VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 34-37

KHẮC PHỤC SAI LẦM TRONG GIẢI TOÁN XÁC SUẤT
CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Hoàng Thị Ngọc Ánh - Trường Trung học cơ sở Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Thị Trinh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Ngày nhận bài: 15/08/2018; ngày sửa chữa: 05/10/2018; ngày duyệt đăng: 10/10/2018.
Abstract: In the article, we will analyze some of the key issues of probability calculation and
indicate the common difficulties and mistakes that students often make when solving probability
problems. At the same time, we will also mention the main causes of these difficulties and
mistakes. Based on that, the authors will propose a number of pedagogical methods to overcome
the common difficulties and mistakes of students through some illustrative examples.
Keyword: Probability, mistake, overcome, student, high school.
có thể kể đến các nguyên nhân khác nữa như hạn chế về
tâm lí, về nhận thức của chủ thể,... Theo thuyết này thì
sai lầm thực sự đóng vai trò quan trọng cho học tập. Đặc
biệt, vì nó là hậu quả của những chướng ngại hình thành
từ kiến thức cũ. Vấn đề không phải phòng tránh sai lầm,
mà chủ động tổ chức cho HS gặp sai lầm và sửa chữa nó.
Các quan điểm trên cho thấy, sai lầm của HS xuất
hiện, giáo viên có thể sử dụng chúng để kích thích hoạt
động học tập, gợi động cơ để tìm ra sai lầm và đi tới lời
giải đúng. Tìm ra cái sai của mình chính là sự khám phá
và từ sự khám phá này giúp HS chiếm lĩnh được kiến
thức một cách trọn vẹn hơn.
Qua nghiên cứu từ những công trình của Nguyễn Văn
Thuận, Nguyễn Hữu Hậu (2010) [1], Lê Thống Nhất
(1996) [2], Nguyễn Vĩnh Cận và nhóm tác giả (1998) [3],
Trần Phương - Nguyễn Đức Tấn (2010) [4] và thực tế
giảng dạy, chúng tôi nhận thấy trong quá trình giải toán
về xác suất ở lớp 11 trung học phổ thông, HS thường mắc
phải một số sai lầm phổ biến sau:
+ Do không hiểu rõ định nghĩa, nội dung, công thức
nên dẫn đến sai lầm trong áp dụng trong tính toán.
+ Sai lầm trong giải phương trình, bất phương trình,
đạo hàm, giải tích,...
+ Sai lầm trong trình bày, diễn đạt và suy luận.
+ Sai lầm trong giải các bài toán cần phân chia
trường hợp.
+ Sai lầm trong giải bài toán có điều kiện.
+ Sai lầm khi vẽ hình, đọc hình và giải hình...
Với mỗi nội dung toán học, HS sẽ có những sai lầm
thường gặp trong giải toán nói chung hay trong nội dung
giải toán xác suất nói riêng. Trong phạm vi của bài viết
này, chúng tôi đưa ra những dạng sai lầm, một số ví dụ
mà HS thường mắc phải khi giải toán xác suất thông qua
và một số gợi ý để khắc phục sai lầm cho HS.

1. Mở đầu
Xác suất thống kê là một ngành của Toán học, nghiên
cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên mang tính quy luật.
Với vai trò quan trọng của nó, các kiến thức về xác suất
và thống kê đã được đưa vào dạy học trong chương trình
và sách giáo khoa phổ thông. Tuy vậy, nội dung dạy học
này cũng là một trong những nội dung mà học sinh (HS)
gặp nhiều khó khăn nhất. Thực tiễn giảng dạy cho thấy,
HS lớp 11 còn nhiều khó khăn và sai lầm trong giải toán
về xác suất.
Sai lầm của HS là một hiện tượng tiêu cực, có hại cho
việc lĩnh hội kiến thức và do đó cần tránh, nếu gặp thì cần
khắc phục. Trong dạy học, một số nhà giáo dục người Đức
mà tiêu biểu là Aphơgut Lai cũng cho rằng việc chú ý đến
các sai lầm của HS trong giờ học có ảnh hưởng xấu đến
việc tiếp thu bài giảng [1]. Đặc biệt, quan điểm này đề nghị
không viết lời giải sai lên bảng vì điều này làm củng cố
thêm sai lầm trong ý thức của HS. Nguyên nhân dẫn đến
sai lầm cho HS thường được cho là do HS còn mơ hồ,
không nắm vững kiến thức đã học, do thiếu hụt kiến thức,
do vô ý không cẩn trọng,... Đôi khi, thuyết hành vi còn cho
rằng, sai lầm có thể do giáo viên trình bày không chính
xác, dạy quá nhanh hay giải thích không đủ rõ ràng.
Sai lầm do HS gặp phải trong quá trình giải toán
không đơn giản do thiếu hiểu biết mà còn có thể có
nguyên nhân từ việc sử dụng một hay một số kiến thức
đã học, đã từng có hữu ích và đem lại thành công, nhưng
bây giờ tỏ ra sai hoặc đơn giản là không còn thích hợp
nữa. Đương nhiên là, trong quá trình dạy học, việc phát
hiện và sửa chữa sai lầm cho HS sẽ góp phần hình thành
nên nghĩa của kiến thức lĩnh hội được.
Ngoài việc chỉ ra nguồn gốc căn bản của sai lầm là sự
hiểu biết không đầy đủ, mơ hồ,... hay cả sự vận dụng
không hợp lí, không đúng các kiến thức đã biết, cũng còn
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Ở bài toán này đòi hỏi HS phải có sự tưởng tượng các
khả
năng xảy ra khi gieo hai đồng tiền cân đối đồng chất.
2.1. Một số kiến thức trọng tâm cần nhớ khi giải toán
Cụ
thể:
xác suất (lớp 11)
- Biến cố A có một khả năng xảy ra đó là cả hai đồng
Có thể tóm lược một số kiến thức trọng tâm, cơ bản,
tiền cùng xuất hiện mặt sấp.
cần nhớ khi giải toán về xác suất như dưới đây
- Biến cố B có hai khả năng xảy ra:
+) Các công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Trường hợp 1: Đồng tiền thứ nhất xuất hiện mặt sấp,
Hoán vị
Chỉnh hợp
Tổ hợp
đồng tiền thứ hai xuất hiện một ngửa.
n!
n!
Trường hợp 2. Đồng tiền thứ nhất xuất hiện mặt
;
A kn 
; Ckn 
Công
Pn  n!
k!(n  k)! ngửa, đồng tiền thứ hai xuất hiện mặt sấp.
(n  k)!
thức
0kn
1 k  n
Biến cố C có một khả năng xảy ra đó là cả hai đồng
tính
tiền cùng xuất hiện mặt ngửa.
Như vậy: biến cố B có hai khả năng xảy ra và nhiều
Lưu ý: Hoán vị và chỉnh hợp có sự sắp xếp thứ tự còn
hơn
biến cố A và C nên ba biến cố A; B; C không thể là
tổ hợp thì không
đồng khả năng.
n(A)
+ Công thức tính xác suất: P(A) 
trong đó:
Điều này cho thấy HS chưa hiểu đúng về khái niệm
n()
không gian mẫu, do còn thiếu khả năng trực giác xác
n(A) là số phần tử của A; n() là số các kết quả có thể suất nên dẫn đến HS bị ngộ nhận các biến cố là đồng
xảy ra của phép thử; P(A) là xác suất của biến cố A
khả năng.
+ Công thức cộng và nhân xác suất: Cho hai biến cố
Biện pháp khắc phục:
A và B.
GV hướng dẫn HS tưởng tượng khi gieo ngẫu nhiên
hai
đồng tiền 1 và 2 gồm hai mặt sấp ngửa thì có những
Nếu A và B là biến cố xung khắc thì
P(A  B)  P(A)  P(B) (Công thức cộng xác suất) khả năng nào xảy ra? Xác định không gian mẫu để phân
tích, đánh giá các tình huống xác suất khác nhau nhằm
Nếu A và B là biến cố độc lập thì
phát hiện và điều chỉnh trực giác sai ban đầu.
P(A.B)  P(A).P(B) (Công thức nhân xác suất)
Lời giải đúng:
Không gian mẫu:   SS,SN, NS, NN . Vì đồng
Lưu ý: Với mọi biến cố A ta có: P(A)  1  P(A) ,
tiền cân đối và đồng chất nên các kết quả đồng khả năng
trong đó A là biến cố đối của A.
xảy ra.
2.2. Một số khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải
1
Biến cố A có một khả năng xảy ra: P(A)  .
toán xác suất của học sinh và biện pháp khắc phục
4
Thực tiễn dạy học cho thấy có thể chỉ ra một số khó
2 1
khăn HS thường gặp trong quá trình giải toán về xác suất
Biến cố B có hai khả năng xảy ra: P(B)   .
4 2
như sau:
1
2.2.1. Học sinh còn thiếu khả năng trực giác xác suất
Biến cố C có một khả năng xảy ra: P(C)  .
4
Ví dụ 1: Gieo ngẫu nhiên hai đồng tiền cân đối và
2.2.2.
Học
sinh
chưa
nắm
vững
mối
quan
hệ
giữa
ngữ
đồng chất. Tính xác suất của các biến sau: A: “Mặt sấp
nghĩa
và
cú
pháp
của
ngôn
ngữ
tổ
hợp
xác
suất
xuất hiện hai lần”; B: “Mặt sấp xuất hiện một lần”; C:
Ví dụ 2: Với các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập
“Mặt sấp không xuất hiện”.
được
bao nhiêu số có 7 chữ số trong đó chữ số 1 có mặt
Lời giải có sai lầm của HS:
hai lần và các số khác chỉ xuất hiện một lần.
Phép thử T: “Gieo ngẫu nhiên hai đồng tiền cân đối
Lời giải có sai lầm của HS.
và đồng chất”. Khi đó xảy ra một trong những biến cố:
2. Nội dung nghiên cứu

Gọi số cần tìm có dạng: a1a 2 a 3a 4 a 5 a 6 a 7 ;a1  0 . Với
2 vị trí nào đó có 2 chữ số 1 sẽ có 2 ! hoán vị như nhau.
Ta có:
a1 có 5 cách viết

A; B; C và các kết quả là đồng khả năng

1
Do đó P(A)=P(B)=P(C)= .
3
Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm:
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Ví dụ 3: Có bốn bạn HS: An, Bình, Chiến, Đức. Có
bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn để làm vào ban cán sự lớp
(lớp trưởng, lớp phó, bí thư)?
Hiện hai :
Số cách chọn 3 trong 4 bạn vào ban cán sự lớp là:

a 2 có 6 cách viết
a 3 có 5 cách viết
a 4 có 4 cách viết
a 5 có 3 cách viết

A34  4.3.2  24 cách chọn.

a 6 có 2 cách viết

Một HS khác đã giải như sau:
Số cách chọn 3 trong 4 bạn vào ban cán sự lớp là:
4!
C34 
 4 cách chọn.
3!.1!
Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm:
Đây là bài toán có sự sắp xếp giữa các chức vụ (lớp
trưởng, lớp phó, bí thư) HS cần dùng công thức chỉnh
hợp để tính. Tuy nhiên, vì chưa nắm vững được những
kiến thức về tổ hợp và chỉnh hợp nên dẫn đến không biết
khi nào cần dùng tổ hợp khi nào dùng chỉnh hợp.
Biện pháp khắc phục:
GV cần chỉ ra sai lầm của lời giải thứ hai và tính đúng
đắn của lời giải thứ nhất. GV hướng dẫn HS tìm lời giải
đúng của bài toán: Nếu thay đổi chức vụ (lớp trưởng, lớp
phó, bí thư) của từng bạn thì các cách lựa chọn có thay
đổi hay không? Nếu “thay đổi thứ tự mà thay đổi kết quả”
thì cần sử dụng khái niệm chỉnh hợp.
Ví dụ: Bảng phân công cán sự lớp
Lớp trưởng
Lớp phó
Bí thư
An
Bình
Đức
An
Đức
Bình
Bình
Chiến
An
………..
………….
………….

a 7 có 1 cách viết

Vậy số a1a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 có 5.6.5.4.3.2.1 = 3600
cách viết.
Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm:
Ở bài toán này chữ số 1 có mặt hai lần nên lúc này
ta coi như hai số 1 này là khác nhau. Khi đó tập hợp
số ban đầu là: {0;1;1;2;3;4;5}. Do vậy số a1 phải có 6
cách chọn.
Tuy nhiên, HS đã không để ý đến điều kiện chữ số 1
có mặt hai lần dẫn đến chọn số a1 có 5 cách viết là sai.
Biện pháp khắc phục:
GV cần có những câu hỏi gợi ý giúp HS phát hiện ra
sai lầm. Chẳng hạn: Nếu như coi hai chữ số 1 là khác
nhau thì tập hợp số ban đầu sẽ thay đổi như thế nào? Khi
đó a1 sẽ có bao nhiêu cách chọn?. Từ đó, GV hướng dẫn
HS trình bày lời giải.
Lời giải đúng:
Gọi số cần tìm có dạng: a1a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 ; a1  0 .
Do chữ số 1 có mặt hai lần nên lúc này ta coi như hai số
1 này là khác nhau. Khi đó tập hợp số ban đầu là:
{ 0;1;1;2;3;4;5}.
Với hai vị trí nào đó có 2 chữ số 1 sẽ có 2 ! hoán vị
như nhau
Ta có:
a1 có 6 cách viết

Từ đó, GV chỉ ra cho HS khi làm bài cần phải lưu ý
đến việc sắp xếp thứ tự.
Kết luận: Lời giải thứ nhất là đúng.
2.2.4. Sai lầm liên quan đến suy luận, phân chia bài toán
thành các trường hợp riêng.
Ví dụ 4: Xếp ngẫu nhiên bốn bạn nam và bốn bạn nữ
vào bốn ghế xếp theo hàng ngang. Tính xác suất để nam
nữ ngồi xen kẽ nhau.
Lời giải có sai lầm của HS:
Không gian mẫu:   8!  40320
Gọi A là biến cố: “ nam nữ ngồi xen kẽ nhau”. Khi đó
2
1
n(A)  2 . Suy ra : P(A) 

.
40320 20160
Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm:
Có thể thấy rằng, đây tuy là một bài toán xác suất
nhưng thực chất nó lại là một bài toán đếm trong tổ hợp.
Bài toán yêu cầu HS cần có sự suy luận về ngôn ngữ cũng

a 2 có 6 cách viết
a 3 có 5 cách viết
a 4 có 4 cách viết
a 5 có 3 cách viết
a 6 có 2 cách viết

a 7 có 1 cách viết

Vậy, số a1a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 có 6.6.5.4.3.2.1 = 4320
cách viết.
2.2.3. Học sinh gặp khó khăn khi nhận dạng và thể hiện
các khái niệm về tổ hợp - xác suất
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như biết phân chia bài toán thành các trường hợp riêng.
Ở lời giải trên, HS chưa biết cách phân chia trường hợp
nên đã xét thiếu trường hợp.
Biện pháp khắc phục:
GV cần lưu ý HS phân tích đề bài, từ đó dẫn tới việc
phân chia trường hợp.
Lời giải đúng:
Không gian mẫu:   8!  40320
Gọi A là biến cố: “ nam nữ ngồi xen kẽ nhau”
Ta đánh số ghế ngồi như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
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- Trường hợp 1:
Nếu các bạn nam ngồi ghế số 1; 3; 5; 7 thì có 4!  24
cách chọn
Nếu các bạn nữ ngồi ghế số 2; 4; 6; 8 thì có 4!  24
cách chọn
Suy ra trường hợp 1 có 4!.4!=576 cách chọn.
- Trường hợp 2
Nếu các bạn nữ ngồi ghế số 1;3;5;7 thì có 4!  24
cách chọn
Nếu các bạn nam ngồi ghế số 2;4;6;8 thì có 4!  24
cách chọn
Suy ra trường hợp 2 có 4!.4!=576 cách chọn.
Vậy n(A) = 576 + 576 = 1152.
n(A) 1152
1
Suy ra P(A) 
.
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3. Kết luận
Thông qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi đã phát hiện
ra một số khó khăn và sai lầm mà HS thường gặp khi giải
các bài toán xác suất. Từ đó, chúng tôi cũng đã đề xuất ra
một số biện pháp sư phạm nhằm khắc phục những khó
khăn và sai lầm đó của HS. Những biện pháp đã nêu giúp
HS có được cách nhìn đúng đắn hơn khi giải các bài toán
về xác suất, được rèn luyện kĩ năng giải toán và tránh được
những sai lầm thường gặp phải trong quá trình giải toán.
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