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TÓM TẮT  
Bài báo phân tích sự khác biệt giữa khái niệm toán học hóa và mô 
hình hóa, trong đó mô hình hóa là một giai đoạn của quá trình toán 
học hóa. Nghiên cứu đã xây dựng quy trình ứng dụng toán học hóa 
thông qua dạy học Hình họa và Vẽ kỹ thuật, từ đó đưa ra một số ví 
dụ minh họa cho việc áp dụng các giai đoạn của quá trình toán học 
hóa trong dạy học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng toán học 
hóa trong dạy học giúp phát triển một số năng lực toán học cho 
học sinh, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học. 
Từ khóa. Toán học hóa; mô hình; mô hình hóa; dạy học toán; bài 
toán thực tiễn. 

ABSTRACT  
The research results show that using chemistry in teaching helps 
to develop a number of mathematical competencies for students, 
especially mathematical modeling competencies. 
Keywords: Mathematisation; model; modeling; teaching 
mathematics; realistic mathematics education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những

kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các 
vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp 
phần thúc đẩy xã hội phát triển. Môn Toán ở trường phổ thông góp 
phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát triển 
kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, 
vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng 
toán học, giữa toán học với thực tiễn, giữa toán học với các môn học 
khác, đặc biệt với các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục STEM. Nội dung 
môn Toán thường mang tính lôgic, trừu tượng và khái quát. Do đó, để 
hiểu và học được toán, chương trình môn Toán ở trường phổ thông cần 
bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào 
giải quyết vấn đề cụ thể [1]. 

Đổi mới phương pháp dạy học, trong đó chú trọng dạy học thông 
qua các hoạt động trải nghiệm, những hoạt động mà ở đó học sinh vận 
dụng kĩ năng và kiến thức để giải quyết các vấn đề, tạo động lực cho 
người học tìm tòi, khám phá, từ đó phát triển năng lực của học sinh [2]. 

Một trong những năng lực mà được nhiều quốc gia trên thế giới như 
Hoa Kỳ, Singapore, Đức, Pháp,… cũng như Việt Nam đang được chú 
trọng trong chương trình môn Toán phổ thông đó là năng lực mô hình 
hóa. Năng lực này được hình thành và phát triển thông qua quá trình 
học sinh tìm hiểu, khám phá các tình huống có tính thực tiễn được xây 
dựng trên các công cụ và ngôn ngữ toán học. Mô hình hóa giúp học 
sinh nhận biết và hiểu được ý nghĩa, vai trò của toán học đối với đời 
sống thực tế, phát triển khả năng phân tích suy luận và giải quyết các 
vấn đề toán học, phát triển tư duy phê phán và khả năng liên hệ các 
kiến thức toán với các môn học khác. Mô hình hóa trong dạy học toán 
là quá trình giúp học sinh tìm hiểu, khám phá các tình huống nảy sinh 
từ thực tiễn bằng công cụ và ngôn ngữ toán học với sự hỗ trợ của công 
nghệ thông tin. Quá trình này đòi hỏi học sinh cần có các kĩ năng và 
thao tác tư duy toán học như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát 
hóa, trừu tượng hóa [3]. Ngoài ra, chương trình PISA đánh giá học sinh 
quốc tế xác định tám năng lực đặc trưng của toán học đó là: tư duy và 
lập luận; suy luận và chứng minh toán học; giao tiếp toán học; mô hình 
hóa; nêu và giải quyết vấn đề; biểu diễn, sử dụng kí hiệu và ngôn ngữ 
toán học; sử dụng công cụ tính toán. Các năng lực trên cũng được đề 
cập trong chương trình môn Toán phổ thông 2018 của Việt Nam nhằm 
giúp hình thành và phát triển cho sinh viên  khả năng vận dụng tri thức 
toán học để giải quyết những tình huống nảy sinh từ thực tiễn cuộc 
sống [4], [7]. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Khái niệm mô hình hóa và toán học hóa 
+ Thực tế, thực tiễn 
Theo nghĩa từ điển “Thực tế là tổng thể nói chung những gì đang 

tồn tại, đang diễn ra trong tự nhiên và xã hội, về mặt quan hệ đến 
đời sống con người”; “Thực tiễn là những hoạt động của con người, 
trước hết là lao động sản xuất, nhằm tạo ra những điều kiện cần 
thiết cho sự tồn tại của xã hội (nói tổng quát).” [11]  

Như vậy thực tiễn là một dạng tồn tại của thực tế nhưng không 
chỉ tồn tại khách quan mà trong đó có hàm chứa hoạt động của con 
người; con người cải tạo, biến đổi thực tế với một mục đích nào đó. 

+ Bài toán gắn với thực tế
Bài toán gắn với thực tế (còn gọi là Bài toán thực tế hay Bài toán 

có nội dung thực tế) là một bài toán mà trong giả thiết hay kết luận 
có các nội dung liên quan đến thực tế (những gì tồn tại, diễn ra trong 
tự nhiên và xã hội, liên quan đến đời sống con người). 

+ Bài toán thực tiễn 
Bài toán thực tiễn (còn gọi là bài toán gắn với thực tiễn hay bài

toán có nội dung thực tiễn) là một bài toán mà trong giả thiết hay 
kết luận có các nội dung liên quan đến thực tiễn (có hoạt động của 
con người trong thực tế). 

+ Bài toán giả thực tế: Bài toán giả thực tế/ thực tiễn (còn gọi là bài 
toán mang tính thực tế/ thực tiễn) là bài toán đặt ra trên cơ sở giả định 
về một tình huống/ một vấn đề có thể xảy ra trong thực tế/ thực tiễn. 

+ Tình huống
Tình huống: Sự diễn biến của tình hình, về mặt cần phải đối phó;
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Theo Nguyễn Bá Kim (2002): Một tình huống được hiểu là một hệ 
thống phức tạp gồm chủ thể và khách thể, trong đó chủ thể là người, 
còn khách thể lại là hệ thống nào đó.  

Tình huống thực tế là một tình huống mà trong khách thể có 
chứa đựng những phần tử là những yếu tố thực tế. 

Để một tình huống thực tế trở thành một bài toán thực tế, phải 
xác định được yêu cầu cần phải giải quyết từ tình huống và xác định 
được các dữ kiện của khách thể làm giả thiết bài toán. 

Trong bài báo này  
+ Mô hình
Mô hình là một “vật” hay một “hệ thống vật” đóng vai trò đại

diện hoặc vật thay thế cho “vật” hay một “hệ thống vật” mà ta quan 
tâm nghiên cứu; hoặc mô hình là một hệ thống được hình dung 
trong bộ óc hoặc được thực hiện bằng vật chất  phản ánh hay tái 
tạo lại đối tượng nghiên cứu. 

+ Mô hình Toán học

Mô hình Toán học là mô hình được tạo nên bởi toán học (thông
qua công thức, phương trình, ký hiệu toán học...). 

Mô hình hóa: Tạo ra mô hình để nghiên cứu đối tượng nào đó. 
Mô hình hóa Toán học: Dùng mô hình toán học để nghiên cứu 

một vấn đề nào đấy; là quá trình lựa chọn và sử dụng toán học một 
cách thích hợp nhằm phân tích các tình huống thực tế để hiểu rõ 
thực tế đó hơn. 

Mô hình hóa toán học là quá trình chuyển đổi một vấn đề thực 
tế sang một vấn đề toán học bằng cách thiết lập và giải quyết các 
mô hình toán học, thể hiện và đánh giá lời giải trong ngữ cảnh thực 
tế, cải tiến mô hình nếu cách giải quyết không thể chấp nhận. Mô 
hình hóa toán học là một hoạt động phức tạp, bao gồm sự chuyển 
đổi giữa toán học và thực tế theo cả hai chiều, vì vậy đòi hỏi sinh 
viên phải có nhiều năng lực khác nhau trong các lĩnh vực toán học 
khác nhau cũng như có kiến thức liên quan đến các tình huống thực 
tế được xem xét [5]. Liên hệ mật thiết đến khái niệm mô hình hóa và 
quá trình mô hình hóa toán học đó là toán học hóa. Có nhiều quan 
điểm khác nhau về khái niệm toán học hóa. Tuy nhiên, có thể hiểu 
theo ba quan điểm sau đây:  

Thứ nhất, Freudenthal quan niệm rằng “toán học có quan hệ 
mật thiết với thực tế” và “toán học là kết quả hoạt động của con 
người” [2], [3]. Vì vậy, học toán không phải là tiếp nhận kiến thức có 
sẵn mà học toán là quá trình thiết lập và giải quyết vấn đề xuất hiện 
từ thực tế hay trong nội tại toán học để xây dựng lại kiến thức toán 
và gọi quá trình đó là toán học hóa (mathematisation). Nói cách 
khác, học toán chính là quá trình toán học hóa vì sự liên hệ mật thiết 
giữa toán học với thực tiễn cuộc sống. 

Hình 1: Quá trình mô hình hóa (theo Blum và Leiß, 2006, [3]) 
Thứ hai, Treffer đã trình bày khái niệm này rõ ràng hơn bằng cách 

phân biệt hai hình thức khác nhau của toán học hóa đó là toán học hóa 
theo chiều ngang và chiều dọc [3], [10]. Toán học hóa theo chiều ngang 
chỉ quá trình mô tả một vấn đề thực tế theo ngôn ngữ toán họ c để có 
thể giải quyết vấn đề đó với công cụ toán học. Nói cách khác, đây là hoạt 
động chuyển đổi từ thế giới thực vào thế giới toán học. Toán học hóa 

theo chiều dọc là quá trình xảy ra trong nội bộ thế giới toán học. Thông 
qua quá trình này, học sinh đạt được một trình độ toán học cao hơn. 
Trong quá trình mô hình hóa, thực tế và toán học thường được xem như 
hai thế giới riêng biệt và có một số bước biến đổi giữa hai môi trường 
này cũng như trong mỗi môi trường để giải quyết tình huống đặt ra. 
Theo Blum và Leiß (2006) [3] thì bước biến đổi từ mô hình thực tế sang 
mô hình toán học trong quá trình mô hình hóa được gọi là toán học 
hóa. Theo quan điểm này thì toán học hóa là một giai đoạn của quá 
trình mô hình hóa (Hình 1). 

Khi chuyển sang giai đoạn toán học hóa, tình huống thực tế đã 
được lý tưởng hóa, học sinh chỉ cần chuyển đổi các đối tượng và 
quan hệ ngoài toán thành các đối tượng và quan hệ toán học, 
chuyển đổi câu hỏi đặt ra trong tình huống thực tế sang câu hỏi toán 
học, mục tiêu là biểu diễn mô hình thực tế bằng ngôn ngữ toán học. 
Nói cách khác, toán học hóa theo quan điểm này là một giai đoạn 
gắn liền với quá trình mô hình hóa nhằm biễu diễn hoặc giải thích 
mô hình thực tế bằng các phương tiện và công cụ của toán học. 

Thứ ba, trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, khái 
niệm toán  học hóa được mô tả là quá trình cơ bản mà học sinh sử 
dụng các kiến thức, kĩ năng toán học tích lũy được từ trường học 
cùng với kinh nghiệm sống để giải quyết các vấn đề thực tế [7], [8]. 
Quá trình toán học hóa này bao gồm 5 bước: Bắt đầu từ một vấn đề 
thực tế được đặt ra trong thế giới thực; Nhận ra các kiến thức toán 
phù hợp  với vấn đề, tổ chức lại vấn đề theo các khái niệm toán học; 
Không ngừng cắt tỉa các yếu tố thực tế để chuyển vấn đề thành một 
bài toán thể hiện trung thực cho tình huống; Giải quyết bài toán; 
Làm cho lời giải của bài toán có ý nghĩa đối với tình huống thực tế, 
xác định những hạn chế của lời giải [9]. Như vậy, toán học hóa theo 
quan điểm của PISA là toàn bộ quá trình mô hình hóa, hay nói cách 
khác mô hình hóa là một giai đoạn của quá trình toán học hóa.  

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến quan điểm thứ ba đó là 
toán học hóa bao gồm cả quá trình mô hình hóa.  

2.2. Các giai đoạn toán học hóa 

Trong quá trình toán học hóa, tình huống toán học hóa đóng vai trò 
quan trọng trong việc hình thành động cơ và nhu cầu nhận thức của 
học sinh. Nó là tình huống tương ứng với mô hình thực tế, chứa đựng 
những yếu tố quan trọng của tình huống thực tế ban đầu, nhưng đã 
được đơn giản hóa, đặc biệt hóa, cụ thể hóa, thêm các điều kiện, giả 
thiết phù hợp, hạn chế những yếu tố không cần thiết cho phép học sinh 
có thể sử dụng một số công cụ và ngôn ngữ toán học để mô tả về tình 
huống ban đầu. Có thể xây dựng được nhiều tình huống toán học hóa 
khác nhau cho cùng một tình huống thực tế tùy thuộc vào kinh nghiệm, 
kiến thức, mục đích và sự quan tâm của học sinh [12], [13], [14]. Trong 
khuôn khổ bài báo này, chúng tôi sử dụng quá trình toán học hóa gồm 
các giai đoạn sau đây: 

Giai đoạn 1 (Thiết lập mô hình toán): Chuyển đổi từ tình huống toán 
học hóa sang mô hình toán học: Học sinh xác định các thông tin cần 
thiết, sử dụng các cấu trúc, biễu diễn, đặc trưng toán liên quan để xây 
dựng tình huống đã cho theo ngôn ngữ toán học. Quá trình này bao 
gồm các hoạt động: Nhận ra các yếu tố toán học và các biến quan trọng 
của tình huống; Nhận ra các cấu trúc toán trong tình huống như các quy 
tắc, các mối quan hệ toán học; Phân biệt giữa các thông tin liên quan và 
không liên quan đến yêu cầu của tình huống; Sử dụng các biến, kí hiệu, 
sơ đồ, đồ thị, hình vẽ phù hợp để biểu diễn tình huống một cách toán 
học; Chuyển các đối tượng, dữ liệu, mối quan hệ, điều kiện, giả thiết, yêu 
cầu của tình huống sang ngôn ngữ toán; Thiết lập mô hình toán từ tình 
huống toán học hóa. 

Giai đoạn 2 (Giải bài toán): Học sinh phân tích, lựa chọn, sử dụng 
các công cụ toán học phù hợp để giải quyết vấn đề đã được thiết 
lập dưới dạng toán học và sản phẩm cuối cùng là một kết quả toán. 
Quá trình  này bao gồm các hoạt động: Lựa chọn và thực hiện một 
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phương án giải; Sử dụng các công cụ toán học như khái niệm, quy 
tắc, công thức, thuật toán để tìm ra kết quả; Thực hiện các quá trình 
toán học như: các phép toán số học, giải phương trình, suy luận 
lôgic từ các giả thiết toán học, lấy thông tin từ bảng và đồ thị, phân 
tích dữ liệu; Sử dụng và chuyển đổi giữa các biểu diễn khác nhau 
trong quá trình tìm lời giải; Thiết lập các quy tắc, nhận ra các kết nối 
giữa các đối tượng toán học, tạo ra các lập luận toán học. 

Giai đoạn 3 (Chuyển đổi kết quả bài toán sang thực tế): Giải thích 
kết quả toán học trong ngữ cảnh của tình huống ban đầu. Quá trình 
này bao gồm các hoạt động: Nhận ra các yếu tố thực tế tương ứng 
với kết quả toán có được; Hiểu được kết quả toán cho biết điều gì về 
tình huống ban đầu; Cố gắng giải thích kết quả toán theo ngôn ngữ 
thực tế thông thường; Đôi khi, một câu trả lời đầy đủ đòi hỏi sử dụng 
những lập luận để có được kết quả thực tế phù hợp. 

Giai đoạn 4 (Phản ánh): Học sinh phản ánh quá trình toán học 
hóa và kết quả ngược trở lại tình huống ban đầu để xác định tính 
hợp lý và ý nghĩa của kết quả đối với tình huống. Quá trình này bao 
gồm các hoạt động: Kiểm tra tính hợp lý, thỏa đáng của kết quả với 
thông tin được cho ban đầu; Xem xét  ảnh hưởng của các yếu tố 
thực tế lên kết quả và các tính toán của mô hình để điều chỉnh hay 
áp dụng kết quả; Hiểu phạm vi và hạn chế của mô hình toán, 
phương pháp giải cũng như công cụ toán học được sử dụng trong 
quá trình giải quyết tình huống; Giải thích tại sao kết quả không phù 
hợp với tình huống được cho, xem lại một số bước hoặc thực hiện 
lại quá trình toán học hóa nếu kết quả không phù hợp với tình 
huống; Tìm kiếm các khả năng khác của tình huống (nếu có). 

Như vậy, thông qua quá trình toán học hóa, học sinh từng bước 
được làm quen, thích ứng với việc sử dụng kiến thức toán đã học 
vào giải quyết các tình huống toán học hóa đặt trong ngữ cảnh thực 
tế ở mức độ vừa phải, đồng thời tạo cơ sở cho việc thực hiện dạy 
học toán học hóa ở những mức độ cao hơn. 

2.3. Thực trạng sử dụng toán học hóa trong dạy học môn 
Hình Họa 

Hình họa nghiên cứu cách biểu diễn không gian từ n chiều sang 
không gian n-1 chiều, cụ thể từ không gian 3 chiều sang không gian 
2 chiều và giải các bài toán trên không gian 2 chiều đó. Hình họa là 
cơ sở để học môn vẽ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật đòi hỏi việc xây dựng mô 
hình toán học khi giải quyết các vấn đề thực tiễn. Để hiểu sâu được 
môn học thông thường được chuyển đổi thông qua hình học không 
gian mà sinh viên đã được tiếp cận ở toán phổ thông.  

Thực tế sinh viên, học môn hình họa vẽ kỹ thuật rất khó khăn 
trong việc giải các bài toán thực tiễn. Việc toán học hóa ít được xây 
dựng rõ ràng khi giải bài toán thực tiễn 

2.4. Sử dụng toán học hóa trong dạy học môn Hình Họa 
Thông qua việc giải bài toán có nội dung thực tiễn, cần làm rõ 

quá trình  toán học hóa bài toán nhằm giúp học sinh thấy được cách 
thức xây dựng bài toán có nội dung thực tiễn. Các ví dụ dưới đây 
minh họa các giai đoạn của quá trình toán học hóa trong giải quyết 
các bài toán thực tiễn. 

Ví dụ 1 [4]. Một ống 
thép hình trụ được 
khoan sẵn bởi một mũi 
khoan hình trụ 2 trục 
cắt vuông góc với nhau. 
Xác định đường kính 
của ống trụ gắn vừa 
khít với lỗ khoan để 
được hai ống trụ thông 
nhau. Thiết lập bản vẽ 
vật thể. 

Thiết lập mô hình toán học:  

Giao của hai mặt trụ tròn xoay khác đường kính và hai trục 
vuông góc và cắt nhau là đường cong ghềnh bậc 4  

Giải bài toán bằng hình học không gian:  
Dùng mặt phẳng chứa trục của 

ống trụ đi qua điểm cao nhất và thấp 
nhất của giao ta có được đường kính 
của ống trụ nhỏ 

Biểu diễn hình họa: xác định bằng 
hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và 
hình chiếu cạnh 

Triển khai thực tế 
Ví dụ 2 [12]. Một cầu thang nhà ở 

được thiết kế an toàn khi mỗi bậc có 
chiều cao tối đa là 19 cm và chiều sâu 
tối thiểu là 25 cm. Hãy thiết kế một cầu 
thang an toàn đi từ tầng 1 lên tầng 2 
của ngôi nhà có khoảng cách giữa hai 
sàn là 2,8 m và chiều dài cầu thang là 
3,6 m bằng cách chỉ ra số bậc, chiều 
cao và chiều sâu của mỗi bậc (Hình 2). 

Hình 2: Thiết kế mô hình cầu thang 
Giải.  
Thiết lập mô hình toán học: Gọi n là số bậc cầu thang (n nguyên 

dương), y là chiều cao bậc và x là chiều sâu bậc. Khi đó, tùy thuộc 
vào số biến ta chọn mà mô hình toán sẽ là những hệ bất phương 
trình khác nhau.a 

Trường hợp 3 biến �𝑛𝑛; 𝑥𝑥; 𝑦𝑦�, ta có hệ �𝑥𝑥 � 25𝑦𝑦 � 19𝑛𝑛𝑦𝑦 � 280     �𝑛𝑛 � 1�𝑥𝑥 � 360
Trường hợp 2 biến �𝑥𝑥; 𝑦𝑦�, ta có hệ �𝑥𝑥 � 25           𝑦𝑦 � 19           ���� � ���� � 1
Trường hợp 1 biến �𝑛𝑛�, ta có hệ bất phương trình bậc nhất một 

ẩn ����� � 19������ � 25
Giải bài toán: Cả ba hệ trên đều có thể biến đổi để đưa về hệ 

phương trình bậc nhất một ẩn: 

� 280𝑛𝑛 � 19360𝑛𝑛 � 1 � 25 � �𝑛𝑛 � 14,7               �1�𝑛𝑛 � 15,4               �2� 

Do 𝑛𝑛 nguyên dương nên từ hai bất phương trình (1) và (2) suy ra 𝑛𝑛 � 15. Khi đó, chiều cao bậc � � 18,7 cm và chiều sâu bậc � �25,7 cm. 
Chuyển đổi kết quả bài toán sang thực tế:  
Cầu thang có thể được thiết kế với 15 bậc, chiều cao bằng 

18,7cm và chiều sâu của bậc là 25,7cm. 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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Phản ánh:  
Trong thực tế, không phải khi nào yếu tố an toàn của cầu thang 

cũng được tính đến, vì thiết kế cầu thang còn phụ thuộc vào không 
gian của ngôi nhà. Ngoài ra, theo văn hóa, phong tục ở Việt Nam, 
người ta quan niệm số bậc cầu thang phải lẻ hoặc số bậc phải rơi 
vào trực Sinh thì mới tốt. 

Ví dụ 3: Một xe tải có chiều rộng 2,4m, chiều cao 2,5m muốn đi 
qua một cổng hình parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 

4m và khoảng cách từ đỉnh cổng đến hai chân cổng là 2√5 (bỏ qua 
độ dày của cổng)  

Hỏi xe có đi qua được cổng không? Tại sao? 
Giải:  

Thiết lập mô hình Toán học:  
Đặt cổng parabol vào hệ trục tọa độ gốc tọa độ O trùng với đỉnh 

parabol; a<0 bề lõm quay xuống, trục đối xứng của cổng là trục oy. 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi parabol y=ax2 với a < 0 là hình biểu 
diễn cổng mà xe muốn đi qua.  

Chứng minh a = -1 

Giải bài toán: 
 Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông cạnh huyền là 2√5 

một cạnh góc vuông là 4:2= 2 ta có |𝑦𝑦| � 4 thay x=2 ta có 4=|𝑎𝑎|.4 
=>  a= -1 (do a < 0) 

a= -1 => y=-x2  
x=1,2 => y= -1,44  
khoảng cách còn lại  4-1,44=2,56 >2,5.  
Chuyển đổi kết quả bài toán sang thực tế: Do vậy ô tô qua được   
Phản ánh: thực tế cần xét hình dạng cổng có theo parabol dạng 

y=ax2 và trình độ tài xế 
Các ví dụ trên cho thấy rằng sử dụng quá trình toán học hóa 

trong hướng dẫn học sinh giải quyết các bài toán thực tiễn giúp 
phát triển năng lực toán học cho học sinh, cụ thể: thông qua biểu 
diễn vật thể trong hình họa, sử dụng tính chất hình học không gian 
dạng của giao hai mặt; so sánh hai biểu thức bậc nhất một ẩn (tức 
là giải bất phương trình bậc nhất một ẩn); sử dụng kết quả giải bất 
phương trình bậc nhất một ẩn để đưa ra cầu trả lời cho tình huống 
thực tiễn. Qua đó, có thể thấy thông qua quá trình toán học hóa, 
giáo viên có cơ hội phát triển cho học sinh các năng lực như: năng 
lực toán học hoá, năng lực giải toán và năng lực chuyển từ kết quả 
giải toán về giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy học sinh thực hiện tốt bước giải 
toán và trả lời yêu cầu của tình huống sau khi có kết quả toán. Tuy nhiên, 

nhiều học sinh chưa thực hiện được bước phản ánh, nghĩa là đối chiếu kết 
quả lời giải của bài toán với tình huống trong thực tiễn, suy xét để điều 
chỉnh thực tiễn. Như vậy, phần lớn học sinh đã nắm được ba trong bốn 
bước của quá trình toán học hóa, bảo đảm thứ tự của các bước nhưng 
chưa nhận ra được tính “quy trình” trong giải quyết tình huống toán học 
hóa, nghĩa là phải thường xuyên đối chiếu với tính đúng đắn trong thực 
tiễn để thay đổi các điều kiện của bài toán hoặc thậm chí điều chỉnh mô 
hình toán học để đảm bảo tính tối ưu của lời giải bài toán và đưa ra lời giải 
của bài toán phù hợp với thực tiễn. 

3. KẾT LUẬN 
Thông qua quá trình toán học hóa, học sinh được luyện tập giải bài 

toán theo bốn bước của quá trình toán học hóa, từ việc chuyển tình 
huống thực tiễn sang tình huống toán học, mô hình bài toán để thiết lập 
mô hình, giải bài toán và chuyển đổi kết quả của bài toán sang kết quả 
thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh còn gặp khó khăn 
khi thực hiện một trong các bước trên. Tuy nhiên, sử dụng quá trình toán 
học hóa trong dạy học môn Toán góp phần hình thành và phát triển các 
năng lực toán học cho học sinh, đặc biệt là năng lực mô hình hóa, năng 
lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực vận dụng toán học vào thực 
tiễn. Vì vậy, giáo viên cần tăng cường sử dụng các bài toán gắn với tình 
huống thực tiễn, xây dựng các tình huống toán học hóa trong dạy học 
khái niệm, dạy học định lý và dạy học giải bài tập toán học. 
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