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1. Đặt vấn đề 
Nghiên cứu về mô hình hóa xuất hiện khá lâu trong 

giáo dục, tuy nhiên được đánh dấu rõ nét từ nghiên cứu 
của Pollak vào năm 1970. Tiếp theo là các nghiên cứu 
nổi bật của các tác giả Swetz và Hartzler (1991), Ogborn 
(1994), Blum và Leib (2006), Stillman, Galbraith, 
Brown (2007), Biembengut, M. S. & Hein, N., 2007, 
Aristides C. Barreto (2010). Ở Việt Nam, việc nghiên 
cứu về mô hình hóa, năng lực mô hình hóa và việc phát 
triển năng lực mô hình hóa cho học sinh đã được các 
tác giả Nguyễn Thị Tân An (2012), Lê Thị Hoài Châu 
(2014), Nguyễn Danh Nam (2016) quan tâm nghiên 
cứu. Các tác giả Việt Nam chủ yếu tập trung việc nghiên 
cứu giải pháp để phát triển năng lực mô hình hóa cho 
học sinh trong quá trình dạy học Toán dựa trên các quy 
trình mô hình hóa mà các tác giả ngoài nước đã đề xuất. 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã xác định rõ năng lực mô hình hóa là một 
trong những năng lực đặc thù cần hình thành cho học 
sinh trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Blum 
và Jensen (2007) cho rằng, năng lực mô hình hóa là khả 
năng thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quá trình mô 
hình hóa trong một tình huống cho trước. Quan điểm 
này khá phù hợp với quan điểm về năng lực mô hình 
hóa được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Do vậy, phát triển năng lực mô hình hóa 
cho học sinh trong dạy học Toán là tổ chức cho người 
học thực hiện tốt quy trình mô hình hóa một tình huống 
thực tiễn tương thích với kiến thức Toán học mà người 
học cần lĩnh hội.

Trong Chương trình môn Toán ở trường phổ thông, 
quan hệ hàm là mối quan hệ phổ biến nhất và trọng tâm 
nhất, mô tả nhiều nhất các tình huống thực tiễn gắn với 
cuộc sống của học sinh. Do vậy, dạy học hàm số là cơ 
hội thuận lợi để giúp học sinh phát triển năng lực mô 
hình hóa. Các vấn đề: Biểu hiện của năng lực mô hình 

hóa trong học tập hàm số bậc nhất và bậc hai là gì? Biện 
pháp nào để thúc đẩy biểu hiện này của người học rõ 
nét hơn trong học tập? Những vấn đề trên sẽ được trả 
lời trong bài viết này.  

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô hình Toán học, mô hình hóa Toán học
Mô hình: Theo Swetz và Hartzler (1991), mô hình 

là một mẫu, một đại diện, một minh họa được thiết kế 
để mô tả cấu trúc, cách vận hành của một sự vật hiện 
tượng, một hệ thống hay một khái niệm. Vậy, mô hình 
là một hình mẫu dùng để minh họa, mô tả hình dáng, 
cấu trúc, phương thức hoạt động của sự vật, hiện tượng 
hay một khái niệm. Mô hình có thể được nhìn ở nhiều 
bình diện, về mặt trực giác, người ta thường nghĩ mô 
hình theo ý nghĩa vật lí, mô hình được hiểu như một vật 
có điểm đặc trưng của vật thực tế, được dùng để thay 
thế cho vật thực tế đó, thông qua mô hình, ta có thể 
khám phá đối tượng mà không cần dùng đến vật thật. 
Về mặt nhận thức, mô hình là sản phẩm của quá trình tư 
duy, ra đời nhờ quá trình trừu tượng hóa các đối tượng 
cụ thể hay nói cách khác, đối tượng nghiên cứu đã được 
lí tưởng hóa. 

Mô hình hóa: Từ định nghĩa về mô hình ta có thể 
thấy, muốn có mô hình con người ta phải tạo ra nó từ 
tình huống thực tiễn, quá trình tạo ra mô hình chính 
là mô hình hóa (modelling). Ogborn (1994) cho rằng: 
Mô hình hóa là suy nghĩ về một thứ nhân tạo đơn giản 
hơn. Mô hình hóa là thay thế đối tượng gốc bằng một 
mô hình nhằm thu thập các thông tin quan trọng về đối 
tượng bằng cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm 
trên mô hình. Gierre (1988) cho rằng: Mô hình hóa là 
mô tả một tình huống trong thực tế nhằm mục đích giải 
quyết một vấn đề hoặc câu hỏi trong tình huống đó. Mô 
hình hóa vừa là cách làm việc, vừa là cách suy nghĩ. Nó 
bao gồm một quá trình lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự sáng tạo 
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và phát minh trong đó kiến thức Toán học, Khoa học và 
Kĩ thuật được áp dụng để mô tả tình huống mới. 

Xét trên phương diện dạy học, Nguyễn Danh Nam 
(2016) cho rằng: Mô hình hóa được biết đến như một 
phương pháp dạy học, cung cấp cho học sinh hiểu khái 
niệm của vấn đề, giúp học sinh đọc hiểu, thiết lập và 
giải quyết vấn đề cụ thể dựa trên tình huống thực tế [5]. 
Mô hình hóa giống như một phương pháp nghiên cứu 
khoa học, giúp học sinh biết cách nghiên cứu và ứng 
dụng các mô hình Toán học vào các lĩnh vực khác nhau. 
Đây chính là môi trường để học sinh khám phá các kiến 
thức Toán học.

Tóm lại, mô hình được dùng để mô tả một đối tượng 
thực tiễn nào đó, song mô hình không thể thay thế cho 
vật mẫu. Mô hình hóa là quá trình tạo ra các mô hình để 
giải quyết vấn đề nào đó xuất phát từ tình huống thực 
tiễn.

Mô hình hóa Toán học: Theo Aristides C. Barreto 
(2010), mô hình hóa Toán học là một mô hình trừu 
tượng, sử dụng ngôn ngữ Toán học (các đồ thị, phương 
trình, hệ phương trình, hàm số, các kí hiệu Toán học,…) 
để biểu diễn và mô tả đặc điểm của một sự vật, hiện 
tượng hay một đối tượng thực được nghiên cứu.

Nguyễn Danh Nam (2016), đã dựa vào quan điểm 
của Edwards và Hamson (2001) để đưa ra khái niệm 
mô hình hóa Toán học là quá trình chuyển đổi một vấn 
đề thực tế sang một vấn đề Toán học thông qua việc 
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. Nói 
cách khác, mô hình hóa Toán học chính là quá trình giải 
quyết vấn đề thực tế bằng công cụ và ngôn ngữ Toán 
học. Vấn đề của tình huống thực tiễn được chuyển đổi 
sang vấn đề Toán học phù hợp và ngược lại.

Theo Lê Thị Hoài Châu (2014), mô hình Toán học 
là sự giải thích ngôn ngữ Toán học cho một hệ thống 
ngoài Toán học với những câu hỏi xác định mà người 
ta đặt ra trên hệ thống này [8]. Quá trình mô hình hóa 
Toán học là quá trình xây dựng một mô hình Toán học 
cho vấn đề ngoài Toán học, giải quyết vấn đề bằng ngôn 
ngữ Toán học trong mô hình đó, rồi kiểm tra và đánh 
giá kết quả trong ngữ cảnh thực tiễn, cải tiến mô hình 
nếu cách giải quyết không thể chấp nhận.

Như vậy, có thể nói, mô hình hóa Toán học được 
hiểu là sử dụng các công cụ Toán học để mô tả các tình 
huống thực tiễn, thể hiện các tình huống đó dưới dạng 
ngôn ngữ Toán học, đưa bài toán thực tiễn thành bài 
toán Toán học phù hợp. Quá trình chuyển đổi giữa tình 
huống thực tiễn và tình huống Toán học tuân theo một 
quy trình nhất định với những quy tắc đặc biệt để xây 
dựng giả thuyết Toán học từ đó học sinh có thể dễ dàng 
nhìn nhận các vấn đề thực tiễn. Mô hình hóa Toán học 
là một hoạt động phức tạp, chuyển đổi giữa Toán học 

và thực tiễn theo cả hai chiều. Vì vậy, đòi hỏi học sinh 
phải có nhiều năng lực khác nhau trong các lĩnh vực 
Toán học khác nhau, đồng thời có kiến thức liên quan 
đến tình huống thực tiễn.

2.2. Quy trình mô hình hóa Toán học
Năm 1970, Pollak đã đưa ra sơ đồ mô hình hóa đầu 

tiên về sự chuyển đổi giữa thực tiễn và Toán học và 
ngược lại khi thực hiện mô hình hóa.

Sơ đồ 1: Sơ đồ quy trình mô hình hóa Toán học theo 
Pollak (1970)

Từ Sơ đồ 1 ta thấy, tình huống thực tiễn ban đầu được 
phiên dịch sang tình huống Toán học dựa trên ngôn ngữ 
Toán học rồi giải bài toán trong mô hình đó và quay lại 
áp dụng kết quả với tình huống thực tiễn ban đầu. Nhìn 
vào mô hình này của Pollak, ta thấy ông mới chỉ mô tả 
được một cách vô cùng khái quát quy trình mô hình hóa 
Toán học. Chúng ta chưa nhận thấy được những công 
việc quan trọng phải làm để có thể chuyển từ bài toán 
thực tiễn sang bài toán Toán học và ngược lại. Nhằm chi 
tiết hóa quy trình do Pollak đề xuất, Swetz và Hartzler 
(1991) cho rằng, chúng ta có thể mô tả quá trình mô 
hình hóa Toán học một tình huống nào đó với bốn giai 
đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng mô hình. Đây là giai đoạn vô 
cùng quan trọng, trong giai đoạn này ta cần quan sát 
hiện tượng thực tiễn, xây dựng tình huống, tìm các yếu 
tố trọng tâm có ảnh hưởng đến vấn đề thực tiễn đó, lập 
giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố đã cho bằng 
cách dùng ngôn ngữ Toán học, nhờ trí tưởng tượng và 
trực giác học sinh để xây dựng mô hình dựa trên các 
đặc điểm đặc trưng của đối tượng. Mô hình này có thể 
là mô hình vật chất hoặc liên tưởng tới những mô hình 
đã có sẵn. 

Giai đoạn 2: Nghiên cứu mô hình: Trong giai đoạn 
này, mô hình phát hiện được ở giai đoạn trước trở thành 
đối tượng nghiên cứu bằng các phương pháp lí thuyết 
và thực nghiệm khác nhau. Đó là quá trình nghiên cứu 
mô hình có phù hợp với đối tượng ban đầu hay không 
và đến giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 3: Giai đoạn xử lí kết quả: Trong giai đoạn 
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này, ta cần vận dụng các phương pháp và công cụ Toán 
học phù hợp để giải quyết mô hình Toán học, sau đó đối 
chiều mô hình với thực tiễn và rút ra kết luận để trả lời 
cho tình huống thực tiễn.

Giai đoạn 4: Đưa ra kết quả và điều chỉnh mô hình. 
Trong giai đoạn này, từ kết quả thu được dựa trên mô 
hình Toán học được chuyển về đối tượng nghiên cứu 
ban đầu để đối chiếu, dựa vào đó để điều chỉnh mô hình 
phù hợp với đối tượng.

Việc nghiên cứu về mô hình hóa vẫn được các tác giả 
tiếp tục hoàn thiện để có thể giúp học sinh dễ vận dụng. 
Cụ thể, chúng ta cần làm những gì trong các giai đoạn 
mô hình hóa để đảm bảo sự thành công và có được mô 
hình tối ưu. Blum và Leib (2006) đã đề xuất mô hình 
bao gồm 7 bước được thể hiện trong Sơ đồ 2:

Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình mô hình hóa Toán học theo 
Bloom và Leib (2006)

Các giai đoạn được thể hiện theo sơ đồ trên như sau:
Bước 1: Từ tình huống thực tiễn, xây dựng một mô 

hình cho tình huống đó, khám phá và thiết lập mục tiêu 
giải quyết cho tình huống.

Bước 2: Đơn giản hóa tình huống và đưa các biến phù 
hợp vào để được mô hình thực của tình huống, lựa chọn 
các biến quan trọng để mô tả tình huống.

Bước 3: Chuyển từ mô hình thực sang mô hình toán, 
hay thiết lập mô hình bằng công cụ và ngôn ngữ Toán 
học, mô tả mối quan hệ giữa các biến số.

Bước 4: Làm việc trong môi trường Toán học để đạt 
được kết quả, phân tích các mối quan hệ giữa các biến 
để rút ra kết luận.

Bước 5: Thể hiện kết quả trong ngữ cảnh thực tế.
Bước 6: Xem xét tính phù hợp của kết quả hay phải 

thực hiện chu trình lần 2.
Bước 7: Trình bày cách giải quyết.
Năm 2007, Stillman, Galbraith, Brown (2007) đưa ra 

sơ đồ mô hình hóa mở rộng với sự cải tiến chi tiết của 
sơ đồ của Blum và Leib (2006). Bên cạnh việc mô tả 
quá trình mô hình hóa, Stillman và các cộng sự nhấn 
mạnh tính chất phản ánh quá trình thông qua mũi tên 
hai chiều, đồng thời chú ý đến các hoạt động nhận thức 

của học sinh xảy ra trong suốt quá trình. Một ưu điểm 
nữa trong quy trình này của các tác giả là bước kiểm 
nghiêm tính hợp lí và tối ưu của mô hình đã xây dựng 
và có điều chỉnh cho phù hợp. 

Sơ đồ 3: Sơ đồ quy trình mô hình hóa Toán học theo 
Stillman, Galbraith, Brown (2007)

Trong Sơ đồ 3, các mục từ A đến G là các bước của 
quá trình mô hình hóa, các mũi tên thể hiện sự chuyển 
đổi giữa các bước: 1) Hiểu, đơn giản hóa, xây dựng lại 
tình huống; 2) Đặt giả thiết, phát biểu mô hình toán; 3) 
Giải toán; 4) Giải thích kết quả toán; 5) So sánh, phê 
phán, xem xét tính hợp lí; 6) Chia sẻ kết quả thực tế 
(nếu mô hình không được chấp nhận); 7) Lặp lại quá 
trình (nếu mô hình không được chấp nhận).

Từ các quy trình mô hình hóa của Swetz và Hartzler 
(1991), Blum và Leib (2006), Stillman, Galbraith, 
Brown (2007), chúng tôi nhận thấy, về bản chất 4 giai 
đoạn trong quy trình mô hình hóa Toán học do Swetz 
và Hartzler (1991) đề xuất đã chứa đựng các bước trong 
quy trình của Blum và Leib (2006), Stillman, Galbraith, 
Brown (2007). Do vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi 
dựa chủ yếu vào quy trình mô hình hóa Toán học của 
Swetz và Hartzler (1991). 

2.3. Năng lực mô hình hóa Toán học
Năng lực mô hình hóa Toán học: Có nhiều định 

nghĩa khác nhau về năng lực mô hình hóa Toán học. Các 
tác giả (Verschaffel, L. and E. De Corte, 1997; Nguyễn 
Thị Nga, 2014; Lê Thị Hoài Châu, 2014; Nguyễn Danh 
Nam, 2015) coi năng lực mô hình hóa Toán học như là 
khả năng vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn, 
hay là khả năng áp dụng những hiểu biết Toán học để 
chuyển một tình huống thực tiễn về dạng Toán học. Các 
tác giả đều có những quan điểm khá tương đồng khi 
cho rằng, các thành tố của năng lực Toán học hóa tình 
huống thực tiễn của học sinh trung học phổ thông bao 
gồm:

- Năng lực thu nhận thông tin Toán học từ tình huống 
thực tiễn: Khả năng quan sát tình huống thực tiễn; khả 
năng tưởng tượng, chuyển đổi các ý tưởng từ thực tiễn 
thành các yếu tố Toán học; khả năng ước lượng, dự 
đoán các kết quả có thể xảy ra của tình huống.

- Năng lực định hướng đến các yếu tố trung tâm của 
tình huống: Khả năng xác định yếu tố trọng tâm của 
tình huống; khả năng thiết lập mối quan hệ giữa các yếu 
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tố, đánh giá mức độ phụ thuộc của các yêu tố; khả năng 
loại bỏ những gì không bản chất.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ 
Toán học: Khả năng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên ngắn 
gọn, chính xác để diễn đạt các tình huống; Khả năng 
sử dụng ngôn ngữ Toán học để chuyển đổi các bài toán 
thực tiễn sang dạng Toán học và giải bài toán đó.

- Năng lực xây dựng mô hình Toán học: Khả năng 
phát hiện ra yếu tố trọng tâm của tình huống thực tiễn; 
khả năng biểu diễn các đại lượng thực tế bằng ngôn ngữ 
Toán học; Khả năng biểu đạt các mối quan hệ giữa các 
đại lượng bằng các mệnh đề Toán học, các biểu thức 
chứa biến, đồ thị, biểu đồ,...; Khả năng khái quát hóa 
các tình huống thực tiễn theo quan điểm của Toán học.

- Năng lực làm việc với mô hình Toán học: Khả năng 
giải toán trên mô hình, dựa vào lời giải bài toán nêu ra 
được kết quả của mô hình; Khả năng biến đổi mô hình 
Toán học theo ý cá nhân; Khả năng dùng mô hình phán 
đoán tình huống thực tiễn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh mô hình: 
Khả năng kiểm tra, đối chiếu kết quả; khả năng phê 
phán, phát hiện giới hạn của mô hình; khả năng vận 
dụng suy luận có lí vào việc đưa ra các mô hình toán 
cho tình huống thực tiễn và biết so sánh tìm ra mô hình 
hợp lí hơn.

Tuy nhiên, thực tế nhiều tác giả cũng cho rằng, không 
thể đồng nhất năng lực mô hình hóa với năng lực Toán 
học hóa các tình huống thực tiễn. Theo Blum và Jensen 
(2007), năng lực mô hình hóa Toán học là khả năng 
thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quy trình mô hình 
hóa trong dạy học Toán nhằm giải quyết các vấn đề 
Toán học được đặt ra. Các thành tố của năng lực mô 
hình hóa Toán học bao gồm: 1) Đơn giản giả thuyết; 2) 
Làm rõ mục tiêu; 3) Thiết lập vấn đề; 4) Xác định biến, 
tham số, hằng số; 5) Thiết lập mệnh đề Toán học; 6) 
Lựa chọn mô hình; 7) Biểu diễn mô hình thích hợp; 8) 
Liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 
năm 2018, năng lực mô hình hóa Toán học thể hiện 
qua việc: 1) Xác định được mô hình Toán học (gồm 
công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,…) cho tình 
huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn; 2) Giải quyết 
được những vấn đề Toán học trong mô hình được thiết 
lập; 3) Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ 
cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải 
quyết không phù hợp.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan niệm năng 
lực mô hình hóa Toán học như Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018. Chúng tôi đồng ý với Blum và Jensen 
(2007) rằng, năng lực mô hình hóa Toán học được hình 
thành thông qua các giai đoạn của quy trình mô hình hóa.

Năng lực mô hình hóa Toán học của học sinh trong 
học tập nội dung Hàm số bậc hai: Theo Khinsin, 

không có khái niệm nào khác có thể phản ánh những 
hiện tượng khách quan một cách trực tiếp và cụ thể như 
khái niệm Hàm, không có khái niệm nào có thể thể hiện 
được ở trong nó những nét biện chứng của tư duy Toán 
học hiện đại như khái niệm Hàm vì với khái niệm Hàm 
người ta nghiên cứu sự vật trong trạng thái biến đổi sinh 
động của nó chứ không phải trong trạng thái tĩnh, trong 
sự phụ thuộc lẫn nhau chứ không phải tách rời nhau 
(Nguyễn Bá Kim, 2002). Vì vậy, Hàm số là một trong 
những khái niệm cơ bản của Toán học và giữ vị trí trung 
tâm trong Chương trình môn Toán ở trường phổ thông.

Dựa vào mô tả về năng lực mô hình hóa và qua các 
yêu cầu học sinh cần đạt khi học nội dung “Hàm số” 
được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 (lớp 10), chúng tôi đề xuất các biểu hiện của năng 
lực mô hình hóa của học sinh khi học Hàm số như sau:

(N1) Chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tiễn sang ngôn 
ngữ Toán học (các biến số, tham số, kí hiệu…). Lựa 
chọn được công thức xác định Hàm bậc nhất/bậc hai 
hoặc bảng giá trị hoặc đồ thị của Hàm bậc nhất/bậc hai 
cho trước mà phù hợp với tình huống xuất hiện trong 
bài toán thực tiễn.

(N2) Thiết lập được bảng giá trị (bảng gồm một số 
hữu hạn giá trị) của Hàm bậc nhất/bậc hai mà tương 
thích với một tình huống cho trước từ đó dự đoán được 
công thức xác định Hàm bậc nhất/bậc hai tương ứng.

(N3) Đặt ẩn, xác định được mối tương quan Hàm bậc 
nhất/bậc hai giữa các yếu tố trong bài toán thực tiễn.

(N4) Giải quyết được những vấn đề Toán học trong 
mô hình Hàm bậc nhất/bậc hai vừa được thiết lập để trả 
lời cho bài toán thực tiễn.

(N5) Đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và 
cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù 
hợp, hướng tới lí giải được tính đúng đắn của lời giải.

2.4. Một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực 
mô hình hóa cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông 
trong dạy học nội dung “Hàm số”
2.4.1. Biện pháp 1: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng chuyển 
ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ Toán học và kĩ năng xác định 
các biến số, tham số liên quan và mối liên hệ giữa các biến số
Mô hình hoá Toán học là quá trình chuyển đổi từ thực 

tiễn sang Toán học bằng các ngôn ngữ Toán học, bao 
gồm các biến số, tham số, kí hiệu… Do vậy, việc rèn 
luyện kĩ năng xác định được các biến số, tham số liên 
quan và mối liên hệ giữa các biến số cho học sinh là cần 
thiết. Biện pháp này hướng đến bồi dưỡng thành tố N1, 
N3 và N4 cho học sinh. 

Ví dụ 1 (Bài toán quả bóng đá): Khi một quả bóng 
được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. 
Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol 
trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oth, trong đó t là thời 
gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; h 
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là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng 
quả bóng được đá từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt 
độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó đạt độ cao 6m.

Hãy tìm Hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời 
gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng 
trong tình huống trên.

Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính 
xác đến hàng phần nghìn).

Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên 
(tính chính xác đến phần trăm)? 

- Qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện các 
kĩ năng sau đây: 1) Thiết lập và biểu diễn đồ thị của 
hàm số bậc hai (tương thích với N1-N2); 2) Kĩ năng mô 
tả những tình huống thực tiễn bằng công cụ Toán học 
(N3); 3) Kĩ năng giải bài toán liên quan đến giá trị lớn 
nhất và nhỏ nhất của hàm số bậc hai (N4).

Tiến trình hoạt động: Giáo viên chia lớp thành các 
nhóm học sinh và tổ chức cho nhóm giải quyết bài toán 
theo các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn 1 (Toán học hoá). Giáo viên hướng dẫn 
nhóm học sinh phân tích và hiểu được vấn đề thực tiến 
như sau: Quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol 
trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oth, vì vậy hàm số biểu 
thị độ cao h theo thời gian t là một hàm số bậc hai và cố 
phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng; Độ cao lớn 
nhất của quả bóng chính là tung độ của đỉnh parabol; 
Khoảng thời gian từ khi quả bóng được đá lên đến khi 
chạm đất (tức là tung độ của đồ thị hàm số bằng 0).

- Giai đoạn 2 (Giải bài toán). Giả sử
2( )h f t at bt c= = + + . Giáo viên cần hướng dẫn nhóm 

học sinh tìm các hệ a, b, c. Các nhóm học sinh thảo luận 
và tìm các hệ số a, b, c như sau: 

Quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m nghĩa là: 
(0) 1,2.f c= =  Sau đó 1 giây nó đạt độ cao 8,5m 

nên : (1) 1,2 8,5.f a b= + + =  Sau khi đá 2 giây quả 
bóng ở độ cao 6m, nghĩa là : (2) 4 2 1,2 6.f a b= + + =  

Giải hệ phương trình
 

7,3
2 2,4
a b

a b
+ =

 + =
 thu được kết 

quả sau: 4,9; 12,2.a b= − =  Vậy hàm số cần tìm là: 
2( ) 4,9 12,2 1, 2.f t t t= − + +

Độ cao lớn nhất của quả bóng chính là tung độ của 

đỉnh parabol:
 

43,09 8,794.
4,9

y
a

−∆ −
= = ≈

−  Giải phương 

trình bậc hai 24,9 12,2 1,2 0t t− + + =  được hai nghiệm gần 
đúng là 1 0.09t = −  (loại vì giá trị âm) và 2 2,58t = . Như 

vậy, quả bóng chạm đất sau gần 2,58 giây.
- Giai đoạn 3 (Hiểu và thông dịch). Giáo viên hướng 

dẫn học sinh đưa ra nhận xét: Quỹ đạo chuyển động của 
quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng. Ta có 

thể xác định được vị trí của quả bóng (về độ cao so với 
mặt đất và so với vị trí quả bóng được đá lên) ở một thời 
điểm bất kì trong quá trình chuyển động và sau bao lâu 
thì quả bóng chạm đất.

- Giai đoạn 4 (Đối chiếu thực tế). Trong thực tế, 
chuyển động của quả bóng còn phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố như: nhiệt độ môi trường, sức cản của không 
khí,… Trong những trường hợp không đòi hỏi sự chính 
xác quá cao thì ta có thể bỏ qua các yếu tô của môi 
trường và coi chuyển động của quả bóng là một phần 
của đường parabol. Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh 
tìm các chuyển động khác có quỹ đạo là một phần của 
parabol, như: Quỹ đạo của nước rơi của vòi phun nước, 
đường đi của quả bóng rổ, đường đi của đạn đại bác...

2.4.2. Biện pháp 2: Tạo tình huống yêu cầu phân tích mô hình 
dựa trên biểu đồ, đồ thị với số liệu thực tế
Qua biện pháp này học sinh có thể phát triển được các 

thành tố mô hình hoá sau đây: 1) Xác định được yếu tố 
trọng tâm của tình huống, sử dụng ngôn ngữ toán học 
để chuyển đổi các bài toán thực tiễn sang dạng toán 
học và giải quyết bài toán trong mô hình được thiết lập 
(N1); 2) Thiết lập mối quan hệ giữa các yếu tố bài toán 
bằng các mệnh đề Toán học, các biểu thức chứa biến, 
đồ thị, biểu đồ (N2); 3) Giải toán trên mô hình, dựa 
vào lời giải bài toán nêu ra được kết quả của mô hình 
(N4); iv)  Kiểm tra, đối chiếu kết quả sau khi giải bài 
toán (N5).

Ví dụ 2: Khi một con tàu vũ trụ được phóng lên Mặt 
Trăng, trước hết nó bay vòng quanh Trái Đất. Sau đó, 
đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động 
đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh Parabol 
lên Mặt Trăng (trong hệ toạ độ Oxy, x và y tính đơn 
vị nghìn kilomet). Biết rằng, khi động cơ bắt đầu hoạt 
động tức là khi x = 0  thì y = −7, sau đó ta có y = −4 khi  
x = 10 và y = 5 khi x = 20.

a) Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh parabol 
nói trên.

b) Theo lịch trình, để  đến được Mặt Trăng, con tàu 
phải đi qua điểm có toạ độ (100;y) với 294 1,5y = ± . 
Hỏi điều kiện đó có được thoả mãn hay không? 

Qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện các kĩ 
năng sau đây: 1) Thiết lập và biểu diễn đồ thị của hàm 
số bậc hai (tương thích với N1-N2); 2) Kĩ năng mô tả 
những tình huống thực tiễn bằng công cụ Toán học 
(N3); 3) Kĩ năng giải bài toán liên quan đến tìm khoảng 
giá trị của hàm số bậc hai (N4);

Lời giải: 
- Giai đoạn 1 (Toán học hóa). Các nhóm nhận nhiệm 

vụ, ta cần tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh 
parabol nói trên. Tức là tìm hiểu phương pháp biểu diễn  
y theo x, trong trường hợp này Ox là vĩ tuyến gốc và Oy 
là kinh tuyến gốc. Học sinh trao đổi, thảo luận tìm ra y 

Cao Thị Hà, Nguyễn Xuân Dung



26 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

là một hàm số của đối số x, xác định với mọi 0x ³  và 
phác thảo vị trí của các điểm thuộc đồ thị hàm số.

- Giai đoạn 2 (Giải toán. Ta cần tìm hàm số 
dạng 2( )f x ax bx c= + +  thoả mãn điều kiện 
là (0) 7f c= = − ; (10) 100 10 7 4f a b= + − = − ; 

(20) 400 20 7 5f a b= + − = .
Từ đó suy ra 0,03;  0.a b= =  Vậy hàm số cần tìm 

là 2( ) 0.03 7f x x= − .
- Giai đoạn 3 (Hiểu và thông dịch). Giáo viên hướng 

dẫn học sinh đưa ra nhận xét: Quỹ đạo chuyển động 
của con tầu vũ trụ là một nhánh Parabol trong mặt 
phẳng. Ta có thể xác định được vị trí của con tầu ở 
một thời điểm bất kì trong quá trình chuyển động. 
Theo điều kiện khi 100x =  thì 294 1.5y = ± , tức là: 

294 1.5 294 1.5y− ≤ ≤ +  hay ( )292.5;295.5y ∈ . Ta 
thấy, (100) 293f =  thoả mãn điều kiện đó.

- Giai đoạn 4 (Đối chiếu thực tế). Giáo viên yêu cầu 
nhóm học sinh tìm các chuyển động của các con tầu 
vũ trụ khi được phóng vào trong không gian, thực tế 
chuyển động của các con tầu vũ trụ ở những giai đoạn 
khác nhau có thể chuyển động theo các quỹ đạo và 
đường thẳng, nhánh parabol hoặc elip.

Ví dụ 3: Một hãng taxi quy định giá thuê xe đi mỗi 
kilômét là 6 nghìn đồng đối với 10 km đầu tiên và 2,5 
nghìn đồng đối với các kilômét tiếp theo. Một hành 
khách thuê taxi đi quãng đường x kilômét phải trả số 
tiền là y nghìn đồng. Khi đó, y là một hàm số của đối số 
x, xác định với mọi 0x ³ .

a) Hãy biểu diễn mối quan hệ giữa y và x ứng với 

[ ]0;  10x Î và khoảng ( )10;x Î +¥ .

b) Tính ( ) ( ) ( )8 ,  10 ,  18 .f f f  Vẽ đồ thị của hàm số 

( ) y f x=  và lập bảng biến thiên của nó.
- Qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện các 

kĩ năng sau đây: 1) Chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tiễn 
sang ngôn ngữ Toán học, lựa chọn được công thức xác 
định hàm bậc nhất mà phù hợp với tình huống xuất hiện 
trong bài toán thực tiễn (N1); 2)  Đặt ẩn, xác định được 
mối tương quan hàm bậc nhất giữa các yếu tố trong bài 
toán thực tiễn (N3); 3) Giải quyết được những vấn đề 
Toán học trong mô hình hàm bậc nhất vừa được thiết 
lập để trả lời cho bài toán thực tiễn (N4); 4) Đánh giá 
được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô 
hình nếu cách giải quyết không phù hợp, hướng tới lí 
giải được tính đúng đắn của lời giải (N5).

Tiến trình hoạt động:
- Giai đoạn 1 (Toán học hóa). Giáo viên chia lớp 

thành các nhóm, khoảng 6 đến 8 học sinh một nhóm. 
Các nhóm nhận nhiệm vụ, tìm hiểu phương pháp biểu 
diễn y theo x. Học sinh trao đổi, thảo luận tìm ra y là 
một hàm số của đối số x, xác định với mọi 0x ³  và 

phác thảo vị trí của các điểm thuộc đồ thị hàm số.
- Giai đoạn 2 (Giải bài toán). Các nhóm thảo luận 

biểu diễn hàm số y theo x, với mọi 0x ³  như sau: Khi 
0 10x£ £ , tức là quãng đường đi nằm trong 10 km 
đầu tiên, số tiền phải trả là 6y x= .

Khi 10x> , số tiền phải trả là 
6.10 ( 10).2,5 2,5 35.y x x= + - = +

Hình 1: Đồ thị minh họa cho bài toán trong ví dụ 3

- Giai đoạn 3 (Hiểu và thông dịch): Sau khi giải xong 
vấn đề, học sinh biết được rằng, y là hàm số bậc nhất 
của đối số x và được biểu diễn dưới dạng:

6
( )

2.5 35
x

y f x
x


= =  +

 nếu
 

0 10
10
x

x
≤ ≤
>

. Đồ thị hàm số

( ) y f x=  vẽ được như Hình 1. 

- Giai đoạn 4 (Đối chiếu thực tế). Sau khi tìm ra dạng 
biểu diễn của y, giáo viên yêu cầu các nhóm tính số 
tiền mà hành khách phải trả khi đi những quãng đường 
tương ứng với x = 8, x = 10, x = 18,... 

Nhóm học sinh đưa ra nhận xét: Khi hành khách 
muốn đi quãng đường xác định thì sẽ tính được trước 
số tiền phải trả. Hàm số y = f(x) là hàm số đồng biến. 
Do vậy, càng đi xa thì số tiền hành khách phải trả nhiều 
hơn. Tuy nhiên, khách hàng nhận thấy khi đi số kilômét 
nhiều hơn thì số tiền trung bình tính trên 1 kilômét sẽ 
rẻ hơn.

3. Kết luận
Năng lực mô hình hóa Toán học là một trong các năng 

lực quan trọng của con người và có thể coi là trình độ 
bậc cao của năng lực giải quyết vấn đề Toán học. Bởi 
vì, xét cho cùng, để giải quyết các vấn đề phức tạp của 
cuộc sống, con người thường cần sử dụng một mô hình 
để nghiên cứu thử nghiệm trước khi đưa ra kết luận 
chính thức. Do vậy, phát triển năng lực mô hình hóa 
Toán học cho học sinh chính là góp phần giúp họ phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề Toán học. Việc phát 
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triển năng lực mô hình hóa là công việc phức tạp, đòi 
hỏi nhiều công sức của giáo viên và học sinh, các giải 
pháp: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng chuyển ngôn ngữ 
tự nhiên sang ngôn ngữ Toán học và kĩ năng xác định 
các biến số, tham số liên quan và mối liên hệ giữa các 
biến số; Tạo tình huống yêu cầu phân tích mô hình dựa 

trên biểu đồ, đồ thị với số liệu thực tế chỉ là một trong 
các giải pháp nhỏ để vừa giúp học sinh thu nhận được 
những kiến thức cơ bản về hàm số, hiểu được giá trị của 
kiến thức hàm số, đồng thời phát triển được năng lực 
mô hình hóa, năng lực giải quyết vấn đề.
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