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Abstract: Developing students' competencies, helping students solve practical problems is
considered as one of the highlights of fundamental and comprehensive innovation in education in
the General Education Curriculum 2018. In order to gain access to the new curriculum and improve
the quality of teaching mathematics, it is necessary to design teaching activities associated with
practical situations. The article proposes some teaching activities in teaching Maths associated with
local practices at secondary school to contribute to the orientation of developing mathematical
competence for students today.
Keywords: Teaching activities, local practices, competence development, secondary school
students, Math.
1. Mở đầu
Trong xu hướng đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng
lực, dạy học gắn với liên hệ thực tiễn trở thành một yêu
cầu bắt buộc. Hoạt động dạy học này giúp học sinh (HS)
có tư duy độc lập, chủ động tìm lời giải cho các vấn đề
của môn học nói riêng và các vấn đề trong cuộc sống nói
chung. Bên cạnh đó, dạy học môn Toán cần tăng cường
vận dụng toán học vào thực tiễn nhằm đáp ứng các mục
tiêu, nhiệm vụ dạy học của môn Toán là “phát triển kiến
thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để HS được trải
nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn” [1; tr 17], củng
cố các kĩ năng toán học, góp phần phát triển năng lực của
HS; góp phần rèn luyện các phẩm chất, tính cách, thái độ
làm việc khoa học như tính chính xác, cẩn thận, ý thức
tối ưu hóa trong lao động,...
Bài viết đề xuất một số hoạt động dạy học môn Toán
trung học cơ sở gắn với thực tiễn cuộc sống, liên hệ và
vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực
tế tại địa phương nhằm góp phần định hướng phát triển
năng lực toán học cho HS hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động dạy học gắn
với thực tiễn tại địa phương trong dạy học môn Toán
trung học cơ sở
Toán học là kết quả của sự trừu tượng hóa những đối
tượng vật chất khác nhau. Toán học có mối quan hệ mật
thiết với thực tiễn, những mối quan hệ có tính quy luật
của hàng loạt sự vật, hiện tượng, những điều mà con
người chưa biết, cần phải tìm tòi giải quyết. Toán học có
nguồn gốc từ thực tiễn và là công cụ để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn. Trong Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, chương trình môn Toán đặc biệt nhấn mạnh
việc “chú trọng tính ứng dụng, gắn kết với thực tiễn” [2].

Có thể thấy rằng, gắn hoạt động dạy học với liên hệ thực
tiễn tại địa phương trong dạy học môn Toán là rất cần
thiết vì:
- Tạo ra cơ hội cho tất cả HS vận dụng kiến thức, kĩ
năng, thái độ đã học ở nhà trường cùng với những kinh
nghiệm được tích lũy của bản thân vào giải quyết các vấn
đề thực tiễn cuộc sống như: bài toán về kinh tế, bài toán
môi trường, bài toán về văn hóa, bài toán về năng
lượng,… một cách sáng tạo.
- Phát triển năng lực của HS, giúp các em tự chiếm
lĩnh kiến thức, hình thành các kĩ năng, giá trị và phẩm
chất của bản thân. Thông qua các hoạt động dạy học gắn
với thực tiễn, HS sẽ có hứng thú học tập, ham học hỏi; từ
đó, phát huy vai trò chủ động, tính tích cực, tự giác và
sáng tạo của bản thân.
- HS được trực tiếp thực hiện các hoạt động dưới sự
hướng dẫn của GV; do đó, tăng cường hứng thú khi tham
gia giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương, mỗi HS
là người tham gia và cũng là người kiến thiết tổ chức các
hoạt động.
Như vậy, thông qua việc gắn hoạt động dạy học với
liên hệ thực tiễn tại địa phương, HS biểu lộ tính sáng tạo
trong hành vi, nhận thức của mình trong các mối quan hệ
tại cộng đồng ở địa phương nơi các em sinh sống.
2.2. Đề xuất một số hoạt động dạy học gắn với thực
tiễn tại địa phương trong dạy học môn Toán trung
học cơ sở
2.2.1. Đặt vấn đề và chuyển ý trong tiết dạy thông qua
các bài toán thực tiễn có tính thời sự
Các tình huống thực tế sẽ kích thích tính hứng thú,
thúc đẩy mạnh mẽ động cơ học tập của HS. Thông qua
việc đưa ra các vấn đề giàu tính liên hệ, các vấn đề thực
tế tại địa phương dưới dạng các bài toán cần lời giải và
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đáp số, HS sẽ được khơi gợi sự tò mò, tìm hiểu nghiên
cứu. Việc nêu vấn đề vào bài mới trở nên sinh động cũng
sẽ tạo đà cho các em thực hiện tốt các hoạt động kiến tạo
tri thức trong quá trình học tập sau đó.
Khi nêu vấn đề, ở khâu đặt vấn đề vào bài mới hoặc
khâu chuyển ý từ mục trước sang mục sau trong bài học,
GV có thể đưa ra những thực tế gần gũi xung quanh đời
sống, thực tế xã hội tại địa phương (kinh tế, văn hóa, môi
trường,…), thực tế ở những môn học và khoa học khác.
Tuy nhiên, các bài toán thực tế đưa ra cần đảm bảo tính
chính xác, chân thực, tính thời sự, tính giáo dục, không
đòi hỏi quá nhiều tri thức bổ sung, con đường từ lúc nêu
cho đến lúc giải quyết vấn đề càng ngắn càng tốt.
- Ví dụ 1: Gợi động cơ mở đầu của bài: “Giải bài
toán bằng cách lập hệ phương trình” - Toán 9, tập 2.
Vào mùa thu hoạch hồ tiêu, một gia đình đã thuê hai
nhóm người hái đến từ hai tỉnh thành khác nhau. Nhóm
người thứ nhất và nhóm người thứ hai cùng hái trong 24
ngày thì hái xong rẫy hồ tiêu. Mỗi ngày, nhóm người thứ
nhất hái nhiều hồ tiêu gấp rưỡi nhóm người thứ hai. Hỏi nếu
mỗi nhóm hái độc lập thì phải mất bao lâu mới hái xong?
Bài giải:
Gọi x (ngày) là thời gian để nhóm người thứ nhất làm
một mình xong công việc.
Gọi y (ngày) là thời gian để nhóm người thứ hai làm
một mình xong công việc. Đk: x>0; y > 0.
1
Một ngày nhóm người thứ nhất làm được
(phần
x
1
công việc); nhóm người thứ nhất làm được
(phần công
y
1
việc); Hai nhóm người làm được
(phần công việc).
24

 1x  1y  241

Theo đề, ta có hệ: 
1 31
 x  2. y

Giải hệ phương trình ta được:

 x  40

 y 60

Vậy, nhóm thứ nhất hái độc lập thì hết 40 ngày mới
xong; nhóm thứ hai hái độc lập hết 60 ngày mới xong.
- Ví dụ 2: Gợi động cơ mở đầu của bài: Diện tích Đa
giác - Toán 8
Tính diện tích thực của mảnh đất mà các hộ dân đã
tiến hành làm một hồ trữ nước dùng để tưới tiêu trên địa
bàn (có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 1, biết rằng cạnh
của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000).

Hình 1
Bài giải:
Diện tích hình chữ nhật JKMN là: 8.6 = 48 (cm2)
Diện tích tam giác vuông JAB là: 𝐽𝐴.

𝐽𝐵

Diện tích tam giác vuông AKI là: 𝐴𝐾.
Diện tích tam giác vuông HLG là: 𝐻𝐿.

= 2𝑐𝑚2

2
𝐾𝐼
2
𝐿𝐺
2

= 2𝑐𝑚2
= 1,5𝑐𝑚 2

Diện tích hình thang vuông GLMF là:
(𝐺𝐿 + 𝐹𝑀). 𝐿𝑀
= 3𝑐𝑚2
2
Diện tích hình thang vuông CDEN là:
(𝐶𝑁 + 𝐷𝐸). 𝐸𝑁
= 6𝑐𝑚 2
2
Vậy diện tích của hồ nước nói trên bản đồ là:
SABCDEFGHI = SJKML – SAJB – SAKI – SHLG – SGLMF –
SCDEN
= 48 – 2 – 2 – 1,5 – 3 – 6 = 33,5 (cm2).
Bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 nên diện tích thực của hồ là:
33,5.10 000 = 335 000 (cm2) = 33,5 m2.
So với các cách đặt vấn đề và chuyển ý trước đây
thường mang tính thuần túy, chưa có tính gần gũi thì giải
pháp đặt vấn đề và chuyển ý trong tiết dạy thông qua các
bài toán thực tiễn, có tính thời sự trong nội dung bài dạy
đã tạo được sự hưng phấn vào bài cho HS, kích thích sự
tò mò ở HS đối với trọng tâm bài học mới.
2.2.2. Củng cố kiến thức bài dạy thông qua liên hệ các
bài toán thực tiễn có tính sự kiện
Khâu củng cố giúp HS nắm vững được hệ thống kiến
thức theo mục tiêu dạy học. Không những thế, đây còn
là bước quan trọng để GV cũng như HS kiểm tra và đánh
giá kết quả hoạt động dạy học của mình. Trong khâu này,
GV có thể đưa ra các bài toán thực tế liên quan đến kiến
thức toán học vừa xây dựng để HS ghi nhớ và hiểu sâu
kiến thức. Cũng qua đó, HS thấy được toán học rất gần
gũi với cuộc sống, giúp các em hứng thú hơn trong học
tập, giúp việc ghi nhớ kiến thức một cách có chủ đích.
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Ngoài ra, các bài toán có tính liên hệ thực tế còn giúp cho
HS cập nhật các thông tin bổ ích, các thông tin có tính
thời sự, các sự kiện...
- Ví dụ 3: Củng cố “Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2
và 5” - Toán 6, tập 1. Bài toán liên hệ có tính sự kiện:
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của
nhân loại vào năm nào? Biết:
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của
nhân loại vào năm x  mppn trong đó x ⋮ 5 và m, p, n
∈ {0, 2, 5} (m, p, n khác nhau).
Bài giải: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi
vật thể của nhân loại vào năm 2005 (15/11/2005). Tây
Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng đã góp phần
tạo nên những giá trị của di sản nhân loại đó.
Bài toán trên được GV xây dựng trên cơ sở tích hợp
việc củng cố kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 5 là
những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Tuy nhiên, trong
trường hợp này, không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể của nhân loại nên năm công nhận không thể
lớn hơn năm hiện tại 2019. Do đó, chỉ có n = 5, dẫn đến
m = 2, p = 0 và số cần tìm là 2005.
Như vậy, với bài toán thông thường, HS chỉ đạt mục
tiêu là củng cố dấu hiệu chia hết cho 5. Song, với bài toán
liên hệ có tính sự kiện, HS còn được tìm hiểu sự kiện mốc năm 2005 “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi
vật thể của nhân loại thông qua hình ảnh, video về sự kiện
cũng như được giáo dục giá trị văn hóa địa phương.
- Ví dụ 4: Bài 8 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Toán 7, tập 1:
Nhiều hộ gia đình tại địa phương đã sử dụng các loại
thuốc cho cây cà phê và hồ tiêu, sau đó vứt bỏ các loại
vỏ chai thuốc tại vườn, gây ô nhiễm nguồn nước do
lượng thuốc vẫn còn trong các chai đó. Để bảo vệ môi
trường nói chung và nguồn nước nói riêng, HS khối 7
trường trung học cơ sở trên địa bàn dưới sự hướng dẫn
của GV đã chia làm 3 nhóm (I, II, III) tiến hành gom nhặt
các vỏ chai trên. Số vỏ chai gom nhặt của nhóm I; nhóm
II; nhóm III tỉ lệ với các số 2; 3; 4 và tổng số vỏ chai gom
nhặt của 3 nhóm là 180 vỏ chai. Tính số vỏ chai mỗi
nhóm gom nhặt được?
Định hướng vấn đề liên quan tới nội dung bài học cần
củng cố:
+ Xây dựng tình huống: Bài toán về môi trường tại
địa phương.

+ Kết nối kiến thức củng cố với hoạt động dạy học
thực tế trước đó của GV và HS (đã tổ chức hoạt động
gom nhặt các vỏ chai tại địa bàn) thông qua bài toán.
+ HS xác định kiến thức cần vận dụng để giải quyết
vấn đề.
+ HS thảo luận, tương tác, sử dụng kiến thức “Tính
chất của dãy tỉ số bằng nhau” tính số vỏ chai mỗi nhóm
gom nhặt được:
Gọi số vỏ chai của 3 nhóm nhặt được lần lượt là a ; b
; c (a, b, c  ).
𝑎

𝑏

𝑐

2

3

4

Theo đề ta có: = =

𝑣à 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 180.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
𝑎+𝑏+𝑐
9

=

180
9

𝑎
2

𝑏

𝑐

=3=4=

= 20.

Tìm được a = 40; b = 60; c = 80 (thỏa điều kiện
ban đầu).
Vậy, nhóm I gom nhặt được 40 vỏ chai; nhóm II gom
nhặt được 60 vỏ chai; nhóm III gom nhặt được 80 vỏ chai.
+ Cho HS phát triển bài toán trên với một liên hệ thực
tiễn khác tại địa phương.
Bài toán có tính liên hệ thực tiễn hướng tới mục tiêu
củng cố bài học: “Tính chất dãy tỉ số bằng nhau” và tích hợp
nội dung giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại
địa phương; gắn toán học với bảo vệ môi trường tại trường
học, tại gia đình… và cộng đồng; từ đó, tạo hứng thú cho
HS giúp các em biết vận dụng các kiến thức đã học vào giải
quyết các vấn đề rất gần với đời sống xung quanh.
2.2.3. Thường xuyên giao dự án học tập, kiểm tra sản
phẩm của các nhóm học sinh
Các dự án học tập góp phần gắn việc học tập trong
nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong quá trình
thực hiện dự án, đòi hỏi HS cần kết hợp giữa kiến thức lí
thuyết và vận dụng lí thuyết vào trong hoạt động thực
tiễn, thực hành; thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng
hiểu biết lí thuyết cũng như rèn luyện kĩ năng hành động,
kinh nghiệm thực tiễn của HS.
Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm,
trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công
việc giữa các thành viên trong nhóm nên không chỉ phát
triển các kĩ năng tư duy khoa học, mà còn hướng tới phát
triển kĩ năng sống cho HS, giúp người học phát triển toàn
diện như kĩ năng hợp tác, kĩ năng thu thập xử lí thông tin,
kĩ năng trình bày, bảo vệ ý kiến của cá nhân trước tập
thể,... Thông qua các hoạt động này, người học thiết lập
kiến thức riêng cho bản thân.
Ví dụ 5: Chủ đề Diện tích đa giác - Toán 8.
Để hoàn thành dự án học tập này, các nhóm HS phải
thực hiện theo trình tự các hoạt động nhằm tìm hiểu các
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kiến thức về diện tích đa giác và ứng dụng. Sau đó, HS
tiếp tục vận dụng các kiến thức đã tìm hiểu áp dụng vào
thực tế thông qua các hoạt động dạy học. Kết thúc các
hoạt động dạy học, các nhóm HS báo cáo sản phẩm:
- GV giao dự án học tập cho các nhóm HS thông qua
các bài toán có liên hệ thực tế:
+ Dự án 1 - Bài toán lát gạch: Nhà trường có kế hoạch
lát gạch sân khấu, các em hãy tính xem cần mua ít nhất
bao nhiêu viên gạch vuông kích thước 1mx1m? Hình
dạng của sân có phải là yếu tố cần xét đến không? Cách
nhanh nhất để tìm ra số viên gạch này là gì?
+ Dự án 2 - Bài toán cái màn: Khi Tây Nguyên bước
vào mùa mưa, cũng là lúc bùng phát dịch sốt xuất huyết.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, một hộ gia đình trên
địa bàn tự may 2 cái màn dài 2m, rộng 1,6m, cao 2m với
khổ vải màn tuyn rộng 0,8m có giá 98000đ/m. Hai mép
của màn chồng lên nhau 0,8m. Đỉnh màn cũng may bằng
màn tuyn. Hãy tính xem hộ gia đình này cần phải mua
bao nhiêu m vải màn tuyn và giá thành mỗi cái (không
tính mép khâu, mép viền và công may).
- HS xác định kiến thức cần vận dụng để giải quyết
vấn đề - dự án:
+ Dự án 1: Ở hoạt động này, GV phân nhóm cho HS
trải nghiệm đo độ dài kích thước sân khấu để tìm a và b
(a = 5; b = 8). Cho các em nhận diện hình dạng sân khấu
và tiến hành tính diện tích phần bề mặt cần lát gạch của
sân khấu.
+ Dự án 2: HS trải nghiệm bằng hình ảnh chiếc màn,
thảo luận theo nhóm từ đó xác định: Đỉnh màn (1,6 × 2)
và mép cửa màn (0,8×2) là hình chữ nhật.
- HS thảo luận, tương tác: Xác định diện tích các hình
nêu trên.
- GV tiến hành kiểm tra sản phẩm” các nhóm HS.
Chẳng hạn như ở Dự án 2 - Từ đó tính được: diện tích
của vải màn/một cái là: 19,2m2.
Số mét vải tuyn cần mua là 19,2 × 2: 0,8 = 48m;
Giá thành mỗi cái màn là 24m × 98000đ/m =
2352000đ.
+ Cho HS phát triển bài toán trên với một liên hệ thực
tiễn khác tại địa phương.
3. Kết luận
Thiết kế các hoạt động dạy học gắn với liên hệ thực
tiễn tại địa phương trong dạy học bộ môn Toán trung học
cơ sở là mô hình được thiết kế bởi chuỗi các phương pháp
dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin, là mô
hình có tính giải pháp cao góp phần xây dựng việc đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục một cách bền vững hơn,
giúp HS từng bước tiếp cận với chương trình giáo dục
phổ thông mới. Đặc biệt, thiết kế hoạt động dạy học gắn

với liên hệ thực tiễn tại địa phương trong dạy học môn
Toán trung học cơ sở giúp hình thành, phát triển, đánh
giá đầy đủ được năng lực tư duy, năng lực nhận diện,
phản biện xã hội, năng lực vận dụng toán học vào thực
tiễn của HS; đồng thời, trang bị cho HS những kiến thức
và kĩ năng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện tại và
những đòi hỏi thách thức trong tương lai.
Bài viết là một sự gợi mở hướng khắc phục dạy học
nặng về truyền thụ kiến thức đơn thuần ít vận dụng các
tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn theo hướng
thiết kế các hoạt động dạy học gắn với liên hệ thực tiễn
tại địa phương trong dạy học bộ môn Toán trung học cơ
sở, góp phần tạo được hứng thú, lôi cuốn HS, giúp HS
đào sâu, nhớ lâu kiến thức.
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