
Các gợi ý cho học sinh trong việc giải toán 

Em có thể dùng nhiều cách hoặc dùng máy tính để giải bài toán của em. 

Để đạt được điểm cao nhất ở một trong 5 phần, em cần nhớ chắc là mỗi phần này đều có nằm 
trong phần giải đáp của em để có được lời giải đáp hoàn hảo. 

1. Hiểu rõ vấn đề 
� Em đã chuyển đạt những thông tin quan trọng sang những con số, ký hiệu, và đồ 
 hoạ.  
� Các phép tính mà em đã dùng để giải toán phù hợp với đề toán. 
�  Nếu có thể, em chứng minh các liên hệ hoặc khai triển lời giải cuả mình bằng các 
   suy luận toán học khác.  
 
2. Trình bày và giải quyết đề toán 
� Em đã dùng nhiều cách giải phù hợp với đề toán. 
� Em đã trình bày lời giải của mình bằng (đồ thị, hình vẽ, kiểu mẫu, con số, ký hiệu, 
  và chữ viết). 
� Nếu có thể, em đã dùng phương pháp tổng quát, hoặc hay và so sánh cách giải của 

 mình với các cách giải khác để làm xong bài toán. 
  

3. Truyền đạt suy luận 
� Các bước suy luận dẫn đến lời giải hoàn toàn đầy đủ và không có sơ hở để người  đọc 
có thể bổ sung thêm.  
� Em đã dùng các ngôn ngữ toán học, nhản hiệu một cách hợp lý.  
� Lời giải cuả em được xác định rõ ràng.  
� Nếu có thể, em đã dùng biểu đồ, hoạ đồ và các thí dụ để khai triển và làm phong phú 

 thêm cho lời giải cuả mình. 
 
4. Sự chính xác 
� Lời giải cuối cùng cuả em là hoàn toàn đầy đủ và được chứng minh là đúng.  
� Các bước giải được ghi trong bài toán cuả em đã dẫn đến lời giải cuả em. 
�  Nếu có thể,em đã khai triển cách giải cuả em bằng cách đặt thêm những câu hỏi 

 mới dẫn đến những vấn đề mới. 
 

5. Phản ánh và đánh giá 
� Lời  giải cuả em phù hợp với yêu cầu cuả bài toán.  
� Em đã xem lại tất cả các bước giải (thông hiểu vấn đề, khái niệm, phương thức giải 

 và các phép tính) để chứng minh là lời giải cuả em là đúng và có lý. 
� Nếu có thể,em đã giải quyết toàn bộ bài toán bằng cách thứ hai. 

Tóm lại:  

Trình bày lời giải và toàn bộ các bước giải thật rõ ràng cho người đọc 
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Student Problem Solving Tips  

You may use manipulatives or a calculator to work on your problem.  

To receive the highest score in each of the five areas, you will want to be certain your work SHOWS 
each of these parts of a successful solution. 

1. Making Sense of the Task  
�  I turned important information into numbers, symbols andlor diagrams.  
�  The mathematics I used fits the problem.  
�   If possible, I showed connections andlor extended my work to other math ideas.  

2. Representing and Solving the Task  
� I used strategies that fit the problem.  
� I showed all my work (diagrams, pictures, models, numbers, symbols and/or 

words).  
�       If possible, I was able to make generalizations andlor compare my work to other ways             

the task could have been completed.  

3. Communicating Reasoning  
� The path leading through my complete solution has no gaps for the reader to fill in.  
� I used mathematicallanguagellabels appropriately.  
� My answer is clearly identified.  
�       If possible, I used graphics andlor examples to enhance my work.  

4. Accuracy  
� My final answer is complete and justified.  
� The work shown on my paper leads to my answer.    
�       If possible, I extended my solution by asking new questions leading to new problems.  

5. Reflecting and Evaluating  
� My solution matches what the problem was asking.  
� I reviewed ALL of my work (interpretation of the problem, concepts, strategies, and 

calculations) to show that my answer makes sense and it is correct.  
� If possible, I worked the entire problem a second way.  

 
RECAP:  

Show your answer and all ofyour work so everything is clear to the reader  
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