CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Vận dụng quy trình Mô hình hóa Toán học trong dạy toán ở lớp 12.
2. Mục tiêu của sáng kiến:
Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục theo định hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng
lực người học, dạy học mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông để phát triển năng lực người học là
một lựa chọn phù hợp. Qua đó vận dụng quy trình mô hình hóa vào giải quyết các bài toán thực tế trong chương
trình Toán THPT theo hướng mô hình hóa.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Qua quá trình giảng dạy Toán THPT, tôi nhận thấy các bài toán thực tế chiếm một vị trí quan trọng trong
chương trình toán học THPT. Sau đây xin giới thiệu quy trình mô hình hóa toán học được mô tả qua bốn bước:
Bước 1: Xuất phát từ một vấn đề thực tiễn. Xây dựng mô hình trung gian của vấn đề, tức là xác định các yếu
tố có ý nghĩa quan trọng nhất trong hệ thống và xác lập những quy luật mà chúng ta phải tuân theo.
Bước 2: Xây dựng mô hình toán học cho vấn đề đang xét, tức là diễn tả lại dưới dạng ngôn ngữ toán học
cho mô hình trung gian. Lưu ý là ứng với vấn đề đang xem xét có thể có nhiều mô hình toán học khác nhau, tùy
theo chỗ các yếu tố nào của hệ thống và mối liên hệ nào giữa chúng được xem là quan trọng.
Bước 3: Sử dụng các công cụ toán học để khảo sát và giải quyết bài toán hình thành ở bước hai. Căn cứ vào
mô hình đã xây dựng cần phải chọn hoặc xây dựng phương pháp giải cho phù hợp.
Bước 4: Phân tích và kiểm định lại các kết quả thu được trong bước ba. Ở đây, người ta phải xác định mức
độ phù hợp của mô hình và kết quả tính toán với vấn đề thực tế. Nếu kết quả không thể chấp nhận được thì phải
lặp lại quá trình để tìm câu trả lời phù hợp cho bài toán ban đầu.
Ví dụ : Sản xuất lon nước ngọt Pepsi có kích thước thế nào để nhà sản xuất tốn ít vật liệu nhất?
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề thực tiễn:
Đây là bài toán mở, các điều kiện ban đầu của bài toán chưa rõ ràng. Giáo viên tổ chức cho học sinh suy
nghĩ và thảo luận để tìm những số liệu cần thiết. Giáo viên hướng dẫn học sinh liệt kê các từ khóa: đáy và chiều
cao của lon bia, lon bia có dạng hình trụ, ít tốn nhiên liệu nhất…
Bước 2: Xây dựng mô hình hóa toán học cho vấn đề thực tiễn đã nêu trên. Chuyển bài toán thực tế về bài
toán toán học “Một nhà sản xuất lon nước ngọt Pepsi, đáy và chiều cao của lon nước ngọt có kích thước bằng bao
nhiêu để nhà sản xuất ít tốn nhiên liệu nhất?”
- Sau khi thảo luận và nghiên cứu thực tế. Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các yếu tố của bài toán và
những yếu tố có liên quan: lon nước ngọt Pepsi có dạng hình trụ, đáy là hình tròn. Các đại lượng đặc trưng là bán
kính đáy R, và chiều cao hình trụ h.
Ta có hình vẽ

- Kích thước của đáy và chiều cao của lon bia để nhà sản xuất tốn ít vật liệu nhất khi sản xuất có nghĩa là
diện tích xung quanh của hình trụ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Tính diện tích xung quanh của hình trụ, tìm mối liên hệ giữa chiều cao và bán kính đáy của hình trụ.

- Sử dụng ứng dụng của đạo hàm hoặc bất đẳng thức để tính khi nào diện tích xung quanh có giá trị nhỏ
nhất trong điều kiện thể tích không đổi.
Bước 3: Căn cứ vào mô hình toán học đã xây dựng ở bước 2. Chúng ta có thể giải bài toán như sau:
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Kết luận: Lời giải cho thấy để nhà sản xuất ít tốn nhiên liệu nhất thì chiều cao bằng 2 lần bán kính”
Bước 4: Kiểm nghiệm mô hình. Thảo luận về những ưu điểm, hạn chế của mô hình trên, những kiến thức
toán học sử dụng trong quá trình giải quyết vấn đề.
4. Phạm vi áp dụng: Học sinh lớp 12 .
5. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: Năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 tại trường THSP
6. Hiệu quả của sáng kiến: Áp dụng lớp 12TA (2020 -2021)
+ Trước khi áp dụng phương pháp sử dụng quy trình
Lớp dạy
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+ Sau khi áp dụng phương pháp sử dụng quy trình
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