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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TOÁN HỌC CHO HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Đỗ Thị Lan Anh - Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
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Abstract: Teaching mathematics in high school is not only equipped with mathematical
knowledge and skills for students, but a very important task is to develop math culture for students.
In this article, we present a number of measures to develop mathematical culture for students
through teaching space geometry in high school.
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1. Mở đầu
Hiện nay, dạy học (DH) ở nhà trường nói chung và
DH Toán nói riêng đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, vẫn
còn hiện tượng học tập máy móc, sự giao lưu giữa thầy
và trò, giữa trò và trò chưa được như mong muốn, chú
trọng trang bị kiến thức, rèn kĩ năng Toán học, chưa quan
tâm đúng mức việc giáo dục văn hóa toán học (VHTH).
Mục đích bài viết này là đưa ra quan niệm về VHTH,
những thành tố của VHTH cần phát triển cho học sinh
(HS) thông qua DH hình học không gian (HHKG) ở
trường trung học phổ thông và đề xuất các biện pháp phát
triển những thành tố đó cho HS thông qua DH HHKG ở
trường trung học phổ thông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Văn hóa toán học và các thành tố của văn hóa
toán học
Theo Bauersfeld (1998): “Môi trường VHTH là môi
trường học tập trong đó giáo viên (GV) cần tạo cơ hội
để học sinh tham gia vào việc thực hành toán học, ở đó
những khái niệm, những ý tưởng và những vấn đề cần
được khám phá sẽ được khám phá; được khuyến khích
nghiên cứu và đào sâu, được cung cấp và chia sẽ, được
giải thích và phát triển các luận điểm, sự hiểu biết được
thương lượng, đánh giá và xác nhận của những người
khác”. Điều quan trọng là GV phải tạo cơ hội để HS phải
khám phá nhiều hơn, có ý thức phát triển tri thức toán
học trong thực tiễn; làm sao cho người học trở thành tác
giả và là chủ nhân của những kiến thức và hiểu biết toán
học (dẫn theo Jérôme Proulx (2008)) [1]. Theo Trần Kiều
(1998), “VHTH là tập hợp những tri thức, kĩ năng toán
học, những thói quen suy nghĩ mang đặc trưng toán học
để thích ứng một cách văn hoá với các tình huống (khi
cần thiết) trong cuộc sống” [2]. Theo Nguyễn Cảnh
Toàn (2009): “VHTH bao gồm tất cả những phẩm chất
và năng lực đã hình thành bền vững qua việc học tập và
nghiên cứu toán học, độ bền vững đạt đến mức dù cho có
quên hết kiến thức toán học thì những phẩm chất và năng
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lực ấy vẫn còn” [3; tr 6]. Theo Bùi Văn Nghị (2013):
“VHTH bao gồm tổng thể những tri thức giá trị, tri thức
phương pháp của toán học và những giá trị tinh thần ẩn
chứa trong những tri thức đó” [4; tr 4]. Như vậy, theo
chúng tôi, có thể hiểu, VHTH là tổng thể những tri thức,
kĩ năng toán học, những phẩm chất, năng lực tư duy,
năng lực hành động và những giá trị tinh thần được hình
thành và phát triển trong quá trình DH thông qua môn
Toán cho người học đạt đến độ bền vững để sử dụng
trong cuộc sống của con người.
Từ đó, có thể chỉ ra các thành tố của VHTH, bao gồm:
Thành tố ngôn ngữ, thành tố giáo dục, thành tố giá trị,
thành tố thái độ và thành tố thẫm mĩ. Trong đó:
+ Thành tố ngôn ngữ của VHTH được thể hiện bởi:
Sử dụng được các ngôn ngữ toán học thông qua bản biểu,
sơ đồ, công thức, hình vẽ, kí hiệu; Sử dụng ngôn ngữ toán
học thông qua giao tiếp (chẳng hạn: lập luận để chứng
minh hay bác bỏ một ý kiến nào đó; lập luận phản chứng;
lập luận thông qua sơ đồ, bảng biểu).
+ Thành tố giáo dục của VHTH được thể hiện bởi:
Những phẩm chất và năng lực đã được hình thành bền
vững trong quá trình học tập môn Toán; Những kiến thức
và kĩ năng thu được trong quá trình học tập môn Toán và
những phong cách của người làm toán.
+ Thành tố giá trị của VHTH được thể hiện bởi:
Những tri thức và kĩ năng toán học (đặc biệt là tri thức
phương pháp và kĩ năng tư duy) để tạo nên khả năng và
phương tiện giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn;
Những ý tưởng, tư tưởng toán học, những phương pháp
suy luận,... nảy sinh trong quá trình giải quyết vấn đề
(GQVĐ) toán học và thực tiễn, được hình thành và sử
dụng lâu dài.
+ Thành tố thái độ của VHTH được thể hiện bởi:
Cách nghĩ, cách nhìn, cách đánh giá, cách ứng xử và
niềm tin trong quá trình học tập môn toán. Đó là cách
nghĩ, cách nhìn vấn đề một cách toàn diện; cách đánh giá
một cách khoa học; biết trân trọng, cảm nhận và đánh giá
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những giải pháp khác nhau của những người khác; có
niềm tin vào kết quả toán học, niềm tin vào khả năng
GQVĐ của bản thân.
+ Thành tố thẩm mĩ của VHTH được thể hiện bởi:
thấy được và thể hiện được cái đẹp của toán học; cảm
nhận được nét đẹp trong bài toán và cách giải quyết bài
toán, thể hiện trong cách phát biểu bài toán, cách giải
quyết bài toán, khai thác kết quả bài toán, liên hệ giữa
toán học với các khoa học khác.
2.2. Biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học
sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung
học phổ thông
Dưới đây, chúng tôi đề xuất một số nhóm biện pháp
nhằm phát triển các thành tố của VHTH cho HS, tức là
hướng tới việc phát triển VHTH cho HS ở trường trung
học phổ thông như sau:
2.2.1. Nhóm biện pháp 1: Phát triển thành tố ngôn ngữ
của văn hóa toán học
Biện pháp 1.1. Rèn luyện cho HS cách diễn đạt rõ
ràng, logic theo những quy tắc suy luận toán học
Một trong những biểu hiện của VHTH thể hiện qua
hoạt động ngôn ngữ là cách diễn đạt gọn gàng, sáng sủa,
logic chặt chẽ,... Để rèn luyện và phát triển cho HS có
được những biểu hiện VHTH đó, trước hết GV phải là
người có được cách diễn đạt đúng theo kiểu toán học.
Sau đó phải thường xuyên yêu cầu HS vận dụng cách
diễn đạt đó, có thể bằng lời, bằng kí hiệu,... trong quá
trình DH môn Toán.
Ví dụ: Cho tứ diện ABCD có AD  ( ABC ) và
AB  BC. Chứng minh rằng DB  BC .
HS chứng minh như sau:

 AD  AB
 AD  BC (tính chất bắc cầu)
Ta có: 
 AB  BC
Với cách giải này, HS tưởng rằng là đúng nhưng thật
ra không đúng.
H

E

G

F

D

A

C

B

Nếu muốn HS tâm phục, khẩu phục thì phải chỉ ra
một trường hợp khác, chứng minh theo kiểu bắc cầu như
thế nhưng bị sai.
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Chẳng hạn, cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, nếu
 AH  AB
 AH  BC là sai.
chứng minh như sau: 
 AB  BC
Vì nếu AH  BC , mà AD / / BC nên AH  AD
(vô lí)
Như vậy, chỉ có thông qua phản ví dụ như thế này thì
HS mới tâm phục, khẩu phục” và nhận ra được cái sai
của mình.
Lời giải đúng ở đây là:

D

C

A
B

 AD  ( ABC )
 BC  AD (1)
Ta có: 
 BC  ( ABC )
Mặc khác: AB  BC (giả thiết) (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra BC  ( ABD )
Mà DB  ( ABD )
Do đó DB  BC (đpcm)
Biện pháp 1.2. Rèn luyện cho HS cách diễn đạt trong
trình bày chứng minh toán học
Theo Nguyễn Bá Kim [5], trong quá trình DH chứng
minh, cần hướng dẫn cho HS những tri thức phương pháp
trong chứng minh toán học. Đó trước hết là những tri thức
về các quy tắc kết luận logic nhưng ở trường phổ thông
chúng chỉ được truyền thụ theo con đường không tường
minh: tập luyện cho HS những hoạt động ăn khớp với
những quy tắc đó. Tiếp đó, cần giúp cho HS hình thành
những tri thức về những phương pháp suy luận, chứng
minh như suy ngược (suy ngược tiến, suy ngược lùi), suy
xuôi, quy nạp toán học và chứng minh bằng phản chứng,
theo con đường thông báo những phương pháp đó ở những
cơ hội thích hợp trong quá trình hoạt động.
Ví dụ: Khi chứng minh các tính chất cơ bản mở đầu
của hình học không gian, chúng ta thường dùng phương
pháp chứng minh phản chứng. Chẳng hạn tính chất: “Hai
mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song mà
cắt nhau thì giao tuyến của chúng song song với hai
đường thẳng ấy”.
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Ta chứng minh bằng phản chứng như sau:
Giả sử c / / b thì c  b  I  .
I  ( P ) , I  ( R )  ( a, b)

 I  ( P)  ( R)
 I a
Suy ra : 
( P)  ( R)  a
Do đó, a  b  I  (mâu thuẫn giả thiết)
Vậy c / /b / / a (đpcm)
Biện pháp 1.3. Rèn luyện cho HS thiết lập các mệnh
đề đảo, phản đảo, mệnh đề phủ định, mệnh đề tương
đương,...
Trong suy luận toán học ở trường phổ thông có sử
dụng một số quy tắc suy luận được biểu diễn như sau:
p  q, p p  q , q
p  q,q
p  q, q
,
,
,
.
p
p
q
p
Mệnh đề liên hợp: p  q (1); q  p (2); p  q
(3); q  p ) (4).
Mệnh đề (1) gọi là mệnh đề thuận, (2) gọi là mệnh đề
đảo, (3) gọi là mệnh đề phản, (4) gọi là mệnh đề phản
đảo.
Ví dụ: Cho tứ diện ABCD có AB = CD, AC = BD,
AD = BC. Chứng minh rằng:
a) Bốn mặt của tứ diện là bốn tam giác bằng nhau.
b) Tổng ba góc của ba mặt tại mỗi đỉnh của tứ diện
bằng 1800.
GV cần yêu cầu HS khai thác từ bài toán trên với các
ý sau:
(i) Hãy lập những mệnh đề đảo từ bài toán trên và xét
tính đúng sai của mỗi mệnh đề đó?
(ii) Xét sự tương đương của những mệnh đề có được
từ câu (i) và bài toán ban đầu.
2.2.2. Nhóm biện pháp 2: Phát triển thành tố giáo dục
của văn hóa toán học
Biện pháp 2.1. Dạy theo định hướng phát triển năng
lực toán học cho HS (tăng cường liên hệ những nội dung
môn Toán với thực tiễn và luyện tập cho HS phương
pháp mô hình hóa toán học)
Toán học xuất phát từ thực tiễn lao động của con
người, do nhu cầu của con người trong quá trình lao động

sản xuất, khám phá tự nhiên. Các lí thuyết toán học được
hình thành, nảy sinh từ trong thực tiễn đời sống và đến
lượt mình các lí thuyết toán học lại quay lại phục vụ con
người, là công cụ đắc lực giúp con người giải quyết các
vấn đề khó khăn trong lao động xã hội và trong kĩ thuật.
Điều đó cho ta thấy rằng toán học có liên hệ mật thiết với
thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực
khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản
xuất và đời sống.
Thông qua bài toán thực tiễn, HS sẽ thấy rằng toán
học không quá trừu tượng, khô khan và nhàm chán.
Trong chương trình HHKG, mỗi nội dung DH
thường gắn với một vấn đề trong thực tế. Chẳng hạn, liên
quan giữa mệnh đề “Qua ba điểm không thẳng hàng xác
định một và chỉ một mặt phẳng” với thực tiễn về “Kiềng
ba chân”; liên quan giữa định lí “Nếu có một đường
thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì bất kì mặt phẳng
nào chứa đường thẳng ấy cũng vuông góc với mặt phẳng
đó” với thực tiễn trong xây dựng “Dựng cột nhà trước rồi
xây tường dựa vào cột nhà,...”.
Ví dụ: Tại sao bóng nắng của một quả bóng đặt trên
sân là một hình Elip?
Mô hình toán học của bài toán này chứng minh rằng
hình chiếu song song của một hình tròn lên một mặt
phẳng là elip. Cụ thể như sau:
Gọi M là điểm bất kì trên nửa đường tròn (C) - đường
tròn lớn của quả bóng. Gọi M’ là hình chiếu của M theo
phương v - phương tia nắng trên sân.
E

v

C 

M

H

O




M

E y

x

Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ trên.
Ta cần chứng minh M’(x; y) thỏa mãn phương trình
elip, khi M thuộc đường tròn (C) - đường tròn lớn của
quả cầu.
Gọi E là điểm thuộc chính giữa đường tròn (C), và E’
là hình chiếu song song của E theo phương chiếu v thì
ta có: xM '  xM .
Gọi  là góc giữa mặt phẳng chiếu (nền sân) và mặt
phẳng được chiếu (mặt phẳng chứa đường tròn lớn của
quả bóng).
Gọi  là góc giữa phương v và mặt phẳng chiếu.
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Trong HMM ' ta có:
ˆ '   ; MMˆ ' H  
MHM
Theo định lí sin thì:


HM '
MH

ˆ
sin HMM ' sin 

HM '
MH
HM '.sin 

 MH 
sin(   ) sin 
sin(   )

Do M thuộc đường tròn nên:
OH 2  MH 2  OM 2  R 2
 OH 2 

 xM2 ' 


HM '2 .sin 2 
 R2
sin 2 (   )

yM2 ' .sin 2 
 R2
sin 2 (   )

xM2 '
yM2 '

 1 (1)
2
R 2 sin (   ) 2
.
R
sin 2 

Nhận thấy, phương trình (1) là phương trình đường
elip, do đó M’ thỏa mãn phương trình elip (đpcm).
Qua bài toán này, thấy được ý nghĩa thực tiễn của các
tri thức toán học đồng thời biết cách mô hình hóa toán
học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
Biện pháp 2.2. Hình thành phong cách tự học cho HS
theo quy trình làm mẫu - tự học có hướng dẫn - tự học
Xã hội ngày càng phát triển nên không có trường học
nào có thể cung cấp cho người học tất cả tri thức để có
thể làm việc suốt đời, bởi vậy việc hình thành phong cách
tự học cho HS là việc làm cần thiết đối với mỗi GV trong
quá trình DH. Tự học là quá trình chủ thể nhận thức tự
mình hoạt động lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng thực
hành, không có sự hướng dẫn trực tiếp của GV và sự
quản lí trực tiếp của cơ sở giáo dục đào tạo. Nếu HS có
khả năng tự học thì sẽ biến nhu cầu nhận thức thành nội
lực của bản thân; bởi vậy năng lực tự học có thể xem là
một yếu tố của VHTH.
Ví dụ: Hướng dẫn HS tự đọc một tính chất của hình chóp.
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Cho hình chóp tam giác S.ABC, có SG là trọng tuyến.
Một mặt phẳng bất kì cắt SA, SB, SC, SG lần lượt tại
SA SB SC
SG


3
A’,B’, C’, G’. Ta luôn có:
(*)
SA ' SB ' SC '
SG '
Phương pháp suy nghĩ về bài toán theo hướng dẫn
dưới đây: Bài toán tương tự bài toán này trong mặt phẳng
là gì? Điều phải chứng minh tiếp theo là gì?
Biện pháp 2.3. Hình thành và phát triển những phẩm
chất tốt đẹp cho HS thông qua những câu chuyện về cuộc
đời, sự nghiệp của các nhà toán học vào bài dạy
Trong quá trình DH môn Toán, có một số nội dung
gắn với lịch sử hoặc cuộc đời của một nhà toán học nào
đó. Đôi khi tiểu sử của các nhà toán học và bối cảnh nãy
sinh ra những tri thức toán học rất có ý nghĩa giáo dục.
Bởi vậy, khi DH, nếu có thể được, GV và luôn luôn có ý
thức lồng ghép những câu chuyện gắn với tiểu sử của các
nhà toán học, gắn với bối cảnh nảy sinh ra những tri thức
toán học vào nội dung bài học.
Ví dụ: René Descartes là một nhà Toán học, nhà
Triết học lớn của nước Pháp. Những công trình, tư tưởng
của ông để lại có ảnh hưởng lớn đến văn hóa loài người
sau này.
Trong toán học, chúng ta quá quen với cái tên
Descartes qua hệ trục tọa độ Descartes. Ông không
những là người phát minh ra hệ trục tọa độ Descartes
vuông góc, mà còn là một người được xem là cha đẻ của
hình học giải tích.
Có một câu chuyện vui, về việc mà Descartes đã phát
minh ra hệ trục tọa độ như thế nào. Đó là, sinh thời lúc
còn bé Descartes là một người ốm yếu, ông sống suốt
ngày hầu như chỉ ở trên giường. Ông thường được người
lớn ưu ái cho ngủ “nướng”. Vào một ngày nọ, trong giấc
ngủ dài, ông mơ màng thấy chú nhện nhện, đu đu đưa
đưa trên cái lưới của mình, rồi chú thả tơ đi xuống đi lên.
Với một bộ óc thiên tài, sáng sớm hôm sau, thức vậy ông
đã kết hợp những điều mình thấy trong giấc mơ với toán
học, và thế là hệ tọa độ Descartes ra đời thể hiện vào năm
1637 trong bài viết của ông về việc có thể xác định vị trí
của một điểm hay vật thể trên một bề mặt bằng cách dùng
hai trục giao nhau để đo.
Descartes là người đã có công hợp nhất đại số và hình
học Euclide. Công trình này của ông có ảnh hưởng đến
sự phát triển của ngành hình học giải tích, tích phân, và
khoa học bản đồ.
Ngoài ra, hệ tọa độ có thể được mở rộng ra không
gian ba chiều (three-dimensional space) bằng cách sử
dụng 3 tọa độ Descartes (nói cách khác là thêm một trục
tọa độ vào một hệ tọa độ Descartes). Một cách tổng quát,
một hệ tọa độ n-chiều có thể được xây dựng bằng cách
sử dụng n tọa độ Descartes (tương đương với n-trục).
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2.2.3. Nhóm biện pháp 3: Phát triển thành tố giá trị của
văn hóa toán học
Biện pháp 3.1. Rèn luyện cho HS phát hiện những
quy trình thuật giải để vận dụng trong nhiều trường hợp
đồng thời biết linh hoạt, mềm dẻo và sáng tạo trong quá
trình vận dụng. Thuật giải là một khái niệm cơ bản, được
hiểu như một quy tắc mô tả những chỉ dẫn rõ ràng và
chính xác để người (hay máy) thực hiện một loạt thao tác
nhằm đạt được mục đích đặt ra hay giải một lớp bài toán
nhất định. Thông qua việc DH HHKG, GV có thể rèn
luyện cho HS biết vận dụng các quy trình có tính chất
thuật giải, từ đó mà tư duy thuật giải được phát triển.
Ví dụ: Trong không gian, để tính khoảng cách từ một
điểm M không nằm trên mp (P), ta phải đi tìm hình chiếu
của điểm M lên mp(P), người ta đưa thuật toán như sau:
Bước 1: Dựng mp(Q) đi qua M và vuông góc với
mp(P).
Bước 2: Xác định giao tuyến c của mp(P) và mp(Q).

Bước 3: Qua M kẻ a vuông góc c. Khi đó giao điểm
M’ của a và c là hình chiếu của điểm M lên mp(P)
 MM '  mp ( P )  d ( M ;( P))  MM ' .
Biện pháp 3.2. Tập luyện cho HS có thể khai thác
những hoạt động trí tuệ tiềm ẩn trong mỗi bài toán và có
thói quen vận dụng các hoạt động trí tuệ trong giải quyết
vấn đề
Trong môn Toán thường sử dụng các loại hoạt động
trí tuệ sau:
+ Phân tích và tổng hợp: Đây là hai thao tác trái
ngược nhau, nhưng lại liên kết chặc chẽ với nhau trong
một thể thống nhất, giúp HS hiểu sâu và đầy đủ những
thuộc tính, những trường hợp riêng lẻ nằm trong một khái
niệm, một định lí, ... Từ những thuộc tính riêng lẻ đó, HS
tổng hợp lại để nhận biết chính xác, đầy đủ một khái
niệm, một định lí,...Trong hoạt động giải toán, phân tích
là nêu rõ giả thiết và kết luận để tìm mối liên hệ giữa
chúng; có thể phân chia bài toán thành từng trường hợp
riêng lẻ, tách ra thành từng yếu tố của bài toán, giải quyết
từng trường hợp riêng lẻ được dễ dàng hơn và tìm mối
liên hệ giữa các yếu tố đó. Rồi nghiên cứu, tìm hiểu các
trường hợp, các yếu tố của bài toán được sâu sắc; có thể
phân tích chia bài toán thành nhiều bài toán bộ phận mà
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cách giải quyết chúng đơn giản hơn, rồi đưa bài toán về
dạng quen thuộc đã biết cách giải.
+ So sánh và tương tự: So sánh là xem xét cái này với
cái kia để thấy sự gống nhau, khác nhau hoặc sự hơn kém
nhau. So sánh có hai mục đích: phát hiện những đặc điểm
chung và những đặc điểm riêng khác nhau ở một số đối
tượng, sự kiện. Mục đích thứ nhất thường dẫn đến tương
tự và đi đôi với khái quát hóa; Tương tự là thao tác tư duy
dựa trên sự giống nhau về tính chất và quan hệ của những
đối tượng toán học khác nhau.
+ Khái quát hóa và đặc biệt hóa: Khái quát hóa là
chuyển từ một tập hợp đối tượng sang một tập hợp lớn
hơn chứa tập hợp ban đầu bằng cách nêu bật một số đặc
điểm chung của các phần tử trong tập hợp xuất phát.
Như vậy có thể hiểu khái quát hoá là quá trình đi từ cái
riêng, cái đặc biệt đến cái chung, cái tổng quát, hoặc từ
một tổng quát đến một tổng quát hơn. Trong toán học,
người ta thường khái quát một yếu tố hoặc nhiều yếu tố
của khái niệm, định lí, bài toán... thành những dự đoán
mang tính tổng quát. Đặc biệt hóa là quá trình ngược lại
của khái quát hóa, là việc chuyển từ nghiên cứu một tập
hợp đối tượng đã cho sang nghiên cứu một tập hợp nhỏ
hơn chứa trong nó. Đặc biệt hóa thường được sử dụng
trong việc trình bày các khái niệm, chứng minh các định
lí, bài toán,... Trong bài toán quỹ tích hoặc tìm điểm cố
định, đặc biệt hóa thường được sử dụng để mò mẫm, dự
đoán quỹ tích, dự đoán điểm cố định trên cơ sở đó để
tìm lời giải.
Ví dụ: Khi dạy định lí về hai mặt phẳng vuông góc
với mặt phẳng thứ ba. GV có thể hướng dẫn HS như sau:
- Phân tích giả thiết và kết luận
Giả thiết
Kết luận
 
 

 
   
- Phân tích các bước nhỏ của quá trình chứng minh
+ Hiểu rõ giả thiết:     a   và    ;
    b   và   
+ Tìm mối liên hệ giữa các yếu tố của giả thiết vừa
phân tích được với yêu cầu của kết luận. Phân tích thành
các trường hợp sau:
*) a =  hoặc b =  suy ra định lí đã được chứng
minh.
*) a   hoặc b    a / /b và a  
 a / /      với     
Biện pháp 3.3. Làm cho HS có niềm tin, niềm vui
trong quá trình đặt và GQVĐ (giá trị tinh thần mà toán
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học mang lại, niềm tin vào khả năng GQVĐ, niềm vui vì
giải quyết được vấn đề)
Một trong những cách để HS có niềm tin vào bản thân
là hướng dẫn HS làm theo lời khuyên của Polya. Chẳng
hạn như: Nếu bạn chưa giải được bài toán đã đề ra thì hãy
thử giải một bài toán có liên quan và dễ hơn. Hãy giải bài
toán trong trường hợp đặc biệt xem có được không? Nếu
bạn chưa giải được bài toán đã đề ra thì bạn có thể giải
một phần bài toán hay không?
Ví dụ: Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SA = a,
SB = b, SC = c và 3 góc ASB  BSC  ASC  600

Ví dụ: Một nhà hàng làm những chiếc bánh Pizza
hình tròn gồm hai loại có đường kính lần lượt là 30cm và
50cm và đều có bề dày như nhau bằng 1 cm với giá tiền
tương ứng là 20 nghìn đồng và 40 nghìn đồng. Hỏi với
số tiền 40 nghìn đồng, người tiêu dùng nên mua như thế
nào để được nhiều bánh hơn?

Giải quyết vấn đề:
- Nếu không phải là người có tư duy toán thì có thể
người tiêu dùng sẽ nghĩ rằng hoặc là mua hai bánh loại
có đường kính là 30 cm sẽ được lợi hơn mua một chiếc
bánh loại có đường kính 50 cm hoặc là như nhau.
- Nhưng người có tư duy toán, vấn đề được giải quyết
rõ ràng như sau:
Thể tích của 2 chiếc bánh pizza có đường kính 30 cm
(tức bán kính 15cm) và bề dày 1cm là:

V  2.S.h  2. .r 2 .h  2. .152.1  450 (cm3 )
Giải quyết vấn đề:
Nếu HS chưa giải quyết được bài toán này, GV có thể
hướng dẫn HS như sau:
Em có tính được thể tích của khối chóp này trong
trường hợp SA = SB = SC = a hay không? Sau đó, từ
trường hợp đặc biệt này GV hướng dẫn HS dựa vào định
lí về tỷ số thể tích của hai khối chóp tam giác lồng vào
nhau đề giải được bài toán.
2.2.4. Nhóm biện pháp 4: Phát triển thành tố thái độ của
văn hóa toán học
Biện pháp 4.1. Tập cho HS có ý thức nhìn nhận, biết vận
dụng toán học hoặc giải quyết vấn đề một cách khoa học
Nguyễn Bá Kim cho rằng: Trong DH, cần thực hiện
theo nguyên lí giáo dục là: “Học đi đôi với hành, giáo dục
kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn,
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã
hội.” [5; tr 58-62]. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có không
ít GV toán chủ yếu quan tâm tới các khái niệm, các mệnh
đề toán học thuần túy, các bài tập vận dụng lí thuyết, làm
cho môn Toán trở nên không mấy hấp dẫn.
Trong mục tiêu DH môn Toán, hầu hết các nước trên
thế giới đều hướng vào phát triển năng lực người học,
đặc biệt năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề. Vì
vậy, cần phải tăng cường khả năng vận dụng kiến thức
đã học, kĩ năng toán học để giải quyết trực tiếp một số
tình huống nảy sinh trong cuộc sống vấn đề trong cuộc
sống và ngược lại.
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Thể tích của chiếc bánh pizza có đường kính 50 cm
(tức bán kính 25 cm) và bề dày 1cm là:

V  S.h   .r 2 .h   .252.1  625 (cm3 )
Như vậy, với cùng số tiền là 40.000 đồng, người tiêu
dùng sẽ được một thể tích 450cm3 nếu mua hai chiếc
bánh nhỏ, được một thể tích 625cm3 nếu mua một chiếc
bánh lớn. Như vậy, người tiêu dùng sẽ nhận một chiếc
bánh nhiều hơn nếu người tiêu dùng quyết định mua
pizza lớn.
Biện pháp 4.2. Hình thành cho HS thói quen, biết
nhìn nhận vấn đề trong mối liên hệ phổ biến, nhìn vấn đề
một cách toàn diện, biết xem xét vấn đề với các khả năng
có thể xảy ra.
Theo triết học duy vật biện chứng: “Phương pháp
biện chứng là phương pháp xem xét những sự vật và
những phản ánh của chúng vào tư duy chủ yếu là là
trong mối liên hệ qua lại giữa chúng, trong sự móc xích
của chúng, trong sự vận động của chúng” [6]. Từ đó,
cần phải hình thành cho HS thói quen, biết nhìn nhận
vấn đề trong mối liên hệ phổ biến, nhìn vấn đề một cách
toàn diện, biết xem xét vấn đề với các khả năng có thể
xảy ra.
Ví dụ: Cho tứ diện có 4 mặt là tam giác vuông, và 3
cạnh ngắn nhất lần lượt có độ dài là 1, 2, 3 và không có
hai cạnh nào bằng nhau. Hãy tính thể tích của khối tứ
diện này?
Với bài toán này, GV cần tổ chức cho HS xét các khả
năng có thể xảy ra của tứ diện.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 451 (Kì 1 - 4/2019), tr 33-40

Khả năng 1: Tứ diện có ba góc vuông tại một đỉnh
Khả năng 2: Tứ diện có hai góc vuông tại một đỉnh
Khả năng 3: Tứ diện có một góc vuông tại một đỉnh
Trong đó, các khả năng 1 và khả năng 3 không thể
xảy ra, chỉ xảy ra khả năng 2. Với khả năng này thì thể
tích tứ diện tính được là:
1
1
VABCD  . AB. AC. AD  .1.2.3  1 .
6
6
Biện pháp 4.3. Rèn luyện cho HS luôn biết kết hợp
giữa tính khái quát và tính thực nghiệm của toán học
Trong môn Toán, đôi khi ta phải mò mẫm, dự đoán
để xem xét vấn đề. Giai đoạn mò mẫm đó chính là giai
đoạn thực nghiệm của người làm toán. Ngược lại, từ
những kết quả cụ thể ta có thể khái quát để được một kết
quả tổng quát. Việc rèn luyện cho HS biết kết hợp giữa
tính khái quát và tính thực nghiệm phải tiến hành thường
xuyên để cách nghĩ và cách giải quyết đó dần trở thành
một nếp suy nghĩ lâu bền ở HS.
Ví dụ: Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng
a có ASB  BSC  CSA  300 . Tìm điểm E  SB;
F  SC sao cho chu vi tam giác AEF nhỏ nhất.

Với bài này, HS có thể mò mẫm dự đoán về vị trí của
E, F như sau: E và F lần lượt trùng với B và C; E và F lần
lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC; E và
F trùng với S;... Mỗi trường hợp này đều không đúng, có
thể chỉ ra từ những trường hợp cụ thể.
Lời giải đúng của bài toán được suy ra thông qua khái
quát hóa từ cách giải quyết biến chu vi tam giác AEF thành
độ dài đường gấp khúc A1EFA2 sau khi trải hai mặt SAB
và SAC lên mặt phẳng SBC, ra phía ngoài tam giác SBC.
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2.2.5. Nhóm biện pháp 5: Phát triển thành tố thẩm mĩ
của văn hóa toán học
Biện pháp 5.1. Làm cho HS thấy được vẻ đẹp và tầm
quan trọng của hình vẽ và việc vẽ hình
Hình vẽ trong môn Toán sẽ giúp cho HS dễ hình
dung, đặc biệt là hình không gian, khắc phục được hạn
chế trong trí tượng tượng. GV cần tăng cường sử dụng
các hình vẽ trong qua trình giảng dạy môn Toán giúp cho
học sinh thuận lợi hơn trong quá trình nhận thức. Nếu
phối hợp được nhiều giác quan thì việc tiếp thu ghi nhận
kiến thức sẽ tốt hơn.
Ví dụ: Khi dạy về các khối đa diện đều, nếu không
có các mô hình hoặc hình vẽ thì ngoài những hình quen
thuộc như tứ diện đều, hình lập phương, thì các hình 8
mặt đều, 12 mặt đều, 20 mặt đều cũng khó có thể hình
dung được chúng như thế nào. Để khắc phục điều này
GV có thể hướng dẫn HS cách vẽ hoặc sử dụng những
hình vẽ có sẵn để hỗ trợ nhận thức cho HS. Chẳng hạn,
cách vẽ khối 8 mặt đều: + Vẽ hình 6 mặt đều (hình lập
phương); + Lấy tâm của 6 mặt đều làm 6 đỉnh của khối
8 mặt đều như hình dưới.

Biện pháp 5.2. Phát triển nét đẹp văn hóa toán học
thông qua hoạt động khai thác, mở rộng bài toán và cách
giải bài toán
Dạy toán là một hoạt động toán học, trong đó giải
toán là công cụ chủ yếu. Để rèn luyện kĩ năng giải toán
cho HS, ngoài việc trang bị tốt hệ thống kiến thức cơ bản
và rèn luyện kĩ năng giải bài tập, GV cần hướng dẫn cho
HS biết khai thác, mở rộng bài toán và cách giải bài toán
để từ đó giúp các em có cơ sở khoa học khi phân tích,
định hướng tìm lời giải cho các bài toán liên quan. Điều
này giúp HS tự tìm tòi suy nghĩ ra những bài toán mới,
phát triển khả năng tư duy sáng tạo của HS, và củng cố
cho các em lòng tin vào khả năng giải toán của mình.
Ví dụ: Từ một vài tính chất của tứ diện vuông. Tương
tự tính chất của tam giác vuông, GV có thể hướng dẫn
HS khai thác thêm những tính chất tương tự khác.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 451 (Kì 1 - 4/2019), tr 33-40

[5] Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn
Toán. NXB Đại học Sư phạm.
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3. Kết luận
Chúng tôi đã nêu ra 5 nhóm biện pháp với 14 biện
pháp cụ thể, mỗi biện pháp chúng tôi nêu ví dụ minh họa
cho việc phát triển VHTH cho HS, nhằm rèn luyện và
phát triển một hoặc một số thành tố của VHTH, bao gồm
những thành tố: ngôn ngữ, giáo dục, giá trị, thái độ, thẩm
mĩ từ bước đầu hình thành làm quen đến thành thạo và
bền vững.
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