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ABSTRACT
Mathematics is closely related to reality and is applied in many different fields
of science and technology as well as in production and human life. Teaching
practice at high school shows that there are many problems related to reality
and practical context. This article systematizes some basic theoretical issues
about the relationship between mathematics and practice in practical contexts
and proposes measures to teach grade 11 Algebra and Analytics in the direction
associated with practical contexts. Teaching Maths in a way that is relevant to
the practical contexts at high school not only creates conditions for students to
acquire knowledge but also helps them to have a scientific learning method and
interact with their surroundings.

1. Mở đầu
Toán học có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học,
công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống của con người (Trần Trung và Nguyễn Mạnh Cường, 2017). Theo
chương trình giáo dục phổ thông mới: “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện,
có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực
của công dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Bộ GD-ĐT, 2018). Để đáp ứng được các
vấn đề này, giáo viên (GV) cần giúp học sinh (HS) thấy được mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn, từ đó các em
hứng thú, tích cực học tập.
Do vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để giờ học Toán trở nên sinh động, tạo hứng thú học tập cho HS, nâng cao
chất lượng dạy học,… Trong chương trình môn Toán ở trường trung học phổ thông, có nhiều bài toán có nội dung
liên hệ với thực tiễn, khai thác bối cảnh thực tiễn. Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về mối liên hệ
giữa toán học với thực tiễn, bối cảnh thực tiễn, dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn,
từ đó đề xuất một số biện pháp dạy học Đại số và Giải tích lớp 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận về mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn
Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn. Nguyễn Ngọc Anh (2000) đã làm rõ
cơ sở lí luận của thực tiễn, xác định vai trò, vị trí của hệ thống bài tập trong nội dung chương trình ở phổ thông. Bùi
Huy Ngọc (2003) đã chỉ ra một số trường hợp điển hình trong vận dụng toán học vào thực tiễn, các thành tố của cấu
trúc năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn của HS. Phan Anh (2012) đã đưa ra quan niệm về năng lực toán học
hóa tình huống của HS phổ thông trên cơ sở phân tích hoạt động toán học hóa tình huống thực tiễn. Trần Cường và
Nguyễn Thị Thùy Duyên (2018) đã trình bày một số kết quả tìm hiểu lí thuyết RME, đề xuất một số biện pháp giúp
GV thiết kế, xây dựng được các bài toán gắn với thực tiễn để sử dụng trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao
chất lượng dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Theo Đặng Nguyễn Xuân Hương (2019), tình huống
thực tiễn trong dạy học Toán là những tình huống do GV lựa chọn từ các hoạt động của con người, ưu tiên những
hoạt động trong lao động sản xuất, chọn lọc, thiết kế phù hợp với mục đích của bài học nhằm hình thành và khắc sâu
tri thức toán học cho HS. Do vậy, tình huống thực tiễn nếu được vận dụng một cách hợp lí sẽ góp phần thúc đẩy tính
tích cực nhận thức, khám phá khoa học cho HS.
Các phân tích ở trên cho thấy, thực tiễn là nguồn gốc của mọi lí thuyết toán học và các lí thuyết toán học phục vụ
con người trong rất nhiều hoạt động thực tiễn. Nhờ có toán học thì con người mới có thể giải quyết được nhiều vấn
đề trong lao động sản xuất và trong kĩ thuật. Như vậy, toán học chính là kết quả của sự “trừu tượng hóa” những đối
tượng khác nhau và có mối liên mật thiết với thực tiễn. Đây là mối quan hệ có tính quy luật của các sự vật, hiện
tượng mà con người cần tìm tòi và giải quyết.
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2.2. Dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học phổ thông
2.2.1. Dạy học môn Toán theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn
Thực tiễn là những hoạt động của con người, trước tiên là lao động sản xuất nhằm tạo điều kiện cần thiết cho sự
tồn tại của xã hội (Hoàng Phê, 2016, tr 1208). Do vậy, bối cảnh thực tiễn được hiểu là tình huống, điều kiện, hoàn
cảnh thực tế trong cuộc sống hàng ngày có tác động trực tiếp đến một chủ thể nào đó hay một sự kiện nào đó. Trong
phạm vi bài viết, chúng tôi đề cập tới bối cảnh thực tiễn - là bối cảnh mà người học là chủ thể, là những vấn đề xung
quanh cuộc sống hàng ngày, có tác động trực tiếp đến người học.
Việc gắn toán học vào bối cảnh thực tiễn có vai trò quan trọng nhằm: - Thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện
trong bối cảnh mới. Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, đòi hỏi con người phải linh hoạt, chủ
động, sáng tạo, đặc biệt là cần có khả năng tự học; - Đáp ứng các mục tiêu dạy học môn Toán: thực hiện tốt nhiệm
vụ kiến tạo tri thức, củng cố các kĩ năng toán học, góp phần rèn luyện các phẩm chất, năng lực, có phương pháp làm
việc khoa học; - Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Đồng thời, dạy học Toán gắn với bối cảnh thực tiễn nhằm góp phần
thực hiện lí luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với cuộc sống.
Tuy nhiên, thực tiễn dạy học cho thấy, việc khai thác thực tiễn, vận dụng toán học vào bối cảnh thực tiễn trong
dạy học Toán ở các trường trung học phổ thông ở nước ta còn chưa được chú trọng; các nội dung kiểm tra, đánh giá
HS trong các kì thi cũng rất ít yêu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn.
2.2.2. Tiềm năng khai thác bối cảnh thực tiễn trong dạy học Đại số và Giải tích 11 ở trường trung học phổ thông
Khai thác thực tiễn trong dạy học Toán sẽ làm rõ hơn những ứng dụng còn ẩn tàng của toán học trong thực tiễn.
Một trong những biện pháp hiện nay là lựa chọn, xây dựng một hệ thống bài tập có nội dung liên môn hoặc gắn với
thực tiễn, gần gũi trong sản xuất, đời sống, đưa vào bài giảng ở những thời điểm thích hợp trong quá trình dạy Toán.
Trong chương trình Đại số và Giải tích 11, tiềm năng khai thác bối cảnh thực tiễn được thể hiện thông qua các
khía cạnh như: - Mô tả hiện thực khách quan thông qua khái niệm hàm số; - Trong Giải tích, khái niệm giới hạn giúp
cho phạm vi mô tả thực tiễn của các tri thức toán học được mở rộng. Chẳng hạn, thông qua giới hạn, người ta xây
dựng nên tích phân xác định, tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể trong không gian, công của lực biến thiên,…
Sau đây, chúng tôi đề xuất một số biện pháp dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn
nhằm giúp HS nắm được mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn, biết cách học và tương tác với môi trường xung
quanh, chủ động, tích cực trong học tập và yêu thích học tập môn Toán.
2.3. Một số biện pháp dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học
phổ thông
2.3.1. Định hướng đề xuất các biện pháp
Để đề xuất biện pháp dạy học Đại số và Giải tích 11 cho HS theo hướng khai thác bối cảnh thực, cần: - Giúp HS
nắm vững những kiến thức cơ bản của chương trình Đại số và Giải tích 11; - Thể hiện rõ ý tưởng dạy học Đại số và
Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn; - Rèn luyện khả năng ứng dụng toán học, toán học hóa các tình
huống thực tiễn; - Có tính khả thi và góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông.
Các định hướng trên là cơ sở cho việc đề ra các biện pháp dạy học Toán theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn,
giúp các em phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn.
2.3.2. Một số biện pháp
2.3.2.1. Tạo tình huống có vấn đề giúp học sinh tìm tòi, phát hiện được mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn
* Mục đích của biện pháp: Rèn luyện cho HS năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, hình thành cho các em
khả năng đưa ra bài toán mới từ các tình huống thực tiễn.
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: GV cần giúp HS tìm hiểu vấn đề khi tiếp cận các tình huống thực
tiễn. Để thực hiện tốt biện pháp này, GV cần cho HS được tiếp cận với các tình huống thực tiễn, chẳng hạn: đưa HS
đi vào các nhà máy, xí nghiệp để thu thập dữ liệu, trao đổi với công nhân, nông dân, kĩ thuật viên, với người quản lí
kinh tế,... để có được những thông tin hữu ích, trên cơ sở đó dùng kiến thức toán học để phân tích và giải quyết vấn
đề. Từ đó, HS sẽ làm quen với việc vận dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn như: xây dựng bài toán,
mô hình, thu thập số liệu; xử lí mô hình để tìm lời giải bài toán, đối chiếu lời giải với thực tế, kiểm tra và điều chỉnh.
Nội dung toán học ẩn bên trong tình huống thực tiễn cần phù hợp với nội dung bài học và phải là tình huống có vấn
đề. Tình huống có vấn đề có thể hiểu là tình huống thực tiễn xung quanh cuộc sống của HS; sau khi đã được “toán
học hóa”, nó trở thành một nhiệm vụ toán học cần giải quyết.
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Ví dụ 1: Trong buổi tham quan, dã ngoại tại công viên, một HS quan sát thấy cổng công viên có hình dạng là một
parabol, GV đưa ra câu hỏi: Có thể tính được chiều cao của cổng này mà không cần phải đo đạc trực tiếp hay không?
(việc đo đạc chỉ tiến hành dưới mặt đất) (xem hình 1).

Hình 1
Ở tình huống này, vấn đề HS phải giải quyết là tìm chiều cao của cổng trong trường hợp không đo trực tiếp. GV
có thể đưa ra một số hướng dẫn cho HS như sau: - Chiều cao của cổng được tính bằng khoảng cách từ điểm cao nhất
tới mặt đất. Cổng có dạng parabol, vậy điểm cao nhất của cổng ứng với điểm nào của parabol? Từ đó, HS trả lời
được rằng đó chính là đỉnh của parabol; - Hướng dẫn HS cách đặt hệ trục tọa độ Oxy, với O là trung điểm của đoạn
thẳng nối hai điểm là hai chân của cổng, mặt đất chứa trục Ox. Khi đó, xác định được tọa độ đỉnh của parabol sẽ biết
được chiều cao của cổng.
2.3.2.2. Xây dựng các bài toán theo chủ đề theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn
*Mục đích của biện pháp: Đề xuất các bài tập theo chủ đề theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn nhằm kiểm tra,
đánh giá khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn của HS.
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: Dưới đây, chúng tôi đưa ra một số chủ đề trong dạy học Đại số và
Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn. Ứng với mỗi chủ đề, GV có thể đưa ra các bài tập toán tương
ứng cho HS giải quyết vấn đề. Chẳng hạn:
- Trong chủ đề “Tổ hợp - Xác suất”, GV có thể trình bày ví dụ sau:
Ví dụ 1: Giờ ra chơi, nhóm em tổ chức chơi trò gieo xúc xắc và có 2 cách chơi như nhau: - Cách 1: Gieo một lần
4 con xúc xắc, nếu xuất hiện một mặt 6 chấm là thắng; - Cách 2: Gieo 24 lần 1 cặp xúc xắc, xuất hiện một cặp (6, 6)
thì thắng. Theo em nên chơi theo cách nào thì phần thắng sẽ cao hơn?
Lời giải:
Cách 1: Gọi 𝐴1 là biến cố “được ít nhất một mặt 6 chấm” trong phép thử “gieo một lần 4 con xúc xắc”.
̅̅̅1 ) =
𝑃(𝐴

54
5 4
)
⇒ 𝑃(𝐴1 = 1 − ( ) = 0,5177.
64
6

Cách 2: Khi gieo một lần 1 cặp xúc xắc có 36 kết quả nên gieo 24 lần một cặp xúc xắc ta có 3624 kết quả đối
xứng. Gọi 𝐴2 là biến cố “được một cặp (6, 6) ít nhất một lần” trong phép thử gieo 24 lần một cặp xúc xắc. Biến cố
24
̅̅̅2 : “không được cặp (6,6) nào”. Ta có 𝑃(𝐴
̅̅̅2 ) = 3524 ⇒ 𝑃(𝐴2 ) = 1 − 𝑃(𝐴
̅̅̅2 ) = 0,4914.
𝐴
36

Ta thấy 𝑃(𝐴1 ) > 𝑃(𝐴2 ) nên chơi theo cách 1 phần thắng cao hơn cách 2.
- Trong chủ đề “Dãy số - Cấp số cộng - Cấp số nhân”, GV có thể đưa ra ví dụ sau:
Ví dụ 2: Vào đầu mùa thu hoạch dưa hấu, gia đình em đã bán cho người thứ nhất nửa số dưa hấu thu hoạch được
và nửa quả, bán cho người thứ hai nửa số dưa hấu còn lại và nửa quả, bán cho người thứ ba nửa số dưa hấu còn lại
và nửa quả,… Đến lượt người thứ bảy gia đình em cũng bán nửa số dưa hấu còn lại và nửa quả thì không còn quả
nào nữa. Vậy, gia đình em đã thu hoạch được bao nhiêu quả dưa hấu đầu mùa?
Lời giải: Gọi x là số dưa hấu thu hoạch được đầu mùa của gia đình.
𝑥
1
𝑥+1
Người khách hàng thứ nhất đã mua: + =
quả.
1
Người thứ 2 mua: (𝑥
2

−

𝑥+1
)
2

1
2

2

+ =

2
2
𝑥+1
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1
𝑥+1
𝑥+1
− 22 )
2
2
𝑥+1
Người thứ 7 mua: 7 quả.
2
𝑥+1
𝑥+1
𝑥+1
Ta có phương trình:
+ 22 + 23
2

Người thứ 3 mua: (𝑥 −

1

+2=

𝑥+1
23
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quả;…

𝑥+1

1

1

1

+ ⋯ + 27 = 𝑥 ⇔ (𝑥 + 1) (2 + 22 + ⋯ + 27 ) = 𝑥 (∗)
Tính tổng các số hạng của cấp số nhân trong ngoặc, ta được:
1
1 1
1
1 1 − 27 127
+ +⋯+ 7 = .
=
1
2 22
2
2
128
2
127
Do đó, phương trình (*) ⇔(𝑥 + 1). 128 = 𝑥 ⇔ 𝑥 = 127.
Vậy, gia đình em đã thu hoạch được 127 quả dưa hấu đầu mùa.
- Trong chủ đề “Đạo hàm”, GV có thể đưa ra ví dụ sau:
Ví dụ 3: Gia đình em bán bưởi Đoan Hùng với giá nhập ban đầu là 30.000 đồng một quả. Với giá bán ra 50.000
đồng một quả thì gia đình em chỉ bán được 40 quả nên có dự định giảm giá bán. Ước tính, nếu cứ giảm mỗi quả
5.000 đồng thì số bưởi bán ra được tăng thêm là 50 quả. Gia đình em nên bán với giá bao nhiêu thì thu được lợi
nhuận lớn nhất?
Lời giải:
Gọi x (đồng) là giá bán thực tế của mỗi quả bưởi (30.000 ≤ 𝑥 ≤ 50.000)
Ta có thể lập luận như sau:
Giá 50.000 đồng thì bán được 40 quả bưởi.
Giảm giá 5000 đồng thì bán được thêm 50 quả.
Giảm giá 50.000 − 𝑥 thì bán được thêm bao nhiêu quả?
50
1
Khi đó, số quả bưởi bán thêm được tính là: (50000 − x).
=
. (50000 − 𝑥)
Do đó, số quả bưởi bán được tương ứng với giá bán x: 40
Gọi F(x) (đồng) là hàm lợi nhuận thu được, ta có: F(x)

5000
100
1
1
+ 100 . (50000 − x) = − 100 x + 540
1
1
= (−
𝑥 + 540) . (𝑥 − 30000) = −
𝑥2
100
100

+

840𝑥 − 16200000.
1
Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của: F(x) = −
𝑥 2 + 840𝑥 − 16200000, với điều kiện 30.000 ≤
100
1

1

𝑥 ≤ 50.000. Khi đó: 𝐹 ′ (𝑥) = − 50 𝑥 + 840; 𝐹 ′ (𝑥) = 0 ⇔ − 50 𝑥 + 840 = 0 ⇔ 𝑥 = 42000.
Vì hàm F(x) liên tục trên 30.000 ≤ 𝑥 ≤ 50.000 nên ta có: F(30000) = 0; F(42000) = 1440000;
F(50000) = 800000. Vậy, với x = 42000 thì F(x) đạt giá trị lớn nhất.
Để thu được lợi nhuận cao nhất thì gia đình nên bán 42.000 đồng/một quả.
Một trong những vấn đề cốt lõi của việc xây dựng các bài toán dạng này là tích hợp được các tri thức toán học
trong các tình huống thực tiễn.
2.3.2.3. Rèn luyện cho học sinh khả năng toán học hóa tình huống thực tiễn
* Mục đích của biện pháp: Giúp HS có khả năng đặt ra bài toán khi tiếp cận các tình huống thực tiễn. Việc thường
xuyên vận dụng toán học vào thực tiễn sẽ giúp HS nhận thấy những khía cạnh toán học ở các tình huống thường gặp
trong cuộc sống, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, rèn luyện tập luyện thói quen làm việc khoa học, nâng cao ý
thức tối ưu hóa trong lao động,…
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: Năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn là khả năng HS vận
dụng kiến thức đã học để chuyển một tình huống thực tiễn về nội dung toán học. Để thực hiện biện pháp này trong
dạy học Toán, GV cần:
- Chú trọng rèn luyện cho HS cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học thông qua các tình huống
thực tiễn. Nguyễn Bá Kim (2008) cho rằng, những hoạt động ngôn ngữ thường được HS thực hiện khi các em phát
biểu, giải thích một định nghĩa, một mệnh đề nào đó bằng ngôn ngữ của mình, hoặc biến đổi chúng từ dạng này sang
dạng khác, chẳng hạn từ dạng kí hiệu toán học sang dạng ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngược lại. Do vậy, GV cần tập
luyện cho HS diễn đạt các tình huống, bài toán theo cách hiểu riêng của bản thân, dưới nhiều hình thức khác nhau.
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Hoạt động này không những giúp GV kiểm tra mức độ nhận thức của HS mà còn rèn luyện cho các em khả năng sử
dụng ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học.
- Rèn luyện cho HS khả năng tự đặt ra các bài toán để giải quyết một số tình huống đơn giản trong thực tiễn. GV
cho HS khai thác các khía cạnh của các tri thức (đã chuẩn bị trước), đưa ra các tác động sư phạm thích hợp để người
học kết nối được các ý tưởng của toán học với thực tiễn. Trên cơ sở đó, HS có thể tự phát biểu các tình huống, bài
toán tương tự.
Khi thực hiện biện pháp này, GV cần đưa ra các tình huống thực tiễn phù hợp với bài học, vừa sức với HS nhằm
tạo hứng thú và động lực để các em giải quyết tình huống.
3. Kết luận
Để tổ chức dạy học theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn, GV cần căn cứ vào định hướng đã đưa ra, đồng thời
vận dụng một cách linh hoạt các kĩ thuật, hình thức dạy học phù hợp để mang lại hiệu quả cao. Dạy học Toán theo
hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học phổ thông không những tạo điều kiện cho HS lĩnh hội tri thức
mà còn giúp các em biết cách học và tương tác với môi trường xung quanh, phát huy tính tích cực, chủ động trong
học tập; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
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