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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC
CHO HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC
THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
Đặng Thị Thủy - Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
Ngày nhận bài: 10/11/2019; ngày chỉnh sửa: 05/12/2019; ngày duyệt đăng: 20/12/2019.
Abstract: Primary education is the basic level of the general education system, laying the
foundation for higher education. In teaching word problem solving, students often have difficulty
understanding the language in the problem, some students do not understand the requirements of
the problem, so they do not know how to solve it. Therefore, it is very important to develop
mathematical communication skill for elementary school students to help them gain knowledge,
and how to show that knowledge in communication activities. The article proposes a number of
measures to develop mathematical communication competency for elementary school seniors in
teaching word problemsolving.
Keywords: Mathematical communication competency, teaching math problem solving, student,
elementary school.
1. Mở đầu
Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục
phổ thông, bởi vậy việc tổ chức hoạt động học tập cho
học sinh (HS) nhằm giúp các em chiếm lĩnh tri thức, biết
cách thể hiện những tri thức đó vào các hoạt động giao
tiếp. Việc nắm vững tri thức và phát triển năng lực giao
tiếp toán học (NLGTTH) có mối quan hệ tương hỗ lẫn
nhau. Nhờ có tri thức trong học tập mà HS có được vốn
ngôn ngữ, tự tin trong giao tiếp. Ngược lại, thông qua
giao tiếp mà việc lĩnh hội, củng cố tri thức được hình
thành nhanh chóng và có chất lượng cao. Dạy học ở tiểu
học ngoài việc tổ chức cho HS tích cực, tự giác học tập,
cần chú trọng phát triển cho các em NLGTTH.
Trong dạy học giải toán có lời văn, HS thường gặp
khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ trong bài toán, có em
do không hiểu yêu cầu của bài toán nên không biết cách
giải; có HS lại biết cách giải nhưng không biết diễn đạt
như thế nào, không biết biểu diễn mối liên hệ giữa các
yếu tố trong bài toán. Để giải quyết những vấn đề này,
giáo viên (GV) cần giúp HS nắm được các biểu diễn toán
học, cách sử dụng kí hiệu, thuật ngữ, quy tắc, lập luận và
trình bày lời giải. Xuất phát từ những lí do trên, bài viết
đề xuất một số biện pháp phát triển NLGTTH cho HS
cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số cơ sở lí luận
2.1.1. Năng lực giao tiếp và năng lực giao tiếp toán học
Khái niệm về năng lực giao tiếp lần đầu được xuất
hiện từ những năm 1970 khi nhà ngôn ngữ học Hymes
phân biệt hai loại năng lực: “năng lực ngữ pháp” và
“năng lực sử dụng”. Theo Hymes, năng lực giao tiếp là

năng lực vốn có của người nói để hiểu một tình huống
trao đổi ngôn ngữ và trả lời một cách thích hợp, bằng
ngôn ngữ hay không bằng ngôn ngữ. Hiểu ở đây đồng
nghĩa với việc đối chiếu một ngữ nghĩa không chỉ dưới
hình thức quy chiếu, nội dung của thông điệp, mà còn có
thể là một hành vi [1]. Từ đó, khái niệm “năng lực giao
tiếp” được hình thành.
Sandrra Savignon cũng có các nghiên cứu về năng
lực giao tiếp và định nghĩa năng lực giao tiếp như là sự
diễn đạt, lí giải và đàm phán ý nghĩa liên quan đến sự
tương tác giữa hai hoặc nhiều hơn hai người, hay giữa
một người với một văn bản viết hoặc nói [2].
Từ các quan niệm trên, chúng tôi cho rằng: Năng lực
giao tiếp là khả năng trình bày, diễn đạt những suy nghĩ,
quan điểm, nhu cầu, mong muốn, cảm xúc của bản thân
dưới hình thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể một
cách phù hợp với đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp
và văn hóa; đồng thời đọc hiểu, biết lắng nghe và tôn trọng
ý kiến của người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm.
NLGTTH là một trong những mối quan tâm của nhiều
nhà khoa học trên thế giới. Brandee Wilson đã đề xuất GV
cần tạo cơ hội cho HS phát triển năng lực giao tiếp ở cả
hình thức nói và viết: Mức độ hiểu biết của HS sẽ tăng lên
khi họ được trình bày ý tưởng của mình bằng các cách
khác nhau. Thông qua thảo luận và chia sẻ ý tưởng, HS có
thể tìm ra phương pháp học tập tốt nhất cho mình. Sự hiểu
biết về toán học của HS được củng cố sâu sắc hơn thông
qua việc đặt các câu hỏi hoặc đưa ra lời giải, các bạn khác
nhận xét, đánh giá và phản hồi [3; tr 2].
Hội đồng Quốc gia GV toán Hoa Kì cho rằng: Chuẩn
giao tiếp toán học dành cho HS trung học phổ thông là
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có khả năng trao đổi suy nghĩ toán học một cách rõ ràng nhờ có ngôn ngữ mà cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng
và chính xác; phân tích và đánh giá những suy nghĩ, lời tượng của trẻ phát triển dễ dàng và được biểu hiện cụ thể
giải của HS khác, sử dụng ngôn ngữ toán học (NNTH) thông qua ngôn ngữ nói và viết của các em. Mặt khác,
để diễn đạt ý tưởng toán học một cách chính xác.
thông qua khả năng ngôn ngữ của trẻ mà ta có thể đánh
Theo chúng tôi, có thể hiểu: NLGTTH là khả năng giá được sự phát triển trí tuệ của trẻ.
sử dụng các con số, kí hiệu, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ và
- Trí nhớ: Ở giai đoạn lớp 4, 5, khả năng ghi nhớ có ý
từ ngữ để diễn đạt ý tưởng, giải pháp, nội dung toán học nghĩa và ghi nhớ từ ngữ được tăng cường, ghi nhớ có chủ
và sự hiểu biết của bản thân thông qua lời nói, ánh mắt, định đã phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả của việc ghi nhớ có
cử chỉ, điệu bộ phù hợp với đối tượng giao tiếp; đọc hiểu, chủ định còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tích
biết lắng nghe, tiếp thu và tôn trọng ý kiến của người cực tập trung trí tuệ của các em, sức hấp dẫn của nội dung
khác.
tài liệu, yếu tố tâm lí, tình cảm hay hứng thú của các em,...
2.1.2. Một số đặc điểm nhận thức của học sinh cuối cấp 2.1.3. Các biểu hiện của năng lực giao tiếp toán học của
tiểu học
học sinh cuối cấp tiểu học
Trong quá trình giải toán, HS không chỉ sử dụng đến
Việc phân định các thành phần khác nhau của năng
những tri thức toán học mà còn liên quan đến những kiến lực giao tiếp cũng rất đa dạng ở các tác giả khác nhau.
thức và kĩ năng khác như kĩ năng sử dụng tiếng Việt, tự
Theo Daniel Coste, năng lực giao tiếp bao gồm 04
nhiên và xã hội, giáo dục môi trường,... Do vậy, trong thành phần: - Thành phần làm chủ ngôn ngữ gồm các
quá trình dạy học giải Toán, GV cần nắm được các đặc kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng liên quan đến sự vận hành
điểm tâm sinh lí và nhận thức của người học để từ đó lựa của ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống cho phép thực
chọn ra phương pháp dạy học phù hợp và có hiệu quả. hiện các phát ngôn; - Thành phần làm chủ văn bản gồm
Đối với HS cuối cấp tiểu học, ta có thể chú ý đến một số các kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng liên quan đến diễn ngôn,
đặc điểm nhận thức của các em như sau:
các thông điệp với tư cách là một chuỗi tổ chức phát
- Tri giác của HS tiểu học mang tính đại thể, ít đi vào ngôn; - Thành phần làm chủ các yếu tố về phong tục gồm
chi tiết và mang tính không ổn định. Đến giai đoạn cuối các kiến thức, kĩ năng liên quan đến tập quán, chiến lược,
tiểu học, tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm, trẻ thích cách điều chỉnh trong trao đổi liên nhân theo đúng địa vị,
quan sát các sự vật, hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp vai vế và ý định của những người tham gia giao tiếp;
dẫn, tri giác của trẻ đã mang tính mục đích, có phương - Thành phần làm chủ tình huống bao gồm các kiến thức
hướng rõ ràng - tri giác có chủ định.
và kĩ năng liên quan đến các yếu tố khác nhau có thể ảnh
- Tư duy ở trẻ cuối cấp tiểu học chuyền dần từ tính cụ hưởng đến cộng đồng và sự lựa chọn của người sử dụng
thể sang tư duy trừu tượng, khái quát. Khả năng khái quát ngôn ngữ trong một hoàn cảnh cụ thể [3].
hóa ở trẻ lớp 4, 5 bắt đầu biết khái quát hóa lí luận. Tuy
Cũng cùng quan điểm cấu trúc năm yếu tố, theo H.
nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức còn sơ Boyer năng lực giao tiếp gồm: - Năng lực về tín hiệu hay
đẳng ở phần đông HS tiểu học.
tín hiệu ngôn ngữ; - Năng lực về quy chiếu; - Năng lực
- Tưởng tượng: Ở giai đoạn cuối tiểu học, tưởng về diễn ngôn - văn bản; - Năng lực xã hội; - Năng lực về
tượng tái tạo đã bắt đầu hoàn thiện, từ những hình ảnh cũ tính bản sắc xã hội văn hóa (H. Boyer, 1990). Như vậy,
theo quan điểm này, tất cả các yếu tố cấu thành năng lực
trẻ có thể tái tạo ra hình ảnh mới.
- Ngôn ngữ: Hầu hết HS tiểu học có ngôn ngữ nói giao tiếp thể hiện tương đối hoàn chỉnh các yếu tố ảnh
thành thạo. Đến lớp 4, 5 thì ngôn ngữ viết đã dần thành hưởng đến việc nắm bắt ngôn ngữ của một người dùng
thạo và bắt đầu hoàn thiện về mặt ngữ pháp, chính tả và ngôn ngữ nói chung chứ không phải trên quan điểm của
ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ phát triển mà trẻ có khả năng người học một ngôn ngữ [4].
Trong bài viết này, chúng tôi thống nhất quan điểm
tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự
khám phá bản thân. Ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng với chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 [5]
đối với quá trình nhận thức cảm tính và lí tính của trẻ, đã chỉ ra NLGTTH gồm những năng lực thành phần sau:
Bảng 1. Những năng lực thành phần của NLGTTH
STT
Năng lực thành phần
Mô tả
Nghe hiểu, đọc và ghi chép (tóm tắt) được các
Nghe hiểu, đọc và ghi chép được các thông tin toán học thông tin toán học trọng tâm trong nội dung
cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay văn bản hay do người khác thông báo (ở mức
1
do người khác nói hoặc viết ra.
độ đơn giản), từ đó nhận biết được các vấn đề
cần giải quyết.
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Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung,
ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với
người khác.
Sử dụng được hiệu quả NNTH (chữ số, chữ cái, kí hiệu,
biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,…) kết hợp với ngôn
ngữ thông thường hoặc động tác hình thể khi trình bày,
giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong sự
tương tác (thảo luận, tranh luận) với người khác.
Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu
hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên
quan đến toán học.

2.2. Định hướng đề xuất biện pháp phát triển năng lực
giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông
qua dạy học giải toán có lời văn
2.2.1. Phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh cuối
cấp tiểu học
HS ở lứa tuổi tiểu học đang hình thành và phát triển
cả về mặt sinh lí, tâm lí, xã hội, các em đang từng
bước gia nhập thế giới. Do đó, tư duy về ngôn ngữ của
các em còn nhiều hạn chế. HS tiểu học dễ thích nghi và
tiếp nhận cái mới nhưng cũng thiếu sự tập trung: khả
năng ghi nhớ và chú ý có chủ định chưa được phát triển
mạnh, tính hiếu động còn bộc lộ rõ nét, trẻ nhớ rất nhanh
và quên cũng nhanh.
Tri giác của HS tiểu học chủ yếu phản ánh những
thuộc tính trực quan, cụ thể, nên GV cần tổ chức giờ học
hấp dẫn để lôi cuốn sự chú ý của HS. Trí nhớ có vai trò
đặc biệt quan trọng trong đời sống và hoạt động của con
người, nhờ có trí nhớ mà con người tích lũy vốn kinh
nghiệm và vận dụng vào cuộc sống. Đối với HS tiểu học,
trí nhớ trực quan - hình tượng phát triển chiếm ưu thế hơn
trí nhớ từ ngữ - logic.
Mặt khác, NNTH có những nét đặc trưng riêng như:
là ngôn ngữ mang tính chính xác cao, thể hiện thông qua
việc NNTH có những quy tắc, cú pháp, hệ thống kí hiệu
riêng. Do đó, để sử dụng hiệu quả NNTH, HS cần làm
quen với những quy tắc, cú pháp hay hệ thống kí hiệu
mới. Ngoài ra, do NNTH có tính trừu tượng cao nên tạo
ra nhiều khó khăn trong các hoạt động giao tiếp toán học
cho HS tiểu học.
Từ đó, trong quá trình dạy học Toán, GV cần đảm
bảo tính trực quan, phù hợp với đặc điểm tâm lí và nhận
thức của HS tiểu học nhằm phát triển NNTH và
NLGTTH cho HS các em.
2.2.2. Triển khai thường xuyên trong mỗi tiết học, bài học
Để HS có khả năng giao tiếp tốt, các em cần được
luyện tập hàng ngày trong quá trình học tập. Vì vậy, trong

Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội
dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương
tác với người khác (chưa yêu cầu phải diễn đạt
đầy đủ, chính xác), nêu và trả lời được câu hỏi
khi lập luận, giải quyết vấn đề.
Sử dụng hiệu quả NNTH kết hợp với ngôn ngữ
thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các
nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi
trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở
những tình huống đơn giản.

dạy học giải toán có lời văn, GV cần tổ chức hoạt động
dạy học theo hướng tạo lập môi trường thuận lợi để rèn
kĩ năng giao tiếp toán học cho HS cuối cấp tiểu học bằng
việc luyện tập thường xuyên.
Trong lớp học, GV sẽ là người đánh giá mức độ đạt
được về NLGTTH của HS. Sau đó, GV sẽ phân chia HS
vào các nhóm theo khả năng riêng của mỗi bạn để các
nhóm có thể làm việc, trao đổi và kết hợp hiệu quả với
nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội cho HS
chủ động rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm. Từ đó, HS sẽ
dần hoàn thiện các kĩ năng giao tiếp toán học.
2.2.3. Đảm bảo các mục tiêu dạy học môn Toán và
hướng đến việc phát triển năng lực giao tiếp toán học
cho học sinh
Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giờ học
Toán là cần đạt được mục tiêu bài học. HS có NLGTTH
tốt, chẳng hạn nghe hiểu, đọc tốt sẽ dễ dàng tiếp thu và
xử lí các thông tin, kiến thức trong bài học. Ngoài ra, HS
cần dựa vào khả năng giao tiếp toán học để tương tác với
thầy cô, với bạn trong các hoạt động học tập. Khả năng
tư duy, lập luận tốt, vốn kiến thức và từ vựng toán học
vững chắc, đa dạng, phong phú sẽ giúp các em tiếp nhận
các thông tin toán học nhanh chóng và chính xác, đồng
thời trình bày các nội dung toán học rõ ràng, ngắn gọn và
logic. Bởi vậy, việc phát triển NLGTTH cho HS góp
phần đạt mục tiêu bài học và ngược lại, những kiến thức,
kĩ năng toán học đạt được của HS là nền tảng để các hoạt
động giao tiếp toán học diễn ra một cách hiệu quả.
2.2.4. Khai thác được vốn tri thức toán học đã có và vốn
kinh nghiệm sống của học sinh
Mọi tri thức mới đều được hình thành dựa trên nền
tảng là tri thức đã có của HS. Để hoạt động giao tiếp toán
học đạt được mục tiêu, GV cần khai thác kiến thức đã
học, giúp HS thấy được kiến thức mới xuất phát từ những
điều các em đã biết, đã học hay đã gặp trong cuộc sống
hằng ngày.
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Với mỗi bài toán cụ thể, GV cần giúp HS nhận thức
được ý nghĩa thực tiễn của bài toán đó (chẳng hạn, sự cần
thiết của bài toán tính số tiền mua bút và vở sẽ giúp các em
không bị nhầm lẫn khi mua đồ dùng học tập). Nhìn chung,
các bài toán có lời văn chứa đựng những yếu tố thực tiễn
và có nhiều cơ hội để thiết kế, tổ chức các hoạt động phát
triển NLGTTH cho HS cuối cấp tiểu học. Ở lớp 4, lớp 5,
HS đã đáp ứng được nhiều điều kiện để tham gia hiệu quả
đối với các hoạt động giao tiếp toán học mà GV đưa ra,
chẳng hạn các em có vốn từ vựng toán học tương đối
phong phú, nắm được các bước giải toán, biết cách trình
bày lời giải,... Vì vậy, khi giải toán, GV cần khai thác tối
đa các tình huống giao tiếp để thiết kế, tổ chức các hoạt
động sao cho phù hợp với năng lực và trình độ của HS.
2.3. Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán
học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học
giải toán có lời văn
2.3.1. Phát triển kĩ năng nghe hiểu, đọc và ghi chép các
thông tin toán học
2.3.1.1. Mục đích của biện pháp
Kĩ năng nghe hiểu, đọc và ghi chép được các thông
tin toán học là yêu cầu đầu tiên đối với việc giải toán.
Nếu HS không tìm hiểu được chính xác và đầy đủ các
thông tin từ bài toán sẽ dẫn đến việc không tìm ra hướng
giải hoặc giải sai bài toán.
Có thể nói đây là bước quan trọng, góp phần vào sự
thành công trong hoạt động giải toán của HS, GV cần có
sự hướng dẫn cần thiết để các em xác định được yêu cầu
của bài toán. GV cần hạn chế tình trạng HS chưa hiểu kĩ
đề bài đã giải bài toán mà cần tập cho các em có thói quen
tự tìm hiểu đề bài thông qua phân tích những yếu tố đã
cho và xác định yếu tố phải tìm.
2.3.1.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp
Trong một bài toán, với những dữ kiện như nhau, có
thể đặt các câu hỏi khác nhau. Việc lựa chọn phép tính,
hiểu rõ câu hỏi của bài toán là điều kiện để có thể giải
đúng bài toán đó. Với HS tiểu học, khả năng suy luận và
vốn ngôn ngữ còn hạn chế nên các em thường gặp khó
khăn ngay từ bước này. Do vậy, GV cần chú ý kết hợp
giảng giải từ và thuật ngữ toán học, giúp HS hiểu được
nội dung bài toán. GV có thể dựa vào các hoạt động cụ
thể của HS với vật thật, mô hình hay hình vẽ, các sơ đồ
toán học,... để giúp các em hiểu rõ các khái niệm: “nhiều
hơn “, “ít hơn”, ‘thêm”, “bớt”,... trong tương quan giữa
các mối liên hệ trong bài toán. Để kiểm tra mức độ hiểu
nội dung bài toán của HS, GV cho các em nhắc lại yêu
cầu bài toán theo cách hiểu của mình. Qua đó, sửa chữa
và uốn nắn những sai lầm trong quá trình tìm hiểu đề bài,
giúp HS xác định được các thông tin toán học đầy đủ và
chính xác trong đề bài.

Từ vựng và ngữ nghĩa trong NNTH đóng vai trò quan
trọng và có ý nghĩa đối với việc học tập môn Toán của HS.
HS chỉ nhận thức được nội dung toán học khi có một vốn
kiến thức nền tảng vững chắc về NNTH liên quan đến nội
dung đó. Do đó, trong dạy học Toán, GV cần chú trọng hình
thành cho HS vốn từ vựng của NNTH và có sự hiểu biết về
ngữ nghĩa. Tuy nhiên, do ngôn ngữ và tư duy của HS tiểu
học còn hạn chế nên GV cần có phương pháp giảng dạy phù
hợp để các em có thể lĩnh hội một cách tốt nhất.
2.3.1.3. Những lưu ý khi thực hiện
- GV cần lựa chọn phương tiện trực quan phù hợp với
HS cuối cấp tiểu học để hình thành khái niệm, quy tắc
toán học cho các em. Các câu hỏi đưa ra cần theo hệ
thống từ dễ đến khó và chia nhỏ các câu hỏi để dẫn dắt
HS tự giải quyết vấn đề.
- Trong dạy học, GV cần chú trọng đến việc củng cố
khái niệm, quy tắc, thuật ngữ toán học cho HS thông qua
nhiều hình thức hoạt động phong phú, linh hoạt.
2.3.2. Tổ chức các hoạt động tìm tòi cách giải và trình
bày lời giải của bài toán cho học sinh
2.3.2.1. Mục đích của biện pháp
Sau khi tìm hiểu đề bài toán và tìm ra cách giải, HS sẽ
phải trình bày lời giải bài toán. Có thể bằng hình thức nói
hoặc viết, các em diễn đạt lại cách giải của bài toán theo
các cách khác nhau. Khi giải một bài toán, HS cần trình
bày ngắn gọn, logic; qua đó các em sẽ phát triển được năng
lực diễn đạt, trình bày và sử dụng NNTH hiệu quả, chính
xác, đồng thời giúp các em tự tin khi trao đổi, trình bày,
thảo luận với GV và các bạn về nội dung bài toán.
2.3.2.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp
Ở bước tìm cách giải bài toán, HS cần dựa vào các “từ
khóa” đã xác định trong đề bài để nhận dạng bài toán xem
đó có phải là bài toán quen thuộc hay không? Nếu là bài
toán quen thuộc thì thực hiện theo quy trình nào đã biết?
Nếu không phải bài toán quen thuộc thì có phân tích được
thành các bài toán nhỏ đã biết hay không? Bài toán cần tìm
yếu tố nào, mối liên hệ giữa yếu tố đã biết và yếu tố phải
tìm? Các khái niệm trong bài toán liên quan đến định
nghĩa, công thức nào? Thông qua việc giải quyết những
vấn đề này, HS sẽ phát huy được năng lực trình bày, diễn
đạt (nói hoặc viết) các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán
học khi tương tác với người khác, đồng thời khi đã giải
quyết được những câu hỏi trên cũng giúp các em tự tin khi
trao đổi, trình bày, thảo luận với bạn về cách giải bài toán.
Ngoài ra, GV cần chú trọng rèn luyện cho HS tìm
nhiều cách giải cho cùng một nội dung toán học.
Ví dụ 1: Người ta chuyển 180 cuốn truyện về thư
viện, trong đó có 8 bao nhỏ, mỗi bao nhỏ có 10 cuốn
truyện và một số bao lớn. Hỏi có tất cả có mấy bao lớn?
(biết rằng mỗi bao lớn có 20 cuốn truyện).
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* Tìm tòi lời giải bài toán
Cách 1: GV hướng dẫn HS tìm cách giải “Xuất phát từ
câu hỏi đến các dữ kiện của bài toán” (đường lối phân tích).
- Bài toán hỏi gì? (có mấy bao lớn).
- Có thể tìm được ngay chưa? (chưa). Vì sao? (vì
chưa biết số cuốn truyện trong các bao nhỏ).
- Có thể tìm được số cuốn truyện hay không? (có thể
được). Vì sao? (vì đã biết được số bao nhỏ và số cuốn
truyện trong các bao nhỏ).
- Vậy, bước đầu tiên ta sẽ tìm là gì? (tìm số cuốn
truyện trong các bao nhỏ). Bằng cách nào? (lấy 10 × 8).
- Bước thứ hai ta tìm cái gì? (tìm số cuốn truyện có
trong các bao lớn). Bằng cách nào? (lấy tổng số cuốn
truyện trừ đi số truyện có trong các bao nhỏ vừa tìm được).
- Sau khi tìm được số truyện của các bao lớn thì ta
tìm gì nữa? (tìm số bao lớn). Bằng cách nào? (lấy kết quả
của phép tính thứ hai đem chia cho 20). Vậy, ta đã trả lời
được câu hỏi của bài toán chưa?
Cách 2: Hướng dẫn HS tìm tòi cách giải bài toán
“Xuất phát từ dữ kiện đến câu hỏi của bài toán” (đường
lối tổng hợp):
- Từ 8 bao nhỏ, mỗi bao có 10 cuốn truyện ta có thể
biết được cái gì? (số cuốn truyện trong các bao nhỏ).
Bằng cách nào? (lấy 10 nhân 8).
- Từ tổng số truyện đã cho là 180 cuốn và biết được
số truyện trong các bao nhỏ, ta có thể biết được gì? (biết
được số cuốn truyện trong các bao lớn). Bằng cách nào?
(lấy tổng số cuốn truyện trừ đi số cuốn truyện trong các
bao nhỏ vừa tìm được).
- Đã biết được mỗi bao lớn đựng 20 cuốn truyện và
tìm được số truyện đựng trong các bao lớn thì ta có thể
biết được gì? (biết được số bao lớn). Bằng cách nào? (lấy
số truyện có trong các bao lớn chia cho 20). Kết quả này
có phải là đáp án của bài toán hay không? (đó chính là
đáp án của bài toán).
* Trình bày lời giải
Số cuốn truyện có trong các bao nhỏ là:
10 × 8 = 80 (cuốn)
Số cuốn truyện có trong các bao lớn là:
180 - 80 = 100 (cuốn)
Số bao lớn có là:
100: 20 = 5 (bao)
Đáp số: 5 bao lớn
2.3.3. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng thiết lập đề toán mới
2.3.3.1. Mục đích của biện pháp
Hoạt động thiết kế đề toán mới sẽ tạo cơ hội cho HS
rèn luyện kĩ năng chuyển đổi giữa ngôn ngữ tự nhiên và
NNTH, sử dụng NNTH một cách chính xác để thể hiện
các mối quan hệ toán học cũng như rèn luyện kĩ năng nói
và viết trong học tập môn Toán.

2.3.3.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp
GV cho HS tự lập đề toán với các hình thức sau:
- Đưa ra đề toán thiếu số liệu, HS tự tìm số liệu, điền
vào rồi giải:
Ví dụ 2: “Trên cây bưởi có … quả, số bưởi mẹ đã bán
bằng

1
số quả bưởi còn trên cây. Hỏi ban đầu cây bưởi
4

có tất cả bao nhiêu quả?”
- Đề toán thiếu câu hỏi, HS tự đặt câu hỏi rồi giải:
Ví dụ 3: “Mẹ của Toàn mua 28kg gạo, mẹ của Lan
mua nhiều hơn mẹ của Toàn 4kg gạo….” em hãy đặt câu
hỏi sao cho bài toán giải:
a) Bằng một phép tính.
b) Bằng hai phép tính.
- Thay đổi số liệu đã cho: Dựa vào bài toán đã có, GV
hướng dẫn HS chỉ cần thay đổi số liệu của bài toán và
giữ nguyên đối tượng và mối quan hệ của bài toán đó để
thiết lập đề toán mới (lưu ý số liệu bài toán cần phù hợp
với thực tiễn và nằm trong chương trình học của các em).
Ví dụ 4: Bạn Lâm mua 2 quyển vở và 3 chiếc bút phải
trả 22 nghìn đồng. Bạn Bách mua 5 quyển vở và 3 chiếc
bút phải trả 37 nghìn đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở
và mỗi chiếc bút.
Từ bài toán trên có thể thay đổi số quyển vở, số bút
hoặc số tiền để được một đề toán mới. Tuy nhiên GV cần
lưu ý HS, trong 2 loại vở và bút của hai người mua, phải
có một loại có số lượng bằng nhau, đồng thời số tiền
chênh lệch giữa hai người mua phải chia hết cho hiệu số
vở (hoặc bút) không bằng nhau.
- Thay đổi các đối tượng trong bài toán: Với cách lập
đề toán mới này, chúng ta giữ nguyên mối quan hệ giữa
các đối tượng, có thể thay đổi số liệu nếu cần thiết cho
phù hợp với đối tượng. Chẳng hạn trong ví dụ 4, HS có
thể thay đổi vở và bút thành quần và áo, bao ngô và bao
thóc,....
2.3.3.3. Những lưu ý khi thực hiện
- Đề toán mới phải đầy đủ dữ kiện, thể hiện rõ yếu tố
đã cho và yếu tố phải tìm.
- GV lưu ý cho HS sử dụng từ ngữ sao cho các câu
hỏi của bài toán phải rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa.
- Bài toán mới không được mâu thuẫn, có nghĩa là từ
các dữ kiện của bài toán, bằng các cách suy luận khác
nhau phải đưa đến cùng một kết quả.
- Số liệu sử dụng trong bài toán phải thực tế. Ngôn
ngữ bài toán cần ngắn gọn, chính xác.
2.3.4. Hướng dẫn học sinh phát hiện và biết khắc phục
những sai lầm khi giải toán
2.3.4.1. Mục đích của biện pháp
Khi giải toán, HS thường mắc những sai lầm. Nhà sư
phạm toán nổi tiếng G. Polya đã nói: “Con người phải
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biết học ở những sai lầm và những thiếu sót của mình”.
A.A.Stoliar còn nhấn mạnh: “Không được tiếc thời gian
để phân tích trên giờ học các sai lầm của HS”. Chính từ
những sai lầm đó dẫn đến HS thiếu tự tin với khả năng
giải toán của mình. Do vậy, trong quá trình dạy học giải
Toán ở tiểu học, GV cần giúp HS phát hiện ra các lỗi sai
thường gặp để có biện pháp khắc phục, giúp các em tránh
lặp lại những sai lầm đó vào lần sau.
2.3.4.2. Nội dung và cách thức tiến hành
Đối với dạng toán có lời văn, nhìn chung HS thường
khá thành thạo trong việc vận dụng các kĩ năng cộng, trừ,
nhân, chia. Tuy nhiên, khi giải toán HS thường mắc một
số sai lầm sau: - Sai lầm khi tóm tắt bài toán do HS chưa
xác định đúng mối quan hệ giữa yếu tố đã cho và yếu tố
cần tìm của bài toán; - Sai lầm khi xác định câu trả lời
của bài toán hoặc trình bày lời giải; - Sai lầm khi xác định
phép tính.
Từ các sai lầm mà HS thường mắc phải, GV giúp các
em cách sửa chữa thông qua một số hướng khắc phục
như sau:
- Trong quá trình giải toán, GV hướng dẫn HS tóm
tắt bài toán một cách khoa học, ngắn gọn, chính xác. GV
hướng dẫn HS đọc kĩ đề bài, hiểu đúng yêu cầu của bài
toán, biết phân tích ý nghĩa thực tiễn, trình bày lại bài
toán một cách ngắn gọn, cô đọng để làm nổi bật yêu cầu
trọng tâm của bài toán.
GV hướng dẫn HS các dạng tóm tắt bài toán để các
em có sự lựa chọn phù hợp với từng bài toán cụ thể trong
quá trình học tập.
Cách 1: Tóm tắt bằng lời: cần xác định đúng yêu cầu
trọng tâm của bài toán.
Cách 2: Tóm tắt dưới dạng các sơ đồ đoạn thẳng.
Cách 3: Tóm tắt dưới dạng các hình vẽ.
Ví dụ 5: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Biết một
lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng nặng 1,3kg. Hỏi can
dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
HS tóm tắt như sau:
1 lít dầu: 0,8kg.
10 lít:…? kg.
HS tóm tắt thiếu dữ kiện bài toán, GV cần gạch chân
dưới những từ khóa trong đề bài để HS tóm tắt đầy đủ.
Bài tóm tắt đúng của HS:
1 can: 10 lít dầu hỏa
1 lít: 0,8kg
1 can rỗng: 1,3kg
1 can dầu hỏa nặng …? kg.
- Hướng dẫn HS lựa chọn phép tính thích hợp để giải
bài toán. GV hướng dẫn HS phân tích ý nghĩa các lời
văn, chú ý dựa vào các từ “khóa” có trong bài (ví dụ:
“thêm”, “bớt”, “nhiều hơn”, “ít hơn”, “tất cả”,...). HS cần

dựa vào các dạng bài tập để lựa chọn các phép tính thích
hợp khi giải toán.
2.3.4.3. Những lưu ý khi thực hiện
- Để đánh giá được mức độ sai lầm của HS, GV cần
tránh những nhận định chủ quan, thiếu căn cứ.
- Việc sửa chữa sai lầm cần đảm bảo tính vừa sức với
HS. Trong lớp học có những HS tiếp thu nhanh, có những
HS tiếp thu chậm và phải cố gắng nhiều hơn. Do vậy, khi
sửa chữa sai lầm, GV cũng cần lưu ý đến đối tượng HS
nào thường mắc phải những sai lầm gì khi giải toán để đưa
ra những phương án phù hợp với từng đối tượng HS.
- Sửa chữa sai lầm trong giao tiếp toán học cho HS
nên chọn những sai lầm mà nhiều HS cùng mắc phải, lỗi
về sử dụng NNTH hoặc những cách trình bày thông
thường, áp dụng được với nhiều bài toán.
- Sửa chữa sai lầm cho HS cần kịp thời và thường
xuyên, chỉ ra những lỗi sai thường lặp lại để HS nắm
được cách khắc phục.
3. Kết luận
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về
NLGTTH của HS cuối cấp tiểu học trong hoạt động dạy
học giải toán có lời văn, bài viết đã đề xuất các biện pháp
phát triển NLGTTH trong dạy học giải toán có lời văn
lớp 4, lớp 5. Các biện pháp này có mối liên hệ chặt chẽ,
bổ sung cho nhau, đảm bảo tính logic, đồng bộ, thống
nhất và đầy đủ. Trong dạy học giải Toán có lời văn, GV
cần vận dụng linh hoạt các biện pháp phát triển
NLGTTH, mỗi biện pháp đều có ý nghĩa quan trọng góp
phần thực hiện hiệu quả phát triển NLGTTH cho HS,
nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học.
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Các SV của Trường CĐSP Điện Biên hầu hết là người
dân tộc Thái và Mông nên sự ảnh hưởng của tiếng Thái và
tiếng Mông lên việc phát âm tiếng Anh của các em là khá
rõ rệt. SV thường mắc khá nhiều lỗi trong việc phát âm các
cặp phụ âm: b và v, r và l, l và d. Nguyên nhân dẫn đến
những lỗi này là do trong ngôn ngữ mẹ đẻ của các em
không có sự phân biệt rõ ràng giữa các cặp phụ âm này
hoặc dùng cả hai đều có thể chấp nhận được. Hậu quả của
những ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ lên việc phát âm tiếng Anh
là khá nghiêm trọng, những lỗi phát âm như trên gây khá
nhiều khó khăn hoặc nhầm lẫn cho người nghe, ví dụ, khi
phát âm các từ: lorry, bell, involve, lock, dock.
Kết quả khảo sát và phỏng vấn cho thấy: phần nhiều
SV DTTS không biết đọc phần phiên âm (phonetic
transcription) trong từ điển. Đây có thể coi là một trở ngại
lớn cho SV trong việc học phát âm vì nếu không thể đọc
được phần phiên âm thì các em sẽ phát âm sai và quan
trọng là không tự sửa lỗi được. Hơn nữa, hầu hết SV
không có hoặc có rất ít cơ hội giao tiếp với những người
đến từ các nước nói tiếng Anh. Vì vậy, SV DTTS thiếu
môi trường tự nhiên để học phát âm tiếng Anh, nên khó
có thể phát âm các từ tiếng Anh chuẩn xác.
Bên cạnh đó, thời gian phân bổ cho việc học phát âm
trên lớp cũng không nhiều nên SV thiếu cả môi trường
tự nhiên và môi trường tự tạo để thực hành và cải thiện
phần phát âm. Ngoài ra, khi được hỏi về cách thức để
luyện phần phát âm tiếng Anh, những SV chưa phát âm
tốt thì thường đọc to từ mới vài lần cho nhớ. Trong khi
đó, một số SV phát âm tiếng Anh tương đối tốt nói rằng
họ thường nhắc lại từ theo GV hoặc băng đĩa, xem phim
không có phụ đề hoặc giao tiếp với những người giỏi
tiếng Anh để cải thiện phần phát âm của mình. Điều này
cho thấy SV đã có ý thức, chủ động, tích cực và sáng tạo
trong việc luyện phát âm, nhưng có điều SV thường
luyện cá nhân chứ không luyện theo cặp hay nhóm. Vì
vậy, SV khó có thể tự mình sửa lỗi.
Khi đề cập tới việc sửa lỗi của GV, phần đông SV
cho rằng: GV không thường xuyên sửa lỗi phát âm. Thực
tế cho thấy, GV không thể dành quá nhiều thời gian trên
lớp cho phần ngữ âm, trong khi việc sửa lỗi phát âm phải
được thực hiện trong suốt giờ học, vào bất cứ lúc nào SV
mắc lỗi, nhất là với những lỗi thường gặp.
3. Kết luận
Việc tìm ra các lỗi phát âm trong quá trình dạy học
tiếng Anh cho SV DTTS năm thứ nhất tại Trường CĐSP
Điện Biên sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về những lỗi phát
âm tiếng Anh của mình; những yếu tố, nguyên nhân ảnh
hưởng và biện pháp khắc phục cho bản thân trong quá
trình học tập bộ môn. Đây cũng chính là cơ sở khoa học
giúp GV tiếng Anh hiểu rõ về những lỗi phát âm thường

xuyên mắc phải của SV để đưa ra các biện pháp phù hợp
cải thiện việc phát âm tiếng Anh cho SV.
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