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1. Đặt vấn đề
Thuật ngữ “Siêu nhận thức” (SNT) được sử dụng từ 

năm 1976 đề cập đến quá trình tư duy của một người và 
sự kiểm soát, điều chỉnh quá trình đó. Một trong những 
kĩ năng (KN) SNT đó là KN đánh giá quá trình nhận 
thức. Do đó, KN SNT có vai trò rất quan trong việc nâng 
cao hiệu quả dạy và học, góp phần giúp học sinh (HS) 
tăng cường tính tự chủ, tìm tòi, phát hiện trong quá trình 
chiếm lĩnh tri thức, hình thành KN, kĩ xảo, phát huy tối 
đa năng lực của HS. Từ đó, làm cho HS hứng thú học 
tập, áp dụng được kiến thức và KN học được trong nhà 
trường vào thực tế cuộc sống. Do đó, trong bài viết này, 
chúng tôi mong muốn tập trung nghiên cứu để làm sáng 
tỏ về việc rèn luyện KN SNT thông qua việc tập luyện 
cho HS thói quen nhìn lại quá trình giải quyết bài toán.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích
Mục đích của việc rèn luyện này là nhằm giúp HS hình 

thành thói quen nhìn lại quá trình giải quyết bài toán. 
Qua đó, không chỉ giúp HS phát hiện và sửa chữa sai 
lầm trong lời giải một cách kịp thời mà còn mở rộng, 
hệ thống hóa được kiến thức, rút ra được bài học kinh 
nghiệm cho quá trình giải quyết bài toán lần sau và hiểu 
rõ được nguyên nhân vì sao giải được cũng như chưa giải 
được bài toán. 

2.2. Cơ sở khoa học
Khái niệm SNT chính thức có từ năm 1976 đưa ra 

bởi nhà tâm lí học phát triển người Mĩ J. H. Flavell và 
theo chúng tôi, khái niệm được đưa ra bởi nhà tâm lí học 
người Mĩ J. H. Flavell là hoàn hảo nhất. Theo ông, SNT 
là: “Sự hiểu biết của cá nhân liên quan đến quá trình 
nhận thức của bản thân, các sản phẩm và những yếu tố 
khác có liên quan trong đó còn đề cập đến việc theo dõi 
tích cực, điều chỉnh kết quả và sắp xếp các quá trình này 
để luôn hướng tới mục tiêu đặt ra” [1].

KN SNT là khả năng theo dõi, quản lí và điều hành 
hoạt động nhận thức. KN SNT là một yếu tố quan trọng 
trong việc tạo ra và duy trì học tập thành công, cũng làm 
tăng sự cải thiện kết quả học tập. Một số KN SNT cần 
thiết và có thể rèn luyện cho HS trong dạy học Toán đó 
là: KN lập kế hoạch; KN giám sát; KN điều chỉnh và KN 
đánh giá quá trình nhận thức.

Sự nổi bật trong tư tưởng sư phạm của G. Polya ở giai 
đoạn nhìn lại vấn đề là: “Chú trọng tìm lời giải tối ưu 
hơn và khai thác phát triển bài toán một cách sáng tạo”. 
Ông cho rằng “...Không có bài toán nào là kết thúc. Bao 
giờ cũng còn lại một cái gì để suy nghĩ” [2]. Như vậy, có 
thể thấy, ở giai đoạn này cần rèn luyện cho HS các hoạt 
động cụ thể như sau:

- Biết tìm nhiều cách giải cho một bài toán;
- Biết phân nhỏ các yếu tố của bài toán để khai thác, 

phát triển bài toán mới (tương tự, tổng quát, đặc biệt…) 
khi thay đổi các yếu tố; Biết kết hợp nhiều yếu tố để có 
bài toán mới.

Cũng theo G. Polya, nhìn lại cách giải được lợi: “Anh 
có thể tìm thấy một cách giải khác tốt hơn, phát hiện ra 
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những sự kiện mới và bổ ích. Trong mọi trường hợp, nếu 
anh có thói quen xem lại kĩ càng các cách giải, anh sẽ thu 
được kiến thức rất có hệ thống và sẵn sàng để đem ứng 
dụng và anh sẽ phát triển được khả năng giải toán của 
mình” [3, tr.53].

Như vậy, việc nhìn lại vấn đề đòi hỏi sự sáng tạo và 
kinh nghiệm của HS, nó không chỉ giúp HS trình bày rõ 
ràng mạch lạc lời giải của mình, mà quan trọng hơn nó 
giúp các em có một nếp suy nghĩ, nếp tư duy rõ ràng sáng 
sủa. Đặc biệt, thực hiện tốt bước này sẽ giúp các em có 
kiến thức, kinh nghiệm và hiểu sâu vấn đề, từ đó có thể 
giải quyết được các bài toán khác trong tương lai. Đây 
là khâu quan trọng để giáo viên (GV) đặc biệt chú ý đến 
việc rèn luyện KN đánh giá quá trình giải quyết vấn đề 
(GQVĐ) cho HS.

2.3. Cách thức thực hiện việc rèn luyện
Cơ hội hình thành KN siêu nhận thức qua dạy học 

Toán
Toán học có nhiều cơ hội để rèn luyện KN siêu nhận 

thức cho HS, song phân môn Giải tích là một trong 
những phân môn có nhiều cơ hội để rèn luyện KN siêu 
nhận thức. Do đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu một số 
cơ hội hình thành KN siêu nhận thức cho HS trong dạy 
học Giải tích, đó là các cơ hội hình thành KN đánh giá, 
cụ thể như sau:

- Đề xuất cách tính giới hạn khác, cách tính nguyên 
hàm (tích phân) khác; Đề xuất bài toán tính giới hạn, tính 
nguyên hàm (tích phân) mới; Áp dụng giải pháp vào các 
bài toán tính giới hạn, tính nguyên hàm (tích phân) khác.

- Đề xuất cách giải khác về bài toán về tính đơn điệu 
của hàm số, về cực trị của hàm số, về tiếp tuyến của đồ 
thị hàm số, về sự tương giao của đồ thị hàm số; Đề xuất 
bài toán mới; Áp dụng giải pháp vào các bài toán khác, 
mở rộng bài toán, liên hệ thực tiễn.

- Áp dụng giải pháp vào các bài toán đại số khác; Xây 
dựng phương pháp giải một số dạng bài toán đại số.

Trong bối cảnh vận dụng kiến thức giải tích, chứa đựng 
nhiều tình huống có vấn đề, quá trình HS tìm kiếm con 
đường giải quyết vấn đề đã tạo ra cơ hội để hình thành và 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Như vậy, để giải quyết được những tình huống có vấn 
đề trong học Giải tích, đòi hỏi HS phải có những năng 
lực tư duy để tìm hiểu, mô tả vấn để, thu thập thông tin, 
lựa chọn giải pháp, theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá 
trình giải quyết vấn đề. Do đó, thông qua dạy học Giải 
tích sẽ rèn luyện được KN siêu nhận thức cho HS.

Cách thức rèn luyện KN SNT khi nhìn lại quá trình 
giải toán

Để hình thành cho HS thói quen nhìn nhận lại quá trình 
học toán của mình, GV cần: 

- Hướng dẫn HS đánh giá lời giải bài toán của mình 
dựa theo yêu cầu về lời giải của một bài toán.

- Các yêu cầu đó nên được GV chuyển hoá thành các 
câu hỏi khi đánh giá, giúp HS làm quen với các câu hỏi 
đó khi đánh giá một lời giải. Cụ thể: 

+ Kết quả có đúng không? Các bước tính toán có chính 
xác không? Các bước biến đổi có đúng không? 

+ Lời giải đã xét đầy đủ các trường hợp chưa?
+ Lập luận chặt chẽ chưa?
+ Trình bày đã khoa học, hợp lí chưa?
+ Cách giải này đã tối ưu chưa? Còn cách nào khác để 

giải quyết bài toán không? 
Có thể nói, những yêu cầu này là những tiêu chí giúp 

HS so sánh, đối chiếu xem xét, đánh giá một lời giải. Để 
HS thành thạo với việc đánh giá từng tiêu chí, có được 
KN tự đánh giá, GV nên tận dụng cơ hội, tạo ra tình 
huống để HS có cơ hội thực hiện việc rèn luyện các thao 
tác đánh giá, đó là: 

* Kiểm tra lại kết quả, các bước tính toán
Để có được KN này, GV có thể rèn luyện cho HS như 

sau: 
- GV thường xuyên nhắc nhở HS sau mỗi bước tính 

toán cần kiểm tra lại kết quả bằng cách: Tính toán lại 
xem kết quả có khớp không, hoặc đem kết quả tìm được 
thử vào các điều kiện của đầu bài xem có phù hợp không, 
thỏa mãn không, hoặc đối chiếu với thực tế xem có gì bất 
hợp lí không. Khi dạy học một công thức nên yêu cầu HS 
xem xét điều kiện tồn tại của các biểu thức có mặt trong 
hai vế của công thức đó và điều kiện có thể thay thế vế 
này bởi vế kia.

Mục đích của việc làm này là giúp HS tránh được sai 
lầm khi vận dụng công thức theo chiều ngược lại. Chẳng 
hạn:

Ví dụ 1: Sau khi HS học công thức  

log ( ) log loga a abc b c= +  (b>0, c>0) yêu cầu HS: 
Giải phương trình 

2 3 3
1 1 1
4 4 4

3 log ( 2) 3 log (4 ) log ( 6) (*)
2

x x x+ − = − + +

Bước 1: GV yêu cầu HS giải phương trình
Một số HS thường giải như sau: 

Điều kiện:
 

2
4 0, 6 0

x
x x
≠ −

 − > + >
.  Khi đó:

1 1 1
4 4 4

3(*) .2log ( 2) 3 3log (4 ) 3log ( 6)
2

x x x⇔ + − = − + +

1 1 1
4 4 4

log ( 2) 1 log (4 ) log ( 6)x x x⇔ + − = − + +

1 1
4 4

log 4( 2) log [(4 )( 6)]x x x⇔ + = − +

4( 2) (4 )( 6)x x x⇔ + = − +

2 6 16 0x x⇔ + − =
 

2
8

x
x
=

⇔  = −
Đối chiếu với điều kiện ta có x=2 là nghiệm của phương 
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trình. 
 Bước 2: GV yêu cầu HS nhìn lại quá trình giải bài 

toán và phát hiện sai lầm
Sai lầm của HS ở đây là đã biến đổi:

2
1 1
4 4

log ( 2) log ( 2).( 2)x x x+ = + +

1 1 1
4 4 4

log ( 2) log ( 2) 2log ( 2)x x x= + + + = +

Với cách biến đổi này, nếu 2 0x + <  thì không tồn tại 

1
4

log ( 2).x +

Lời giải đúng: Điều kiện: 
2

4 0, 6 0
x

x x
≠ −

 − > + >
. Khi đó:

1 1 1
4 4 4

3(*) .2log 2 3 3log (4 ) 3log ( 6)
2

x x x⇔ + − = − + +

1 1 1
4 4 4

log 2 1 log (4 ) log ( 6)x x x⇔ + − = − + +

1 1
4 4

log 4 2 log [(4 )( 6)]x x x⇔ + = − +

4 2 (4 )( 6)x x x⇔ + = − +

2

2

4 8 2 24
2 0

4 8 2 24
2 0

x x x
x

x x x
x

 + = − − +


+ >⇔ − − = − − + + <

2

1 33

x

x

=
⇔ 

= −

Bước 3: Đánh giá 
Để giúp HS tránh được sai lầm khi vận dụng công thức 

trên, khi dạy xong công thức  log ( ) log loga a abc b c= +
với b>0, c>0, GV có thể hỏi HS: Nếu ta có logab và 

logac với b>0, c>0 thì ta có log log loga a ab c bc+ =  hay 
không?. Ngược lại, nếu ta có logabc với bc>0 thì ta có 
ngay logabc= logab+logac hay không? Tại sao?. Để trả 
lời được câu hỏi này, đòi hỏi HS phải xem xét công thức 
theo hai chiều hỗ trợ cho nhau, phải biết điều kiện để tồn 
tại các lôgarit ở hai vế của công thức. Từ đó, đi đến khẳng 
định chiều ngược lại logabc= logab+logac với bc>0 không 
phải luôn luôn đúng, chỉ đúng khi b>0, c>0  hoặc phải 
biến đổi thành: log log log ,a a abc b c= + với b>0. Khi 

đó, nếu gặp các trường hợp, chẳng hạn logaB
3 với B>0, 

HS sẽ biến đổi thành 3logaB, còn 
2log 2loga aB B=  với 

B≠0. Từ đó sẽ vận dụng đúng công thức để giải bài toán 
trên.

- GV khéo léo cài đặt, lựa chọn các bài toán có nhiều 
khả năng khi giải HS thường mắc sai lầm hoặc lựa chọn 
lời giải có chứa sai lầm, yêu cầu HS tìm ra chỗ sai, nguyên 
nhân sai lầm và sửa chữa lại các sai lầm đó. Chẳng hạn:

Hoạt động 1: Nhìn lại quá trình suy nghĩ để tìm kiếm 
con đường GQVĐ

Ví dụ 2: Tính tích phân ∫ +
=

3

4

cot21
1

π

π

dx
x

I

GV yêu cầu HS tìm mồi liên hệ đặc biệt trong bài toán
Cách 1:
Bước 1: Phát hiện vấn đề mấu chốt
Trong bài toán xuất hiện cotx, gợi cho 

HS suy nghĩ đến xuất hiện biến mới  
t = cotx. Tuy nhiên, khi đó trong biểu thức dưới dấu tích 

phân cần xuất hiện
 x2sin

1  vì 
2

1
sin

dt dx
x

= − . Từ ý nghĩ 

đó HS sẽ thấy cần xem xét vai trò của số 1 trong biểu 

thức, cụ thể là có liên hệ gì đến sin2x hay
 x2sin

1 . Từ đó,
 

HS sẽ nghĩ đến thay 1 bởi (sin2x + cos2x ) (thuộc SNT)

HS 
2 2 2

3 3 3
2

4 4 4

1 sin cos 1 cot 1.
1 2cot 1 2cot 1 2cot sin

x x xI dx dx dx
x x x x

π π π

π π π
+ +

= = =
+ + +∫ ∫ ∫

HS đặt t = cotx. Khi đó,
 

3 2
3

1

1
1 2

tI dt
t

+
= −

+∫ . Tích phân 

này HS biết cách giải
Bước 2: Huy động kiến thức và lựa chọn giải pháp
Cách 2:

Biến đổi ( )cos 2sin1 sin 1 2 .
1 2cotx sin 2cos 5 5 sin 2cos

x xx
x x x x

−
= = −

+ + +
, với 

mục đích là cosx-2sinx=(sinx+2cosx). Từ đó, đưa về 
dạng cơ bản để tính được tích phân I. Nhưng một câu hỏi 
đặt ra là: cơ sở nào để nghĩ đến phép biến đổi như trên? 
HS không dễ dàng tìm được phép biến đổi đó nếu không 
có sự gợi ý cụ thể của GV.

GV cần hướng HS tìm được phương pháp giải tổng quát 

cho tích phân có dạng
 1 1 1

sin cos
sin cos

A x B x CI dx
A x B x C

+ +
=

+ +∫  như 

sau:
Ta có:

( ) ( )1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

sin cos sin cossin cos
sin cos sin cos

A x B x C A x B x CA x B x C
A x B x C A x B x C

α β γ′+ + + + + ++ +
=

+ + + +

( ) ( )1 1 1 1

1 1 1

sin cos
sin cos

A B x B A x C
A x B x C

α β α β α γ− + + + +
=

+ +

( )
1 1

1 1 *
A B A
B A B
C C

α β
α β
α γ

− =
⇒ + =
 + =

Nhờ vào hệ (*) HS tìm được các hệ số điều chỉnh α;β;γ
Từ đó, HS có được cách giải tổng quát tích phân 

có dạng như trên GV cần chú ý cách giải tích phân
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1 1 1sin cos
I dx

A x B x C
γ

=
+ +∫  như sau:

1 1 1sin cos
dx

A x B x C
γ

+ +∫

2 2 2 2
1 1 12sin cos cos sin cos sin

2 2 2 2 2 2

dx
x x x x x xA B C

γ
=

   + − + +   
   

∫

( ) ( )2 2
1 1 1 1 1

1.
tan 2 tan cos

2 2 2

dxx x xC B A B C

γ
=

− + + +
∫

Đặt tan
2
xt =

Sau khi, HS được trang bị kiến thức về phương pháp 
giải trên GV yêu cầu HS giải thích tại sao ta lại biết cách 
biến đổi.

( )cos 2sin1 sin 1 2 .
1 2cotx sin 2cos 5 5 sin 2cos

x xx
x x x x

−
= = −

+ + +
Bước 3: Nhìn lại quá trình GQVĐ
GV: Nhìn lại quá trình GQVĐ giúp chúng ta điều gì?
HS: Nhìn lại quá trình giải không chỉ giúp chúng ta 

phát hiện được những sai sót mà còn giúp chúng ta hiểu 
được cơ sở của quá trình suy nghĩ (chẳng hạn tại sao 

lại biết biến đổi 
( )cos 2sinsin 1 2 .

sin 2cos 5 5 sin 2cos
x xx

x x x x
−

= −
+ +

). 

Đồng thời, đưa ra được cách giải tổng quát phổ biến cho 
nhiều bài có cùng dạng toán (cách 2 tổng quát hơn cách 
1). Qua đó, HS được chủ động chiếm lĩnh tri thức một 
cách tích cực, hứng thú và hiệu quả.

Như vậy, bằng các hoạt động như trên, HS được rèn 
luyện KN phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá quá trình 
tìm kiếm con đường, cách thức GQVĐ.

Hoạt động 2: Nhìn lại cách khai thác kết quả bài 
toán và mở rộng bài toán liên quan

Ví dụ 3: Cho hàm số
 

2 1
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị (C)

Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M 
cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao 
điểm của các đường tiệm cận. 

a) Chứng minh rằng, tam giác IAB có diện tích không 
đổi.

b) Tìm toạ độ điểm M sao tam giác IAB có cho chu vi 
nhỏ nhất.

Hoạt động 2.1. Mở rộng bài toán 1
Bước 1: Huy động kiến thức, tri thức phương pháp 
GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài và thực hiện 
Giao điểm của hai tiệm cận I(1;2). Gọi 

( ) ( )0 0
2 1; , 1

1
xM x C x
x
+ ∈ ≠ − 

. Khi đó, phương trình tiếp 

tuyến (∆) tại M có dạng: 
( )

( ) 0
02

00

2 13
11

xy x x
xx

+−
= − +

−−

Tiếp tuyến (∆) cắt hai tiệm cận lần lượt tại 0

0

2 41;
1

xA
x

 +
 −   

và ( )02 1;2B x −

a) Chứng minh rằng, tam giác IAB có diện tích không 
đổi.

Ta có: 0
0

1 1 6. .2 1 6
2 2 1IABS IA IB x

x∆ = = − =
−

 (đvdt) 

(không đổi)
b) Tìm toạ độ điểm M sao tam giác IAB có cho chu vi 

nhỏ nhất.
Gọi P là chu vi của tam giác IAB
Ta có: 

( ) ( )

2 2

2 22 . 2 . 2 . 2 .
2 2 . 2 2 12

P IA IB AB IA IB IA IB

IA IB IA IB IA IB IA IB
IA IB

= + + = + + +

≥ + = +

= + = +

Dấu “=” xảy ra khi 

0
0

0 0

1 36 2 1
1 1 3

x
IA IB x

x x

 = +
= ⇔ = − ⇔ 

− = −

Từ đây, HS tìm được tọa độ điểm ( )1 1 3;2 3M + +

và ( )1 1 3;2 3M − −

Bước 2: Phát hiện mối liên hệ mấu chốt. Trên cơ sở 
kết quả bài toán đã cho GV yêu cầu mở rộng bài toán 
thành bài toán mới. HS suy nghĩ trả lời. GV yêu cầu HS 
nhận xét về kết quả của bài toán. GV yêu cầu HS nhớ lại 
công thức về mối liên hệ giữa diện tích S, chu vi P của 
tam giác IAB và bán kính r của đường tròn nội tiếp tam 
giác IAB đã biết.

Dự kiến HS biết được công thức S = r.P
GV yêu cầu HS, Từ công thức trên các em phát hiện 

thấy điều gì? Dự kiến HS phát hiện được chu vi tam giác 
IAB bé nhất thì dẫn đến bán kính đường tròn nội tiếp tam 
giác IAB sẽ lớn nhất (thuộc SNT)

(Vì
 

. SS r P r
P

= ⇔ =  mà diện tích S không đổi nên 

khi chu vi P bé nhất thì bán kính r lớn nhất)
Bước 3: Sáng tạo, mở rộng bài toán liên quan 
GV yêu cầu HS phát biểu bài toán mới. HS phát biểu 

bài toán mới.

Bài toán 1: Cho hàm số
 

2 1
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị (C). Cho 

M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 
các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm 
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của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao bán kính 
đường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất.

Hoạt động 2.2. Mở rộng bài toán 2
GV hỏi HS ngoài bài toán trên ta còn bài toán nào nữa
Bước 1: Phát hiện vấn đề mấu chốt liên quan
HS phát hiện được bán kính lớn nhất thì diện tích của 

hình tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất. Do đó, HS phát 
biểu bài toán mới.

Bước 2: Điều chỉnh, bổ sung, phát hiện bài toán liên 
quan

Bài toán 2: Cho hàm số 2 1
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị (C). Cho 

M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 
các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm 
của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao diện tích 
hình tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất.

Hoạt động 2.3. Mở rộng bài toán 3
GV có thể gợi ý để HS phát hiện thêm các bài toán liên 

quan đến bán kính và diện tích hình tròn ngoại tiếp tam 
giác IAB như sau:

Bước 1: Huy động kiến thức liên quan
GV yêu cầu HS nhớ lại công thức về mối liên hệ giữa 

diện tích S, các cạnh của tam giác IAB và bán kính R của 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB đã biết.

Dự kiến HS phát hiện được công thức . .
4

a b cS
R

=  hay 

. .
4IAB

IA IB ABS
R∆ =

Bước 2: Phát hiện vấn đề mấu chốt
GV hỏi HS: Từ kết quả bài toán đã cho và công thức 

trên các em rút ra được điều gì?
HS: Vì diện tích S không đổi nên bán kính R phụ thuộc 

vào IA.IB. AB
Theo bài toán đã cho

2 2. . . . . 2 . 12 2.12IA IB AB IA IB IA IB IA IB IA IB= + ≤ =

Từ đó, HS phát hiện thêm bài toán mới như sau:
Bước 3: Điều chỉnh linh hoạt và phát hiện bài toán liên 

quan

Bài toán 3: Cho hàm số
 

2 1
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị (C). Cho 

M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 
các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm 

của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao bán kính 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB nhỏ nhất.

Tương tự HS cũng phát hiện được bài toán sau:

Bài toán 4: Cho hàm số 2 1
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị (C). Cho 

M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 
các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm 
của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao diện tích 
hình tròn ngoại tiếp tam giác IAB nhỏ nhất.

Trong quá trình nhìn lại bài toán, GV cần rèn luyện cho 
HS thói quen không chỉ phát hiện và sửa chữa sai lầm, 
cách thức huy động kiến thức, phương pháp, cách khai 
thác giả thiết mà còn chú trọng đến việc khai thác kết quả 
của bài toán để sử dụng cho bài toán khác hoặc mở rộng 
bài toán liên quan và liên hệ thực tiễn.

Tóm lại, việc sáng tạo bài toán mới hay mở rộng bài 
toán cần được quan tâm thích đáng và vận dụng thường 
xuyên khi cho HS thực hành GQVĐ. GV cần quan tâm, 
chú trọng đến những câu hỏi như: liệu bài toán này có liên 
quan hay quan hệ với loại bài toán nào đó hay không? Có 
thể quy bài toán đã cho về bài toán quen thuộc đã biết 
cách giải, hoặc có thể sử dụng những khía cạnh nào đó ở 
các bài toán liên quan để giải bài toán đã cho. 

3. Kết luận
SNT thường là đối thoại bên trong về cách thức giải 

quyết bài toán. Đây là điều cần làm để phát triển khả 
năng suy nghĩ về suy nghĩ cho HS. HS thành công là có 
thể tự đánh giá được quá trình nhận thức của mình, từ 
đó giúp HS có được hệ thống kiến thức logic, tổng hợp 
và tránh được những sai sót. KN SNT sẽ giúp HS thành 
công trong việc sử dụng tư duy chiến lược và lựa chọn, 
sử dụng nhiều chiếc lược giúp đạt được mục tiêu học tập 
cũng như áp dụng kiến thức vào tình huống mới. Ngoài 
ra, KN SNT còn giúp HS tiếp tục mở rộng chiến lược 
bằng cách phân tích các phương pháp phù hợp, lựa chọn 
các chỉ dẫn và thông tin phản hồi bằng quan sát và tương 
tác với các chiến lược phù hợp. Chất lượng sản phẩm đầu 
ra của của việc học sẽ được nâng lên nếu HS được rèn 
luyện KN đánh giá quá trình giải quyết bài toán, đây là 
một trong những KN SNT. 
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ABSTRACT: Assessing is a metacognitive skill and reviewing the problem solving 
process is one of the component skills of assessment skills. Therefore, it is 
necessary to practice the habit of reviewing the problem solving process for 
students. The review of the problem solving process is presented in different 
perspectives. After each solution, the teacher should focus on training students 
to look back on the process of thinking; linking and mobilizing knowledge; 
detecting and correcting mistakes; selecting methodological knowledge as 
well as expanding the process and its practical relations. Thereby, students 
are trained in assessment skills in solving problem (one of the metacognitive 
skills). When students practice this skill, they understand the whole process 
of thinking to find solutions and actively acquire new knowledge, so that they 
become proactive, active and interested in learning.
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