá trị 10 số hạng đầu của dãy số
HS quan sát kết quả, thực hiện các phép tính, tìm mối
liên hệ giữa các số hạng của dãy số; sử dụng phần mềm
Microsoft Excel để tính: u2  u1 , u3  u2 , u4  u3 ,...
(xem hình 5); từ đó, các em dự đoán quy luật của các số
hạng trong dãy số.

Hình 5. Kết quả tính u2  u1 , u3  u2 , u4  u3 ,...
Hoạt động 2: Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số.
Với kết quả tính toán ở trên, ta có:
u2  u1  7
u3  u2  17  u1  7  17
u4  u3  37  u1  7  17  37

u5  u4  77  u1  7  17  37  77
 u1  (10  3)  (20  3)  (40  3)  (80  3)
 u1  4.3  (10  20  40  80)

3 1 2
5
2
k

 u1  2(2) 

 u1  4.3  10(1  2  4  8)
 u1  4.3  10(1  21  22  23 )

3 1
1 5
2
k
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...
un  u1  3(n  1)  10(1  21  22  23  ...  2n  2 )
- Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của một
cấp số nhân, ta được:
1  21  22  23  ...  2n  2 

1(1  2n 1 )
 2n 1  1
1 2

Vậy:

un  u1  3(n  1)  10(1  21  22  23  ...  2n  2 )
 u1  3(n  1)  10(2n 1  1)
 u1  10.2n 1  3n  7
Hoạt động 3: Kiểm tra tính đúng đắn của công thức
số hạng tổng quát. Sử dụng phần mềm Excel hoặc
chương trình Pascal (GV đã chuẩn bị trước) để tính giá
trị một số số hạng đầu của dãy số, đối chiếu các kết quả
thu được với kết quả ở hoạt động 1 để kiểm tra tính đúng
đắn của công thức số hạng tổng quát.

Hình 6. Kết quả tính giá trị 10 số hạng đầu của dãy số
theo công thức số hạng tổng quát
Hoạt động 4: Chứng minh tính đúng đắn của công
thức số hạng tổng quát. Ở hoạt động này, HS sử dụng
phương pháp quy nạp toán học để chứng minh tính đúng
đắn của công thức số hạng tổng quát vừa tìm được.
Nhiệm vụ học tập: Cho dãy số (un ) được xác định
bởi: u1  2, un  3un 1  2n  1 , với n ≥ 2.
1) Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số (un ).
2) Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên
dương n (2 ≤ n ≤ 10). Tính giá trị n số hạng đầu của dãy
số (un ) theo hai cách và in kết quả ra màn hình.
Nhận xét: Ở bài toán 1, sau khi tính giá trị một số số
hạng của dãy số, tính hiệu giữa số hạng đứng sau và số
hạng đứng trước, HS dễ dàng thấy được mối liên hệ giữa
các số hạng để dự đoán công thức số hạng tổng quát. Ở
bài toán 2, công việc này khó hơn, đòi hỏi HS cần có sự
phân tích, tư duy, suy luận,... mới tìm được quy luật của
các số hạng trong dãy số.
Việc sử dụng chương trình Pascal hoặc phần mềm
Microsoft Excel hỗ trợ HS quá trình tính toán, suy luận tìm
công thức số hạng tổng quát của dãy số được nhanh chóng,
dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sử dụng cách nào cho phù hợp lại

tùy thuộc vào tình hình thực tế: Điểm mạnh của Microsoft
Excel là khả năng tính toán với số liệu lớn và chỉ cần có
công thức. Với ngôn ngữ lập trình Pascal, HS sẽ phải viết
chương trình phức tạp hơn - cũng là nội dung trong
chương trình Tin học 11; bên cạnh đó còn giúp HS phát
triển tư duy thuật toán và khả năng lập trình.
3. Kết luận
Việc khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong
dạy học giải bài tập xác định công thức số hạng tổng quát
của dãy số cho bởi công thức truy hồi (Đại số và Giải tích
11) không những hỗ trợ HS tính toán, dự đoán để tìm lời
giải bài toán được nhanh hơn mà còn giúp các em biết vận
dụng kiến thức tin học vào giải quyết vấn đề, sử dụng kiến
thức toán học trong quá trình xây dựng thuật toán. Qua đó,
HS hiểu rõ hơn mối liên hệ mật thiết giữa toán học và tin
học, đồng thời rèn luyện và phát triển cho các em duy thuật
toán, khả năng lập trình và năng lực giải quyết vấn đề.
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