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PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I ) LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Kể từ năm học 1994 – 1995, chương trình môn Toán lớp 5 đã được chỉnh lý và bổ
sung thêm nhiều mảng kiến thức mới, quan trọng làm phong phú thêm nội dung môn
Toán lớp 5. Đồng thời nâng cao, mở rộng sự hiểu biết và tạo điều kiện thuận lợi cho HS
trong việc tiếp thu kiến thức mới cũng như vận dụng vào giải các bài tập.
Một nội dung tôi thấy rất hay, rất thú vị đó là phần giải các bài toán về Tỷ số phần
trăm. Nó là một mảng kiến thức rất quan trọng được ứng dụng nhiều trong thực tế và có
tác dụng rất lớn trong việc phát triển tư duy cho học sinh.
Cụ thể như sau: Giúp học sinh nhận biết được tỷ số phần trăm của hai đại lượng
cùng loại. Biết đọc, biết viết các tỷ số phần trăm. Biết viết một phân số thành tỷ số phần
trămvà viết một tỷ số phần trăm thành phân số . Biết thực hiện các phép tính cộng , trừ
các tỷ số phần trăm, nhân các tỷ số phần trăm với một số tự nhiên và chia các tỷ số phần
trăm với một số tự nhiên khác 0. Biết giải các bài toán về tìm tỷ số phần trăm của hai số
,tìm giá trị một tỷ số phần trăm của một số , tìm một số biết giá trị một tỷ số phần trăm
của số đó. Giúp HS hiểu được các tỷ số phần trăm ghi trên các biểu đồ và các bảng dữ
Ngô Văn Nghi

2

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

liệu; HS được làm quen với một số khái niệm về dân số học, giúp các em thực hiện tốt
giáo dục dân số trong quá trình học Toán lớp 5 (thông qua các bài toán phần trăm về dân
số); Biết tính lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm, có hiểu biết về các loại Kỳ phiếu, Trái phiếu
hay Công trái, …
Trên cơ sở biết giải các bài toán về Tỷ số phần trăm, còn giúp HS biết đọc các
biểu đồ, rút ra những nhận xét và đưa ra các kết luận cần thiết, biết lập các biểu đồ đơn
giản hay gặp trong môn Toán, môn TNXH …
Các bài Toán về Tỷ số phần trăm là một dạng toán hay, tổng hợp và phức tạp
trong quá trình học của HS và quá trình dạy của GV. Trong nhiều năm qua, các đề thi
định kỳ, thi khảo sát chất lượng, đặc biệt là các kỳ thi chọn HS sinh giỏi cấp Trường,
cấp Huyện và cấp Tỉnh rất hay xuất hiện các bài toán thuộc dạng trên với nhiều phương
pháp giải khác nhau gây không ít những tranh cãi trong đội ngũ GV.
Giải toán phần trăm là một dạng toán hay ở tiểu học. Để giải được các bài toán
này, đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng tổng hợp rất nhiều kiến thức về số học biết sử
dụng các kiến thức đó một cách sáng tạo. Có thể nói đây là một dạng bài tập có tác dụng
rất tốt trong việc ôn tập , củng cố kiến thức cho học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng
khiếu về toán.
Có rất nhiều dạng toán liên quan phần trăm , vì vậy trong quá trình thiết kế bài tập cho
học sinh trong các tiết ôn tập giáo viên có nhiều cơ hội khai thác và sáng tạo ra các
dạng bài tập để cho học sinh vận dụng các kiến thức đã học một cách sáng tạo nhằm
phát triển tư duy và năng khiếu về toán cho các em.
Xuất phát từ xu thế trong dạy học hiện nay theo tinh thần đổi mới phương pháp, vị
trí của người giáo viên đã có những thay đổi đáng kể so với trước kia.Trước đây nhiệm
vụ trọng tâm của người thầy là chủ động cung cấp kiến thức cho học sinh,còn học sinh
thụ động tiếp thu kiến thức từ thầy.Quan sát, theo dõi thầy làm để bắt chước và làm
theo. Như vậy một trong những đổi mới quan trọng nhất hiện nay là trong quá trình dạy
học chúng ta đã nhanh chóng chuyển từ hình thức thầy giảng- trò ghi sang thầy tổ chức
– trò hoạt động. Nói cách khác là dạy học toán cần được tiến hành dưới dạng tổ chức các
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hoạt động học tập.Rõ ràng, công việc trọng tâm của người thầy bây giờ là tổ chức tốt các
hoạt động để cho học sinh tự mình tiếp thu, tự mình chiếm lĩnh kiến thức, thầy chỉ làm
công việc trọng tài và hướng dẫn cho các hoạt động của các em,bổ sung kiến thức cho
các em nếu thấy cần thiết .Hoạt động học tập đã đòi hỏi ở người học tính tự giác tích cực
và độc lập, không ai có thể học tập thay mình.Học sinh không chủ yếu tiếp nhận thông
tin từ phía giáo viên mà chủ động lĩnh hội thông tin, suy nghĩ , tìm tòi , khám phá các
khía cạnh khác nhau của thông tin, sắp xếp lại thông tin.Biết hợp tác với bạn cùng học
để giúp đỡ nhau trong học tập.. Hình thành và phát triển các kỹ năng học tập, phát triển
cách học.Chính vì vậy các em sẽ tiếp thu được kiến thức một cách chủ động, khi vận
dụng kiến thức sẽ có nhiều sáng tạo.Do được tự mình tìm tòi khám phá nên sẽ rèn ở các
em tính chủ động sáng tạo, các em sẽ hiểu sâu nhớ lâu các kiến thức do mình tự tìm ra
hoặc có góp phần cùng các bạn của mình tự tìm tòi kiến thức đó.Bản thân các em cũng
tự đánh giá được kiến thức của mình, biết tranh luận cùng các bạn, so sánh đợc trình độ
của mình và của bạn để có ý thức phấn đấu.Thông qua đó rèn được tính kiên trì , vượt
khó khănvà một số phẩm chất tốt của người học toán như :Tự tin , suy luận có cơ sở,coi
trọng tính chính xác, tính hệ thống,…Về phía giáo viên thì nhanh chóng nắm bắt được
khả năng của học sinh để có những thay đổi phù hợp trong quá trình tổ chức các hoạt
động dạy học cho học sinh.Có những tác động phù hợp tới từng cá nhân học sinh.Tạo
thuận lợi cho giáo viên thực hiện việc cá thể hoá trong quá trình dạy học….Với tinh thần
đó,trong mỗi tiết học hiện nay, học sinh không những được trang bị những kiến thức cơ
bản nhất theo đúng mục tiêu của bài học mà các em còn có cơ hội để phát huy năng lực
và sở
trường của mình qua mỗi bài học đó.
Qua thực tế giảng dạy ,nghiên cứu nhiều năm ở tiểu học bản thân tôi thấy đây là một
mảng kiến thức rất hay được đề cập tới nhiều trong các đề thi kiểm tra định kì , thi học
sinh giỏi các cấp và thi giao lưu.Đây là một mảng kiến thức chiếm một thời lượng không
nhỏ trong chương trình môn toán lớp 5. Không ít những bài viết, bài trao đổi của các
giáo sư, tiến sĩ các thày cô giáo trong cả nước được đăng tải trên các báo và tạp chí của
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ngành đã đề cập đến vấn đề dạy và học vấn đề này. Trong quá trình dạy của GV và học
của HS còn hay mắc phải những tồn tại vướng mắc . Tình trạng học sinh vận dụng sai
quy tắc khi tìm tỷ số phần trăm của hai số trong cách trình bày còn phổ biến.Học sinh
còn lẫn lộn trong việc lựa chọn phương pháp giải của hai dạng toán phần trăm: tìm giá
trị một số phần trăm của một số và tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số
đó. Các kĩ năng phân tích , tổng hợp vẽ sơ đồ , bảng biểu, thiết lập mối quan hệ giữa các
dữ kiện có tronh bài toán phần trăm hầu như còn hạn chế. Phương pháp và cách thức
giảng dạy của giáo viên còn mang nhiều tính áp đặt , chưa phát huy được khả năng của
học sinh.,… Xuất phát từ thực tế và những lí do được trình bày ở trên tôi muốn đưa :

Sáng kiến:

Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy

thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu học
Với hi vọng sẽ giúp cho các bạn đồng nghiệp đang dạy toán lớp 5 có một tài liệu tham
khảo trong quá trình dạy học, trang bị thêm cho mình những cách thức , những kinh
nghiệm trong quá trình hướng dẫn học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm. Trên cơ
sở đó tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng khiếu của bản than thông qua việc tìm cách
giải các bài toán phần trăm ở mức độ cao hơn. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn
toán và đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi hàng năm .

I) MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm nhằm hướng tới mục đích đưa ra một số bài học
kinh nghiệm về nội dung, phương pháp dạy học phần giải toán về tỷ số phần trăm ở lớp
5 mà tôi đã thực hiện thành công , góp phần vào việc không ngừng nâng cao chất lượng
dạy và học môn toán lớp 5 bậc tiểu học.

III) ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1) ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
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Đây là những kinh nghiệm đã thực hiện thành công trong quá trình bồi dưỡng học sinh
giỏi lớp 5 ở trường tiểu học Nam Đào huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nơi tôi đang
công tác . Những bài học kinh nghiệm này thu được qua thực tế nhiều năm nghiên cứu,
giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 5(Từ năm 2003 đến năm 2008)

2) NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Sáng kiến kinh nghiệm này tôi chủ yếu đi vào giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau
đây:
- Nghiên cứu các vấn đề lí luận , các vấn đề có liên quan đến nội dung, phương pháp
giảng dạy và nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán bậc tiểu học phần kiến thức
giải các bài toán về tỷ số phần trăm của học sinh lớp 5.
- Tiến hành phân tích những tồn tại và vướng mắc của GV và HS khi giảng dạy mảng
kiến thức giải các bài toán về tỷ số phần trăm.
-Phân tích các dạng bài cơ bản và không cơ bản về tỷ số phần trăm có trong chương
trình tiểu học.Hệ thống các kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.

IV) CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1) Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc tài liệu,phân tích , tổng hợp các vấn
đề lí luận về việc giảng dạy toán phần trăm ở tiểu học.
2) Phương pháp phân tích chất lượng kết quả giảng dạy các năm
3) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
4)Phương pháp phỏng vấn và điều tra giáo dục.
V) NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Phần thứ I: Những vấn đề chung
Phần thứ II: Nội dung và kết quả nghiên cứu.

CHƯƠNG I : CÁC CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1) Vai trò và vị trí của việc dạy toán phần trăm ở tiểu học
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2) Nội dung chương trình về giải toán phần trăm
3) Chuẩn kiến thức và kĩ năng cơ bản về tỷ số phần trăm học sinh cần đạt
4) Phân loại toán phần trăm trong chương trình môn toán lớp 5.

CHƯƠNG II: NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ TỒN TẠI CỦA GV VÀ HS

1) Những khó khăn vướng mắc từ phía giáo viên.
2) Những tồn tại , vướng mắc từ phía học sinh.
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CÁC DẠNG
BÀI TOÁN

VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM

A. Các bài toán về tỷ số phần trăm dạng cơ bản
B . Các bài toán về tỷ số phần trăm dạng không cơ bản
C . Kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm

Phần thứ III:

Những kết luận và kiến nghị

PHẦN II

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I : CÁC CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1) Vai trò và vị trí của việc dạy toán phần trăm ở tiểu học
Như chúng ta đã biết giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở
ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức , trí tuệ, thể chất,thẩm mĩ và
các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên cấp Trung học cơ sở.
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Môn toán là một môn học chiếm một vị trí rất quan trọngvà then chốt trong nội dung
chương trình các môn học bậc tiểu học .Giáo dục toán học bậc tiểu học nhằm giúp
học sinh:
- Có những tri thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, số thập phân,phân số
các đại lượng cơ bản,một số yếu tố thống kê và hình học cơ bản.
- Hình thành ở học sinh các kĩ năng thực hành tính, đo lường. Giải bài toán có
nhiều ứng dụng trong đời sống
- Bước ban đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá, kích
thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và
biết diễn đạt đúng (bằng lời, bằng viết) các suy luận đơn giản. Góp phần rèn luyện
phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo. Phát triển năng lực phân
tích tổng hợp, bước đầu hình thành và phát triển tư duy phê phán và sáng tạo, phát triển
trí tưởng tượng không gian. Rèn luyện đức tính chăm học, cẩn thận, tự tin, trung thực, có
tinh thần trách nhiệm.
- Ngoài các mục trên có tính chất đặc thù của giáo dục toán học cũng như các môn
học khác, môn toán còn góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất, các đức tính
cần thiết của con người lao động mới. Thông qua các nội dung thực tế phong phú và
sinh động, gần gũi với học sinh của các bài toán có lới văn, các yếu tố thống kê đơn giản
mô tả về kinh tế gia đình và cộng đồng , những đổi mới kinh tế xã hội, những ứng dụng
của khoa học kĩ thuật và công nghệ đang diễn ra hàng ngày ,..góp phần giáo dục tình
cảm, trách nhệm,niềm tin vào sự phồn vinh của quê hương đất nước. Thông qua các hoạt
động thực hành như giải toán có văn, thực hành đo đạc, vẽ , làm tính, ước lượng,..góp
phần rèn luyện các đức tính cần cù , vượt khó khăn, tính cẩn thận ,làm việc có kế hoạch
lập luận có căn cứ chính xác , linh hoạt, sáng tạo,sự phối kết hợp và tinh thần tập thể
trong việc tìm tòi và chiếm lĩnh tri thức.
Không ngoài các mục tiêu trên , nội dung các kiến thức về tỷ số phần trăm trong
chương trình môn toán lớp 5 là một mảng kiến thức rất quan trọng , chiếm một thời
lượng không nhỏ và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Thông qua các kiến thức này giúp
Ngô Văn Nghi

8

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

học sinh sinh nhận biết được tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại. Biết đọc, biết
viết các tỷ số phần trăm. Biết viết một phân số thành tỷ số phần trămvà viết một tỷ số
phần trăm thành phân số . Biết thực hiện các phép tính cộng , trừ các tỷ số phần trăm,
nhân các tỷ số phần trăm với một số tự nhiên và chia các tỷ số phần trăm với một số tự
nhiên khác 0. Biết giải các bài toán về tìm tỷ số phần trăm của hai số ,tìm giá trị một tỷ
số phần trăm của một số , tìm một số biết giá trị một tỷ số phần trăm của số đó. Có hiểu
biết về các tỷ số phần trăm có trong các bảng thống kê có trong các môn học như lịch
sử, địa lí , khoa học, kĩ thuật,….Hiểu được các biểu đồ, các các bảng số liệu. Giúp học
sinh hiểu được một số khái niệm về dân số học, có hiểu biết ban đầu về lãi suất ngân
hàng , các loại ngân phiếu, trái phiếu, công trái. cổ phiếu,…Biết tính lãi suất ngân hàng.
Trên cơ sở nắm chắc cách giải các bài toán về tỷ số phần trăm còn nhằm giúp học sinh
vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống. Thông qua đó
còn giúp các em củng cố các kiến thức số học khác.

2) Nội dung chương trình về giải toán phần trăm
Trong chương trình môn toán lớp 5 sau khi học sinh học xong 4 phép tính về cộng
trừ nhân chia các số thập phân, các em bắt đầu được làm quen với các kiến thức về tỷ
số phần trăm, các kiến thức này được giới thiệu từ tuần thứ 15 , Các kiến thức về tỷ số
phần trăm được dạy trong 26 tiết bao gồm 4 tiết bài mới, một số tiết luyện tập , luyện
tập chung và sau đó là một số bài tập củng cố được sắp xếp xen kẽ trong các tiết luyện
tập của một số nội dung kiến thức khác. Nội dung bao gồm các kiến thức sau đây:
- Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỷ số phần trăm
- Đọc viết tỷ số phần trăm
- Cộng trừ các tỷ số phần trăm,nhân chia tỷ số phần trăm với một số.
- Mối quan hệ giữa tỷ số phần trămvới phân số thập phân , số thập phân và phân số.
- Giải các bài toán về tỷ số phần trăm:
+ Tìm tỷ số phần trăm của hai số
Ngô Văn Nghi
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+ Tìm giá trị một số phần trăm của một số đã biết.
+ Tìm một số biết một giá trị phần trăm của số đó.
Các dạng toán về tỷ số phần trăm không được giới thiệu một cách tường minh mà
được đưa vào chủ yếu ở các tiết từ tiết 74 đến tiết 79, sau đó học sinh tiếp tục được
củng cố thông qua một số bài tập trong các tiết luyện tâp trong phần ôn tập cuối năm
học.

3) Chuẩn kiến thức , kĩ năng và yêu cầu cần đạt của học sinh sau khi
học về tỷ số phần trăm.
+ Nhận biết được tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.
+ Biết đọc, biết viết các tỷ số phần trăm.
+ Biết viết một phân số thành tỷ số phần trămvà viết một tỷ số phần trăm thành phân
số .
+ Biết thực hiện các phép tính cộng , trừ các tỷ số phần trăm, nhân các tỷ số phần
trăm với một số tự nhiên và chia các tỷ số phần trăm với một số tự nhiên khác 0.
+ Biết:

- Tìm tỷ số phần trăm của hai số.
- Tìm giá trị một tỷ số phần trăm của một số .
- Tìm một số biết giá trị một tỷ số phần trăm của số đó.

4) Phân loại các dạng toán phần trăm trong chương trình môn toán
lớp 5.
a) Dạng cơ bản:
Có 3 dạng cơ bản sau đây:
:

- Tìm tỷ số phần trăm của hai số.
- Tìm giá trị một tỷ số phần trăm của một số .
- Tìm một số biết giá trị một tỷ số phần trăm của số đó.
b) Dạng không cơ bản:

Ngô Văn Nghi
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Bao gồm:

Các bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến các dạng toán

điển hình như: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỷ
số của hai số, toán về hai tỷ số, toán có nội dung hình học, toán có liên quan đến năng
suất và sức lao động, toán phần trăm về suy luận lô gíc, nồng độ dung dịch, một số bài
toán khác,….
CHƯƠNG II: NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ TỒN TẠI CỦA GV VÀ HS KHI DẠY – HỌC VỀ GIẢI
TOÁN PHẦN TRĂM

Qua thực tế giảng dạy đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi thấy trong quá trình dạy của
giáo viên và học của học sinh còn hay mắc phải một số tồn tại cơ bản sau đây:

1) Về phía giáo viên:
- Như trên đã nói việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh là rất cần thiết xong
phải trên cơ sở học sinh đã nắm chắc các kiến thức cơ bản trong SGK nhưng thực tế
nhiều giáo viên chưa thực sự coi trọng.Có khi còn có quan điểm thông qua dạy nâng cao
để củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
- Trong giảng dạy giáo viên còn lúng túng hoặc chưa coi trọng việc phân loại kiến thức
.Do đó việc tiếp thu của học sinh không được hình thành một cách hệ thống nên các em
rất mau quên.
- GV chưa thật triệt để trong việc đổi mới PPDH , học sinh chưa thực sự được tự mình
tìm đến kiến thức , chủ yếu GV còn cung cấp kiến thức một cách áp đặt, không phát huy
được tính tích cực , chủ động của học sinh.
- Khi dạy mỗi dạng bài nâng cao chúng ta còn chưa tuân thủ nguyên tắc từ bài dễ đến
bài khó, từ bài đơn giản đến bài phức tạp nên học sinh tiếp thu bài không được hệ thống.
Trong quá trình đánh giá bài làm của học sinh nhiều khi chúng ta còn đòi hỏi quá cao,
dẫn đến tình trạng chỉ có một số ít học sinh thực hiện được.
- Việc sử dụng các sơ đồ, các hình vẽ minh hoạ cho mỗi bài toán về tỷ số phần trăm có
tác dụng rất tốt trong việc hướng dẫn học sinh tìm cách giải cho bài toán đó nhưng GV
chưa khai thác hết thế mạnh của nó. Trong giảng dạy còn thuyết trình ,giảng giải nhiều.
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- Sau mỗi dạng bài hay một hệ thống các bài tập cùng loại giáo viên còn chưa coi trọng
việc khái quát chung cách giải cho mỗi dạng để khắc sâu kiến thức cho học sinh.
- Khi hướng dẫn học sinh giải các bài toán phức tạp giáo viên còn chưa chú trọng đến
việc giúp học sinh biến đổi các bài toán đó về các bài toán dạng cơ bản đã được học.

2) Về phía học sinh:
Vì đây là một mảng kiến thức tổng hợp tương đối khó và phức tạp đòi hỏi học sinh phải
có vốn kiến thức cơ bản vững chắc, biết sử dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức đó
nên trong quá trình tiếp thu các em còn hay mắc phải một số trở ngại sau đây:

-Việc nắm bắt các kiến thức cơ bản về tỉ số phần trăm của các em còn chưa sâu .Đôi khi
còn hay lẫn lộn một cách đáng tiếc. Chưa phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa tỷ số
và tỷ số phần trăm , trong quá trình thực hiện phép tình còn hay ngộ nhận.
- Việc vận dụng các kiến thức cơ bản vào thực hành còn gặp nhiều hạn chế, các em hay
bắt chước các bài thầy giáo hướng dẫn mẫu để thực hiện yêu cầu của bài sau nên dẫn
đến nhiều sai lầm cơ bản.Cụ thể như sau:
1) Khi thực hiện phép tính tìm tỷ số phần trăm của hai số, HS còn lẫn lộn giữa
Đại lượng đem ra so sánh và Đại lượng chọn làm đơn vị so sánh (đơn vị gốc, hay
đơn vị chuẩn) dẫn đến kết quả tìm ra là sai.
VD: Tìm tỷ số phần trăm của 2 số 24 và 32.
- Phép tính đúng: 24 : 32 (32 là đơn vị so sánh, 24 là đối tượng đem ra so sánh).
- Phép tính sai: 32 : 24 (24 là đơn vị so sánh , 32 là đối tượng đem ra so sánh).
2) Khi trình bày phép tính tìm tỷ số phần trăm của 2 số, HS thực hiện bước thứ 2 của
quy tắc còn nhầm lẫn nhiều (kể cả một số GV) dẫn đến phép tính sai về ý nghĩa toán
học.
VD: Tìm tỷ số phần trăm của 2 số 24 và 32.
- Phép tính đúng:
- Phép tính sai :
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3) Khi giải các bài toán về tỷ số phần trăm dạng 2 và dạng 3, HS chưa xác định được tỷ
số phần trăm số đã biết với số chưa biết, chưa lựa chọn đúng được số làm đơn vị so sánh
để đưa các số khác về so với đơn vị so sánh đã lựa chọn.
VD : Một người bán hoa quả được tất cả 72000 đồng. Tính ra, người đó lãi 20% so
với giá mua. Tính tiền lãi?
- Cách giải đúng: Coi giá mua là 100%, thì tiền lãi là 20%. Như vậy 72000 đồng
ứng với:

100% + 20% = 120% (giá mua)
1% giá mua là: 72000 : 120 = 600(đồng)
Số tiền lãi là: 600 x 20 = 12000 đồng

- Cách giải sai: 1% tiền bán là: 72000 : 100 = 720 (đồng)
Số tiền lãi là; 720 x 20 = 14400 (đồng)
* Nguyên nhân sai : HS lầm tưởng giữa tiền lãi so với giá mua sang tiền lãi so với giá
bán . Dẫn đến việc xác định tỷ số % của số đã biết (72000 đ) là 100% là sai.
4) Rất nhiều HS chưa hiểu được bản chất của tỷ số phần trăm, dẫn đến việc lựa chọn
phép tính, ghi tỷ số phần trăm bừa bãi, sai ý nghĩa toán học.
VD: Một trường tiểu học có 600 học sinh. Trong đó số HS nữ chiếm 52%. Tính số
học sinh nữ?
- Cách giải đúng:

1% số HS toàn trường là: 600 : 100 = 6 (HS)
Số HS nữ là: 6 x 52 = 312 (HS)

- Cách giải sai:

1% số HS toàn trường là: 600 : 100% = 6 (HS)
Số HS nữ là : 6 x 52% =312 (HS)

5) Việc tính tỷ số phần trăm của 2 số mà khi thực hiện phép chia còn dư mãi thì một số
HS còn bỡ ngỡ trong việc lấy số chữ số trong phần thập phân của thương.các em còn lẫn
lộn giữa việc lấy hai chữ số ở phần thập phân của tỷ số phần trăm với lấy hai chữ số ở
thưong khi đi thực hiện phép chia để tìm tỷ số phần trăm của hai số .
6) Giống như khi giải các bài toán về phân số ,khi giải các bài toán về phần trăm học
sinh còn hay hiểu sai ý nghĩa tên đơn vị của các tỷ số phần trăm nên dẫn đến việc thiết
lập và thực hiện các phép tính bị sai.
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VD: Số bi của Lan bằng 25% số bi của Hằng, sau đó Lan cho Hằng 5 viên bi nên số
bi của Lan bằng 20% số bi của Hằng Tìm số bi của Hằng ban đầu?
* Khi giải bài toán trên học sinh đã sai lầm khi thiết lập phép tính trừ hai tỷ số phần
trăm không cùng loại như sau:
5 viên bi ứng với số phần trăm là :
25% - 20% = 5%( số bi của Hằng ban đầu)
Số bi của Hằng ban đầu có là :
5 : 5 x 100 = 100(viên bi)
( Trong phép trừ trên thì 25% có đơn vị là số bi của Hằng lúc đầu , còn 20% có dơn vị là
số bi của Hằng lúc sau nên ta không thể thực hiện được phép trừ 25% - 20% = 5%( số bi
của Hằng ban đầu)
7) Khi giải các bài toán về tỷ số phần trăm do không hiểu rõ quan hệ giữa các đại lượng
trong bài toán nên các em hay mắc những sai lầm .
VD: Một thư viện có 6000 quyển sách . Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại tăng
thêm 20% so với số sách của năm trước .Hỏi hai năm sau thư viện sẽ có bao nhiêu
quyển sách?
* Ở bài toán trên các em đã hiểu sai và cho rằng mỗi năm số sách của thư viện tăng
thêm 20% nên sau hai năm số sách của thư viện tăng thềm là 20% x 2 = 40% ( số sách
thư viện hiện nay)
Từ đó các em tính số sách của thư viện có sau hai năm nữa là :
6000 + 6000 x 40% = 8400( quyển)
8) Khi giải một số bài toán phần trăm về tính tiền lãi, tiền vốn học sinh cong ngộ nhận
và cho rằng tiền lãi và tiền bán có quan hệ tỷ lệ với nhau, dẫn đến giải sai bài toán.
VD: Một người đem bán một cái đồng hồ với giá 500.000 đồng và được lãi 15% tiền
vốn.Hỏi muốn tiền lãi bằng 30% tiền vốn thì người đó phải bán cái đồng hồ với giá
bao nhiêu?
*Ở bài toán trên các em đã có cách giải như sau:
30% tiền vốn so với 15% tiền vốn thì gấp số lần là:
Ngô Văn Nghi
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30% : 15% = 2( lần)
Để tiền lãi bằng 30% tiền vốn thì người đó cần bán cái đồng hồ với giá là :
500.000 x 2 = 1000.000(đồng)

CHƯƠNG III: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM

Như chúng ta đã biết , giải toán về tỷ số phần trăm là một dạng toán hay và khá hấp dẫn
đối với học sinh tiểu học. Mỗi dạng toán về tỷ số phần trăm, bên cạnh những cách giải
đặc trưng , nó còn chứa đựng nhiều cách giải khác liên quan đến các kiến thức khác
trong chương trình tiểu học. Việc giảng dạy mỗi dạng toán về tỷ số phần trăm giúp cho
giáo viên có nhiều cơ hội để củng cố các kiến thức cho học sinh. Những bài toán về tỷ
số phần trăm thường rất phong phú và đa dạng , chứa đựng nhiều nội dung của cuộc
sống, cung cấp cho học sinh nhiều vốn sống, phát triển tốt các kĩ năng và khả năng tư
duy . Có rất nhiều dạng các bài toán về tỷ số phần trăm, qua thực tế giảng dạy và nghiên
cứu nhiều năm ở tiểu học , tôi xin nêu hệ thống một số các dạng bài cơ bản sau đây:
A. CÁC BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM DẠNG CƠ BẢN:
DạngI: Bài toán về tìm tỷ số phần trăm của 2 số:
1) Yêu cầu chung:
- Nắm chắc cách tìm tỷ số phần trăm của 2 số theo hai bước sau:
Bước 1: Tìm thương của hai số đó
Bước 2: Nhân thương đó với 100, rồi viết thêm kí hiệu phần trăm vào bên
phải tích vừa tìm được.
- Biết đọc, biết viết các tỷ số phần trăm, làm tính với các tỷ số phần trăm.
- Hiểu được các số liệu đơn giản về tỷ số phần trăm.
2/ Một số ví dụ:
Bài toán1: Nêu cách hiểu về mỗi tỷ số phần trăm dưới đây:
a/ Số HS giỏi khối 5 chiếm 65% số HS các lớp 5.
b/ Một cửa hàng bán sách được lãi 20% so với giá bán.

Ngô Văn Nghi
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c/ Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ở Việt Nam có tới 95% số dân
bị mù chữ.
Hướng dẫn giải:
Câu

Đối tượng so sánh

Đơn vị so sánh

Tỷ số phân trăm

a

Số HS giỏi khối 5

Số HS của các lớp 5

65% = 65/100

b

Số tiền lãi

Số tiền bán

20% = 20/100

c

Số người mù chữ

Tổng số dân

95% = 95/100

Dựa vào bảng trên, HS dễ dàng thực hiện bài giải. Chẳng hạn như đối với Câu ( a ):
Coi số HS của các lớp 5 là 100 phần bằng nhau, thì số HS giỏi khối 5 là 65 phần như
thế.
Lúc này GV có thể cụ thể hóa như sau: Cứ 100 em HS lớp 5 thì có 65 em là HS giỏi.
Tương tự như thế học sinh dễ dàng nêu được cách hiểu các số liệu còn lại trong bảng
như sau:
b) Chia số tiền bán được làm 100 phần bằng nhau thì số tiền lãi là 20 phần như thế (
Hoặc cứ bán được 100 nghìn đồng thì thu lãi 20 nghìn đồng)
c) Chia số dân của nước ta năm 1945 thành 100 phần bằng nhau thì số người bị mù
chữ là 95 phần( Hay năm 1945, ở nước ta cứ 100 người dân thì có 95 người mù chữ).
Như vậy, việc lập bảng để xác định đối tượng so sánh và đơn vị so sánh trong bài toán
trên giúp HS hiểu rất sâu sắc về tỷ số phần trăm của 2 số. Từ đó vận dung tốt trong các
bài tập khác, biết xác định đúng Đối tương đem ra so sánh và Đơn vị dùng để so sánh.
* Bài toán 2: (Toán tuổi thơ số 3 – tháng 1/2001)
Cho 2 số tự nhiên 40 và 32.
a/ Hỏi 40 lớn hơn 32 bao nhiêu phần trăm?
b/ Hỏi 32 nhỏ hơn 40 bao nhiêu phần trăm?
Với bài tập này, HS dễ dàng nhầm tưởng đáp số của 2 câu hỏi trên là như nhau. Do các
em chưa xác định đúng đơn vị so sánh và đối tượng đem ra so sánh.
Hướng dẫn giải:
Ngô Văn Nghi
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- Xác định đơn vị so sánh và đối tượng đem ra so sánh:
+ Câu a: 40 được đem so với 32 nên 32 là đơn vị so sánh còn 40 là đối tượng đem
ra so sánh.
+ Câu b: 32 được đem so với 40 nên 40 là đơn vị so sánh còn 32 là đối tượng đem
ra so sánh.
Cách giải:
+ Câu a:

Tỷ số phần trăm của 40 so với 32 là :
40 : 32 = 1,25 = 125%

Coi 32 là 100% thì 40 là 125%. Vậy 40 hơn 32 số phần trăm là:
125% - 100% = 25%
ĐS :25%
Cách khác:

40 hơn 32 số đơn vị là: 40 – 32 = 8
So với 32 thì 40 hơn 32 số phần trăm là:
8 : 32 = 0,25 = 25%
+ Câu b:
Tỷ số phần trăm của 32 so với 40:
32 : 40 = 0,8 = 80%
Coi 40 là 100% thì 32 là 80%.
Vậy 32 kém 40 số phần trăm là:
100% - 80% = 20%
ĐS: 20%

Cách khác:

32 kém 40 số đơn vị là: 40 – 32 = 8
So với 40 thì 32 kém 40 số phần trăm là: 8 : 40 = 0,2 = 20%

* Bài toán 3: Một cửa hàng bán vải, giá mua hàng vào chỉ bằng 80% giá bán lẻ.
Hỏi tại cửa hàng đó giá bán lẻ bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào?
* Hướng dẫn giải:

Ngô Văn Nghi
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Đối tượng so sánh

Đơn vị so sánh

Tỷ số phần trăm

Giá mua vào

Giá bán lẻ

80% = 80/100

Giá bán lẻ

Giá mua vào

?%

Dựa vào bảng trên, HS phải xác định được:
Giá bán lẻ là 100 phần (hoặc 100%)
Giá mua hàng vào 80 phần (hoặc 80%)
Từ đó HS dễ dàng tìm được tỷ số phần trăm giữa giá bán lẻ so với giá mua vào
*Cách giải:
Đổi 80% =

80
100

Coi giá bán lẻ là 100 phần bằng nhau( hoặc 100%) thì giá mua hàng vào là 80
phần như thế( hoặc 80%)
Vậy tỷ số phần trăm giữa giá bán lẻ so với giá mua vào là:
100 : 80 = 1,25 = 125%
Hoặc 100% : 80% = 1,25 = 125%
ĐS 125%
3) Một số lưu ý.
- Giúp học sinh hiểu sâu sắc về các tỷ số phần trăm.Nắm chắc cách tìm tỷ số phần
trăm của hai số.Có kĩ năng chuyển các tỷ số phần trăm về các phân số có mẫu số
là 100 trong quá trình giải.
- Xác định rõ ràng đơn vị so sánh và đối tượng đem ra so sánh để có phép tính
đúng.
- Xác định đúng được tỷ số phần trăm của 1 số cho trước với số chưa biết hoặc tỉ
số % của số chưa biết so với số đã biết trong bài toán.
DạngII : Bài toán về tìm Giá trị một số phần trăm của một số đã biết:
1/ Yêu cầu chung:
- Học sinh biết cách tìm m% của một số A đã biết bằng một trong hai cách sau đây:
Lấy A : 100 x m hoặc lấy A x m : 100
Ngô Văn Nghi
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- Biết vận dụng cách tính trên vào giải các bài toán về phần trăm.Biết giải các bài
toán có sự phối hợp giữa tìm tỷ số phần trăm của hai số và tìm giá trị một số phần
trăm của một số.
2/ Một số ví dụ
* Bài toán 1: (Bài 2/Tr 77 – SGK)
Một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp.Hỏi người đó bán bao
nhiêu kg gạo nếp?
* Hướng dẫn giải:
+ Xác định rõ đối tượng so sánh và đơn vị so sánh:
Số gạo nếp

= 35%

Số gạo
+ Hiểu được tỷ số 35% là gì?
Coi số gạo đem bán là 100 phần bằng nhau thì số gạo nếp là 35 phần như thế.
Như vậy 120 kg HS sẽ ứng với 100 phần bằng nhau .Ta sẽ phải tìm 35 phần ứng với
bao nhiêu kg?
Ta có 100 phần: 120 kg
Vậy35 phần: ….kg?
+ Sau khi hiểu được hai bước trên, HS dễ dàng có cách giải như sau:
*Cách giải:
Coi số gạo đem bán là 100 phần bằng nhau( hay 100%) thì số gạo nếp 35 phần như thế (
hay 35%)
Giá trị 1 phần (hay 1% số gạo đem bán) là: 120 : 100 = 1,2 (kg).
Số gạo nếp đã bán ( hay 35% số gạo đem bán ) là: 1,2 x 35 = 42(kg)
ĐS: 42kg
** Với cách làm như trên, sẽ khắc phục được hoàn toàn tình trạng HS ghi kí hiệu
% vào các thành phần của phép tính như:
120 : 100% hoặc 1,2 x 100%
* Bài toán 2: (Bài 4 tr 178 – SGK)
Ngô Văn Nghi

19

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

Một thư viện có 6000 quyển sách.Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được
tăng thêm 20%( so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả
bao nhiêu quyển sách?
Nhầm lẫn cơ bản của học sinh khi giải bài tập trên là các em đi tính số sách tăng sau
một năm, sau đó nhân với 2 để tìm số sách tăng sau hai năm, rồi lấy số sách ban đầu
cộng với số sách tăng sau hai năm để tìm đáp số. Nguyên nhân chủ yếu là do các em
chưa hiểu rõ mối quan hệ về phần trăm giữa số sách của các năm với nhau.
*Hướng dẫn giải
a) Hiểu tỷ số 20% như thế nào?
Số sách tăng sau một năm

20
= 20%

=

Số sách năm trước đó

100

b) Lập sơ đồ giải:
6000 quyển

+20%

Sau 1 năm
… quyển?

+ 20%

Sau 2 năm
….. quyển?

*Cách giải:
Cách 1

Cách 2

Coi số sách ban đầu là 100 phần bằng

Coi số sách của mỗi năm là 100% thì sau

nhau

năm đó số sách sẽ tăng thêm 20%

20% số sách ban đầu là

Do đó số sách của năm sau so với số sách

6000 : 100 x 20 = 1200( quyển)

năm liền trước đó là:

Số sách của thư viện sau 1 năm là:

100% + 20% = 120%

6000 + 1200 = 7200( quyển)

Số sách của thư viện sau 1 năm là:

20% số sách của thư viện sau 1 năm là :

6000 :100 x 120 = 7200 (quyển)

7200 : 100 x 20 = 1440( quyển)

Số sách của thư viện sau 2 năm là :

Số sách của thư viện sau 2 năm là :

7200 : 100 x 120 = 8640( quyển)

7200 + 1440 = 8640( quyển)

Đ/S 8640 quyển

Đ/S 8640 quyển
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Với cách giải thứ nhất thì cụ thể , rõ ràng và phù hợp với số đông HS. Nhưng nếu bài
toán yêu cầu tìm số sách của thư viện sau nhiều năm nữa thì bài giải sẽ rất dài dòng.
Cách hai tuy hơi khó hơn một chút song ngắn gọn hơn và có tính khái quát cao hơn.
* Bài toán 3 ( Đề thi HSG huyện Nam Trực -Năm học 2001-2002)
Một mặt hàng trước tết được nâng giá 20%, sau tết lại hạ giá 20% so với giá đang
bán. Hỏi mặt hàng đó trước khi nâng giá và sau khi hạ giá thì ở thời điểm nào rẻ
hơn?
Sai lầm cơ bản của HS khi giải bài tập này là các em cho rằng giá cả mặt hàng đó ở cả
hai thời điểm trước khi nâng giá và sau khi hạ giá là như nhau. Nguyên nhân các em
chưa hiểu tỉ số 20% ở hai thời điểm là có giá trị khác nhau.
* Phân tích bài toán theo sơ đồ sau:
Gi¸ tríc khi
n©ng gi¸

+

20%

Gi¸ sau khi
n©ng gi¸

-

20 %

Gi¸ sau khi
H¹ gi¸

Coi giá mặt hàng đó trước khi nâng giá là 100 phần bằng nhau để tìm giá mặt hàng đó
sau khi nâng giá, sau đó tìm giá mặt hàng đó sau khi hạ giá ứng với bao nhiêu phần như
thế từ đó ta sẽ so sánh được giá mặt hàng ở hai thời điểm mà bài toán yêu cầu.
* Cách giải:
Coi giá mặt hàng đó trước khi nâng giá là 100 phần bằng nhau
20% giá mặt hàng đó trước khi nâng giá là :
100 : 100 x 20 = 20( phần)
Giá mặt hàng đó sau khi nâng giá là:
100 + 20 = 120(phần)
20% giá mặt hàng đó sau khi nâng giá là :
120 : 100 x 20 = 24( phần)
Giá mặt hàng đó sau khi hạ giá là:
120 – 24 = 96(phần)
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Do 100phần > 96 phần nên giá mặt hàng đó sau khi hạ giả rẻ hơn
*Bài toán 4:Một cửa hàng bán mứt , trong dịp tết đã bán được 80% số mứt với số
tiền lãi là 20%so tiền vốn.Số mứt còn lại bán bị lỗ 20% so với tiền vốn.Hỏi sau khi
bán hết số mứt cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?
* Phân tích: Muốn biết sau khi bán hết số mứt cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm
so với tiền vốn ta phải tìm được số tiền chênh lệch giữa tiền lãi sau khi bán 80% số mứt
và tiền bị lỗ sau khi bán số mứt còn lại, sau đó tìm tỷ số phần trăm của số tiền chênh
lệch đó so với tiền vốn của cửa hàng .
*Cách giải:
Coi tiền vốn mua toàn bộ số mứt của cửa hàng là 100phần bằng nhau thì:
Tiền vốn của 80% số mứt là : 100 : 100 x 80 = 80(phần)
Tiền lái sau khi bán hết 80% số mứt là : 80 : 100 x 20 = 16( phần)
Tiền vốn của số mứt còn lại là : 100 – 80 = 20(phần)
Tiền bị lỗ sau khi bán hết số mứt còn lại là : 20 : 100 x 20 = 4(phần)
Sau khi bán hết số mứt cửa hàng được lãi là:
(16- 4) : 100 = 12%( tiền vốn)
*Bài toán 5: Người ta trộn 20 tấn quặng chứa 72% sắt với 28 tấn quặng chứa 40%
sắt. Hỏi sau khi trộn xong thì hỗn hợp quặng mới chứa bao nhiêu phần trăm sắt?
* Phân tích: Muốn tìm được hỗn hợp quặng mới chứa bao nhiêu phần trăm sắt ta phải đi
tìm tỷ số phần trăm giữa lượng sắt chứa trong hỗn hợp quặng đó và lượng hỗn hợp
quặng đó. Vận dụng cách tìm giá trị một số phần trăm của một số kết hợp với cách tìm
tỷ số phần trăm của hai số ta có cách giải sau đây:
* Cách giải:
Trong 20 tấn quặng có lượng sắt là:
20 : 100 x 72 = 14,4(tấn)
Trong 28 tấn quặng có lượng sắt là :
28 : 100 x 40 = 11,2( tấn)
Trong hỗn hợp quặng mới lượng sắt chiếm số phần trăm là :
Ngô Văn Nghi
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( 14,4 + 11,2) : (20 + 28) = 0,5333 = 53,33%
ĐS: 53,33%
3)Một số lưu ý:
- GV cần giúp HS xác định đúng tỷ số phần trăm của một số chưa biết với một số đã
biết đê thiết lập đúng các phép tính.
- Phải hiểu rõ các tỷ số phần trăm có trong bài toán.Cần xác định rõ đơn vị so sánh( hay
đơn vị gốc) để coi là 100 phần bằng nhau hay 100%
- Trong bài toán có nhiều đại lượng, có những đại lượng có thể vừa là đơn vị so sánh,
vừa là đối tượng so sánh.
DạngIII: Bài toán về tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó
1) Yêu cầu chung:
- Biết cách tìm một số khi biết m% của số đó là n .
Theo hai cách tính như sau: số cần tìm là n : m x 100 hoặc n x 100 : m
- Biết vận dụng cách tính trên khi giải các bài toán về tỷ số phần trăm.
- Biết giải các bài toán có sự kết hợp cả ba dạng toán cơ bản.Biết phân biệt sự khác
nhau giữa Dạng 2 và dạng 3để tránh nhầm lẫn khi vận dụng.
2) Một số ví dụ:
*Bài toán 1 (Bài 2- tr 78-SGK)
Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em,chiếm 92% số học sinh
toàn trường .Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
Nhầm lẫn học sinh hay gặp trong bài toán này là các em xác định sai tỷ số phần trăm
ứng với 552 học sinh. Hoặc không xác định được 552 học sinh ứng với tỷ số phần trăm
nào
*Phân tích:
+ Hiểu tỷ số 92% như thế nào:
Số HS khá giỏi

92
= 92% =

Số HS cả trường
Ngô Văn Nghi
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* Cách giải: Coi số HS toàn trường là 100 phần bằng nhau ( hay 100%) thì số HS khá
giỏi là 92 phần như thế( hay 92%).
Như vậy: 552 em ứng với 92 phần hoặc
….em? ứng với 100 phần

552 em ứng với 92%
….em? ứng với 100%

Giá trị 1 phần hay 1% số HS toàn trường :
552 : 92 = 6(em)
S ố HS toàn trường :
6 x 100 = 600(em)
ĐS: 600 em
** Như vậy đối với những HS trung bình ta có thể cho các em quy về số phần bằng nhau
, còn với các em có lực học khá hơn các em có thể giải bài toán với các tỉ số phần trăm.
* Bài toán 2:(Bài4 tr176-SGK)
Một cửa hàng bán hoa quả thu được tất cả 1.800.000 đồng. Tính ra số tiền lã bằng
20% số tiền vốn. Tính tiền vốn để mua số hoa quả đó?
Sai cơ bản của học sinh khi làm bài tập trên là chưa xác định được rõ tỷ số phần
trăm của số tiền đã bán hoa quả là bao nhiêu so với tiền vốn. Dẫn đến một số em tính
tiền lãi như sau:
72 000 : 100 x 20 000 = 15 400 (đồng)
* Phân tích:
Xác định tỷ số phần trăm của 72 000 đồng:
TiÒn vèn
vốn
TiÒn b¸n
72.000đ

TiÒn l·i

Ngô Văn Nghi

24

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

Tiền lãi
=

20%

20
100

=

Tiền vốn
*Cách giải:
Coi số tiền vốn là 100 phần bằng nhau (hoặc 100%) thì số tiền lãi là 20 phần như
thế (hoặc 20%).
72.000đồng tiền bán hoa quả ứng với:
100 + 20 = 120 (phần) hoặc 100% + 20% = 120%
Như vậy 120 phần hoặc 120% tiền vốn chính là 1 800 000 đồng.
Giá trị 1 phần (hay 1% tiền vốn) là:
1 800 000 : 120 = 15000 (đồng)
Số tiền vốn là: 15000 x 100 = 1 500 000 (đồng)
ĐS: 1 500000đồng
* Bài toán 3: Nhân ngày khai trương, một cửa hàng bán sách mặc dù đã hạ 10%
giá quy định, tuy vậy cửa hàng đó vẫn còn lãi 8% giá mua. Hỏi nếu không hạ giá
thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm giá mua?
* Ta tóm tắt bài toán theo sơ đồ sau:

TiÒn l·i ? %
Gi¸ b¸n quy ®Þnh
TiÒn vèn 100%

-10%
Gi¸ b¸n sau khi h¹ gi¸

TiÒn l·i 8%

* Từ sơ đồ trên, ta dẫn dắt HS như sau:
- Tìm số % tiền lãi khi chưa hạ giá 
 Tìm số phần trăm giá quy định so với giá
mua 
 Tìm số phần trăm giá sau khi hạ so với giá mua 
 Xuất phát từ tiền vốn.
Ngô Văn Nghi
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* Theo sơ đồ ngược lại, ta có thể có cách giải như sau:
Coi số tiền vốn là 100 phần thì số tiền lãi sau khi hạ giá bán đi 10% là
100 : 100 x 8 = 8(phần)
Giá bán sau khi hạ giá chiếm số phần là: 100 +8 = 108 (phần)
Giá bán sau khi hạ so với giá bán quy định chiếm số phần trăm là:
100% - 10% = 90%
Như vậy 90% giá bán theo quy định bằng 108 phần
Giá bán quy định ban đầu là:
108 : 90 x 100 = 120 (phần)
Tiền lãi bán theo giá bán quy định ban đầu là:
120 - 100 = 20(phần)
Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi sốphần trăm tiền vốn:
20: 100 = 0,2 = 20% (tiền vốn)
ĐS: 20%
* Bài toán 4: Ba người chia nhau một số tiền công.Số tiền của người thứ nhất nhiều
hơn so với số tiền của người thứ hai là 20%và ít hơn so với số tiền của người thứ ba
là 25%. Biết người thứ hai đượcchia 360.000đồng.Tính số tiền của người thứ nhất
và người thứ ba.
*Phân tích: Để tính được số tiền của người thứ nhất và người thứ ba ta căn cứ vào số
tiền của người thứ hai. Ta minh hoạ bài toán bằng sơ đồ sau đây.
+ 20%
Ngêi
thø 2
thứ 2

Ngêi
thø 3
Người
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Từ sơ đồ trên ta có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán như sau:
- Để tính được số tiền của người thứ nhất ta lấy số tiền của người thứ hai cộng thêm
20% số tiền đó.
- Để tính được số tiền của người thứ ba ta đi tìm 360.000 đồng ứng với bao nhiêu phần
trăm số tiền của người thứ nhất, từ đó sẽ tính được số tiền của người thứ nhất.
*Cách giải:
20% số tiền của người thứ hai là : 360.000 : 100 x20 = 72000(đồng)
Số tiền của người thứ nhất là: 360.000 + 72000 = 432.000(đồng)
Coi số tiền của người thứ ba là 100% thì số tiền của người thứ nhất chiếm là:
100% - 25% = 75%(Số tiền người thứ ba)
Số tiền của người thứ ba là :
432.000 : 75 x 100 = 576.000(đồng)
ĐS: 432000đồng và 576000đồng
* Bài toán 5: Hạt tươi có tỷ lệ nước là 19%.Hạt khô có tỷ lệ nước là 10%.Muốn
thu được 450 kg hạt khô thì cần phải phơi bao nhiêu ki lô gam hạt tươi?
* Phân tích:
Nước
Hạt
tươi
Hạt
Hạt
tươi

Nước

Khi phơi hạt tươi để thành hạt khô thì tỷ lệ hạt (hạt nguyên chất) không thay đổi mà
chỉ có tỷ lệ nước chứa trong hạt bị giảm đi.Như vậy lượng hạt chứa trong số kg hật tươi
cần đem phơi khô cũng chính bằng lượng hạt chứa trong 450 kg hạt khô .Biết tỷ lệ nước
Ngô Văn Nghi
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chứa trong hạt tươi , vận dụng cách giải bài toán phần trăm dạng 3 ta đễ dàng tìm được
đáp số của bài toán.
*Cách giải :
Lượng nước chứa trong 450 kg hạt khô là :
450 : 100 x 10 = 45(kg)
Lượng hạt chứa trong 450 kg hạt khô là :
450 – 45 = 405(kg)
Khi phơi hạt tươi thành hạt khô thì lượng hạt không thay đổi, như vậy trong lượng hạt
tươi cần đem phơi khô cũng chứa 405 kg hạt.
405 kg hạt chiếm số phần trăm trong lượng hạt tươi là:
100% - 19% = 81%
Lượng hạt tươi cần đem phơi để thu được 450 kg hạt khô là :
405 : 81 x 100 = 500(kg)
ĐS : 500kg
3)Một số lưu ý:
-Khi giải các bài toán dạng 3 này học sinh rất hay bị nhầm lẫn với các bài toán dạng 2
nên trong quá trình giảng dạy GV cần cho học sinh nắm chắc và sử dụng thành thạo
cách tìm một số khi biết một giá trị phần trăm của số đó. Cho học sinh phân biệt sự
khác nhau của hai dạng bài này.
- Khi giải các bài toán về tính tiền lãi , tiền vốn , GV cần cho học sinh hiểu rõ:
Tiền lãi = Tiền bán – Tiền vốn ( Nếu bán có lãi)
Tiền lỗ = Tiền vốn - Tiền bán ( Nếu bán bị lỗ)
- Có thể sử dụng các sơ đồ hay các mô hình để phân tích nhằm giúp học sinh tự phát
hiện ra đường lối để giải bài toán, tránh những sai sót không đáng có.
- Khi giải các dạng bài toán về tính lượng hạt khô, hạt tươi , GV cần cung cấp cho học
sinh hiểu khi phơi hạt tươi thành hạt khô thì lượng hạt nguyên chất ( nói tắt là lượng
hạt) không thay đổi mà chỉ có lượng nước trong hạt tươi bị giảm đi.
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- Sau khi học sinh đã nắm được ba dạng cơ bản của bài toán về tỷ số phần tram GV cần
tổ chức cho học sinh luyện tập các bài toán tổng hợp cả ba dạng để củng cố cách giải ,
rèn kĩ năng và phân biệt sự khác nhau của ba dạng bài đó.
B CÁC BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM DẠNG KHÔNG CƠ BẢN
I) Các dạng bài thường gặp
Dạng 1: Các bài toán về Tỷ số phần trăm liên quan đến dạng toán tìm hai số khi
biết tổng và hiệu của hai số
*Bài toán1: Hai đội công nhân trồng rừng nhận kế hoạch trong tháng 1 phải
trồng xong 872 cây lấy gỗ.Sau khi mỗi đội hoàn thành xong 75% kế hoạchcủa mình
thì số cây còn lại của đội 1 hơn số cây còn lại của đội hai là 54 cây.Hỏi mỗi đội đã
nhận kế hoạch trồng bao nhiêu cây?
*Phân tích:
Biết tổng số cây hai đội nhận trồng là 872 cây. Muốn tìm được số cây mỗi đội đã nhận
kế hoach trồng là bao nhiêu ta sẽ xác định thêm hiệu số cây mà hai đội đã nhận trồng
theo kế hoạch bằng cách vận dụng bài toán tìm một số kho biết một giá trị phần trăm của
số đó. Đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
*Cách giải:
Số cây còn lại của mỗi đội chiếm số phần trăm là:
100% - 75% = 25%( số cây của mỗi đội)
Ta có 25% hiệu số cây của hai đội là 54 cây nên hiệu số cây của hai đội là:
54 :25 x100 = 216(cây)
Mà tổng số cây hai đội nhận trồng là 872 cây.
Số cây đội 1 nhận trồng là : (872 + 216) : 2 = 544(cây)
Số cây đội 2 nhận trồng là: 872 – 544 = 328(cây)
ĐS : Đội 1: 544 cây. đội 2: 328cây.
*Bài toán 2: Hai kho chứa một số thóc .Biết số thóc kho A nhiều hơn số thóc
kho B là 35 tấn.Vừa qua người ta đã chuyển đi 25% số thóc ở mỗi kho nên số thóc
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còn lại ở cả hai kho là 225 tấn. Hỏi ban đầu số thóc của kho B bằng bao nhiêu phần
trăm số thóc của kho A
*Phân tích:
- Muốn tìm được tỷ số phần trăm số thóc ở hai kho ta phải tính được số thóc trong mỗi
kho.
- Biết hiệu số thóc của hai kho ban đầu là 35 tấn.Dựa vào các dữ kiện còn lại ta có thể
xác định được tổng số thóc của hai kho ban đầu và đưa bài toán về dạng tìm hai số khi
biết tổng và hiệu của hai số đó.
*Cách giải:
Số thóc còn lại trong mỗi kho chiếm số phần trăm là :
100% - 25% = 75%( số thóc mỗi kho)
Ta có 75% tổng số thóc hai kho là 225 tấn nên tổng số thóc của hai kho ban đầu là :
225 : 75 x 100 = 300(tấn)
Mà hiệu số thóc hai kho ban đầu là 35 tấn.
Số thóc của kho A ban đầu là :
(300 + 35) : 2 =167,5(tấn)
Số thóc của kho B ban đầu là :
300 – 167,5 = 132,5(tấn)
Tỷ số phần trăm giữa số thóc kho B và số thóc kho A là :
132,5 : 167,5 = 0,7910 = 79,1%
ĐS 79,1%
*Bài toán3: Một cửa hàng dự định bán một cái tủ lạnh với giá 5.000.000 đồng.
Nhưng do muốn thu hồi vốn cho một đợt kinh doanh khác nên cửa hàng đã bán
chiếc tủ đó với giá là 4.500.000 đồng, tính ra cửa hàng đã bị lỗ một số tiền đúng
bằng số tiền lãi nếu bán theo giá ban đầu. Tính số tiền vốn và số tiền cửa hàng đã
bị lỗ sau khi bán chiếc tủ lạnh đó.
* Phân tích:

Ngô Văn Nghi

30

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

Nếu bán với giá 5000000 đồng thì có lãi như vậy số tiền bán được này sẽ bao gồm cả
tiền vốn và tiền lãi sẽ thu được.
Nếu bán với giá 4500000 đồng thì cửa hàng bị lỗ số tiền đúng bằng số tiền lãi thu
được nếu bán theo giá ban đầu . Như vậy 4500000 đồng bằng số tiền vốn trừ đi số tiền
bị lỗ hay số tiền lãi nếu bán theo giá ban đầu.
Đến đây ta đã chuyển bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
*Cách giải:
Vì số tiền bị lỗ đúng bằng số tiền lãi nếu bán cái tủ lạnh đó theo giá ban đầu nên:
Số tiền vốn của cái tủ lạnh đó là:
(5000000 + 4500000) : 2 = 4750.000( đồng)
Số tiền cửa hàng bị lỗ vốn là:
4750.000 – 4500.000 = 250.000(đồng)
ĐS: Vốn : 4750.000 đồng
Lỗ: 250.000đồng

Dạng 2: Bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến dạng toán tìm hai số khi biết tổng
(hiệu) và tỷ số của hai số

* Bài toán 1: Khối 4 và khối 5 của một trường thu nhặt được 450 kg giấy vụn. Biết
25% số giấy vụn của khối 4 bằng 20% số giấy vụn của khối 5. Tính số giấy vụn mỗi
khối đã thu nhặt được.
* Phân tích : Biết tổng số giấy vụ hai khối thu nhặt được là 450 kg. Chuyển các tỷ số
phần trăm về phân số.Ta đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số
để tìm số giấy vụn mà mỗi khối đã thu nhặt được.
*Cách giải:
Đổi 25% =
Ta có
Ngô Văn Nghi
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4

20% =

1
5

1
1
số giấy vụn của khối 4 bằng số giấy vụn của khối 5
4
5
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Khối 4:

450kg

Khối 5:

Giá trị một phần là : 450 : (4 +5) =50(kg)
Số giấy vụn khối 4 thu nhặt được là :
50 x 4 = 200(kg)
Số giấy vụn khối 5 thu nhặt là:
450 – 200 = 250(kg)
ĐS Khối4: 200kg, khối 5: 250kg
*Bài toán 2: Ba phân xưởng sản xuất được một số sản phẩm.Biết 25% số sản phẩm
của phân xưởng 1 bằng 40% số sản phẩm của phân xưởng 2 và 20% số sản phẩm
của phân xưởng 2 bằng 35%số sản phẩm của phân xưởng 3.Tìm số sản phẩm mỗi
phân xưởng đã sản xuất.Biết rằng phân xưởng 1 sản xuất nhiều hơn phân xưởng 3
là 360 sản phẩm.
*Phân tích: Tương tự như bài toán 1, ta chuyển các tỷ số phần trăm thành phân số . Đưa
bài toán về dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số bằng cách đi quy đồng tử số
các phân số. Từ đó ta dễ dàng tìm được số giấy vụn mà mỗi khối đã thu nhặt được.
*Cách giải:

25% =

1
4

40% =

2
5

20% =

1
5

35% =

7
20

1
2
số sản phẩm của phân xưởng 1 bằng số sản phẩm của phân xưởng hai.
4
5

Ta có
Nên

1
1
số sản phẩm của phân xưởng 1 bằng số sản phẩm của phân xưởng hai.
8
5

Mà

1
7
số sản phẩm của phân xưởng 2 bằng
số sản phẩm của phân xưởng ba.
5
20

Do đó
bằng

1
1
số sản phẩm của phân xưởng 1 bằng số sản phẩm của phân xưởng hai và
8
5

7
số sản phẩm của phân xưởng ba.
20
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Suy ra:
bằng

7
số sản phẩm của phân xưởng ba.
20

Suy ra:
bằng

7
7
số sản phẩm của phân xưởng 1 bằng
số sản phẩm của phân xưởng hai và
56
35

1
1
số sản phẩm của phân xưởng 1 bằng
số sản phẩm của phân xưởng hai và
56
35

1
số sản phẩm của phân xưởng ba.
20

Coi số sản phẩm của phân xưởng 1 là 56 phần bằng nhau thì số sản phẩm của phân
xưởng 2 là 35 phần và số sản phẩm của phân xưởng 3 là 20 phần như thế.
360 sản phẩm ứng với số phần bằng nhau là:
56 – 20 = 36(phần)
Phân xưởng 1 sản xuất được số sản phẩm là:
360 : 36 x 56 = 560(sản phẩm)
Phân xưởng 3 sản xuất số sản phẩm là :
560 – 360 = 200(sản phẩm)
Phân xưởng 2 sản xuất số sản phẩm là :
560 : 56 x 35 = 350(sản phẩm)
ĐS : Phân xưởng 1: 560 sản phẩm
Phân xưởng 2: 200 sản phẩm.
Phân xưởng 3: 350 sản phẩm.

Dạng 3: Bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến dạng toán về hai tỷ số
* Bài toán1: Đội văn nghệ của nhà trường có số bạn nam bằng 25% số bạn nữ.Sau
đó có một bạn namkhông tham gia được nên thay bằng 1 bạn nữ do đó số bạn nam
bằng 20 % số bạn nữ.Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ
tham gia?
* Phân tích: Trong bài toán ta thấy khi thay một bạn nam bằng một bạn nữ thì tổng số
bạn trong cả đội văn nghệ đó không thay đổi. Số bạn nam lúc đầu và số bạn nam sau khi
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có một bạn nghỉ hơn nhau 1 bạn.Ta đưa bài toán về dạng toán hai tỷ số bằng cách đi tìm
tỷ số giữa số bạn nam lúc đầu và số bạn nam lúc sau so với đại lượng không đổi là số
bạn trong cả đội văn nghệ của trường .
* Cách giải: :

25% =

1
4

20% =

1
5

Coi số bạn nữ trong đội văn nghệ ban đầu là 4 phần bằng nhau thì số bạn nam lúc đod là
1 phần như thế.
Do đó , tỷ số giữa số bạn nam ban đầu và số bạn nam cả đội văn nghệ là :
1
( số bạn cả đội )
5

1 : ( 1+ 4) =

Coi số bạn nữ trong đội văn nghệ sau khi thêm một bạn là 5 phần bằng nhau thì số bạn
nam sau khi bớt đi một bạn là 1 phần như thế .
Do đó, tỷ số giữa số bạn nam và số bạn cả đội lúc đó là:
1 : ( 1 + 5) =

1
(số bạn cả đội)
6

Phân số chỉ 1 bạn là :
1
1
1
=
(số bạn cả đội)
5
6
30

Số bạn trong cả đội văn nghệ là:
1:

1
= 30( bạn)
30

Số bạn nam có trong đội văn nghệ là :
30 x

1
= 5( bạn)
6

Số bạn nữ có trong đội văn nghệ là:
30 – 5 = 25 (bạn)
ĐS: Nam 5 bạn, nữ 25 bạn
*Bài toán 2: Một người bán một món hàng thu được số tiền lãi bằng 15% tiền
vốn. Nếu tăng tiền lãi thêm 109600 đồng thì lúc đó số tiền lãi bằng 19% tiền
bán.Tính số tiền lãi của người đó.
Ngô Văn Nghi
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*Phân tích: Để tăng thêm tiền lãi thì người đó phải tăng thêm giá bán.Tiền vốn không
thay đổi, tiền lãi ban đầu và tiền lãi sau khi tăng hơn kém nhau là 109600 đồng.Ta đưa
bài toán về dạng toán hai tỷ số bằng cách đi tìm tỷ số phần trăm giữa tiền lãi ban đầu và
tiền lãi sau khi tăng thêm so với đại lượng không đổi là tiền vốn, từ đó dễ dàng tìm được
đáp số bài toán.
* Cách giải:
Đổi 15% =

3
20

19% =

Ta có tiền lãi ban đầu bằng

19
100

3
tiền vốn
20

Coi tiền bán sau khi tăng tiền lãi là 100 phần bằng nhau thì tiền lãi lúc đó là 19 phần như
thế.

Do đó tiền vốn là 100 – 19 = 81( phần)
Như vậy tỷ số giữa tiền lãi sau khi tăng và tiền vốn là :
19 : 81 =

19
( tiền vốn)
81

Phân số chỉ 109600 đồng là :
19
81

-

3
137
=
(tiền vốn)
20
1620

Tiền vốn của món hàng đó là:
109600 : 1620 x 137 = 1 296 000(đồng)
Số tiền lãi ban đầu là :
1296000 : 100 x 15 = 194400(đồng)
ĐS: 194400 đồng
Dạng 4: Các bài toán về tỷ số phần trăm có chứa các yếu tố hình học
* Bài toán 1:Nếu tăng chiều dài của một hình chữ nhật thêm 10%,đồng thời giảm
chiều rộng của nó đi 10% thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng hay giảm bao
nhiêu phần trăm?
*Phân tích:Muốn biết diện tích của hình chữ nhật tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm ta
sẽ đi so sánh diện tích của hình chữ nhật ban đầu với diện tích của hình chữ nhật mới.
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Bằng cách đi tìm tỷ số phần trăm giữa diện tích của hình chữ nhật mới với diện tích của
hình chữ nhật ban đầu , từ đó ta sẽ biết được diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng hay
giảm bao nhiêu phần trăm.
*Cách giải: Coi chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là 100%, chiều rộng của hình chữ
nhật ban đầu là 100% và coi diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 100%.
Thì chiều dài sau khi tăng thêm 10% là :
100% + 10% = 110%( chiều dài ban đầu)
Chiều rộng của hình chữ nhật sau khi giảm đi 10% là:
100% - 10% = 90%( chiều rộng ban đầu)
Diện tích của hình chữ nhật khi đó là :
110% x 90% = 99%( diện tích ban đầu)
Vì 100% > 99% nên diện tích của hình chữ nhật đã giảm và giảm đi là :
100% - 99% = 1%(diện tích ban đầu)
ĐS: 1%
*Bài toán 2: Người ta tăng chiều dài của một hình chữ nhật thêm 25%.Hỏi để diện
tích của hình chữ nhật đó không thay đổi thì cần giảm chiều rộng của hình chữ
nhật đó đi bao nhiêu phần trăm?
*Phân tích:Muốn biết chiều rộng của hình chữ nhật cần giảm bao nhiêu phần trăm ta sẽ
đi so sánh chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu với chiều rộng của hình chữ nhật mới.
Bằng cách đi tìm tỷ số phần trăm giữa chiều rộng của hình chữ nhật mới với chiều rộng
của hình chữ nhật ban đầu ta sẽ biết được chiều rộng của hình chữ nhật sẽ giảm đi bao
nhiêu phần trăm.
*Cách giải: Coi chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là 100%, chiều rộng của hình chữ
nhật ban đầu là 100% và coi diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 100%.
Thì chiều dài sau khi tăng thêm 25% là :
100% + 25% = 125%( chiều dài ban đầu)
Diện tích của hình chữ nhật khi đó vẫn là 100%
Chiều rộng của hình chữ nhật sau khi giảm là:
Ngô Văn Nghi
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100% : 125% = 80%(chiều rộng ban đầu)
Vậy chiều rộng cần giảm đi là:
100% - 80% = 20%( chiều rộng ban đầu)
ĐS: 20%
Dạng 5: Các bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến năng suất và sức

lao

động
1) Các bài toán:
*Bài toán 1: Khối lượng công việc ở một công trường xây dựng tăng thêm 80% ,
năng suất lao động của mỗi công nhân tăng thêm20%.Hỏi số công nhân phải tăng
thêm bao nhiêu phần trăm so với ban đầu để hoàn thành công việc đúng thời gian?
* Phân tích:
Để hoàn thành công việc đúng thời gian thì số công nhân phải tăng thêm. Muốn biết
số công nhân phải tăng thêm bao nhiêu %, ta phải tìm được số công nhân lúc sau chiếm
bao nhiêu % so với ban đầu. Để tìm số công nhân ta lấy khối lượng công việc chia cho
năng suất lao động.
* Cách giải:
Coi khối lượng công việc ban đầu là 100%; năng suất lao động của mỗi công nhân
ban đầu là 100% và số công nhân ban đầu là 100%.
Khối lượng công việc sau khi tăng là:
100% + 80% = 180% (khối lượng công việc ban đầu)
Năng suất lao động của mỗi công nhân sau khi tăng là:
100% + 20% = 120% (năng suất lao động ban đầu)
Số công nhân sau khi tăng thêm để đảm bảo hoàn thành công viẹc đúng thời gian là:
180% : 120% = 150% (số công nhân ban đầu)
Số công nhân cần tăng thêm là:
150% - 100% = 50% (số công nhân ban đầu)
ĐS: 50%
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Bài toán 2: Một cánh đồng vụ này diện tích được mở rộng thêm 20% so với
diện tích vụ trước, nhưng do thời tiết xấu nên năng suất lúa vụ này lại giảm 20% so
với năng suất vụ trớc. Hỏi số thóc thu được của vụ này tăng hay giảm bao nhiêu %
so với vụ trước?
* Phân tích:
Muốn biết số thóc thu được của vụ này tăng hay giảm bao nhiêu % so với vụ trước.
Ta phải biết số thóc thu được của vụ này bằng bao nhiêu % so với số thóc của vụ trước.
Vận dụng cách tính: Số thóc thu được bằng năng suất lúa nhân với diện tích cấy lúa.
Ta có cách giải sau:
* Cách giải:
Coi năng suất lúa của vụ trớc là 100%; coi diện tích cấy lúa của vụ trước là 100% và
coi số thóc thu được của vụ trước là 100%.
Thì năng suất lúa của vụ này là: 100% - 20% = 80% ( năng suất lúa vụ trước)
Diện tích cấy lúa của vụ này là: 100% + 20% = 120% (diện tích vụ trước)
Số thóc của vụ này là: 80% x 120% = 96% (số thóc vụ trước)
Như vậy 96% < 100% nên số thóc vụ này thu giảm và giảm hơn vụ trước là:
100% - 96% = 4%
ĐS: 4%.

Dạng 6: Các bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến toán suy luận lô gíc
*Bài toán 1: Một trường tiểu học có 72% số học sinh biết tiếng Trung Quốc;
65% số học sinh biết tiếng Anh; 10% số học sinh không biết cả tiếng Trung Quốc
và tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu % số học sinh biết cả 2 thứ tiếng Trung Quốc và
tiếng Anh?
* Phân tích:
Coi số học sinh toàn trường là 100% , GV dùng sơ đồ Ven để học sinh tự nhận xét
thấy số học sinh biết cả hai thứ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh vừa được tính ở số học
sinh biết tiếng Trung Quốc, vừa được tính ở số học sinh biết tiếng Anh.
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38

Tiểu học Nam đào- Nam Trực – Nam Định

Sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp Tỉnh năm học 2008-2009

Từ đó các em dễ dàng tìm ra cách giải bài toán.
Cách giải:
Coi số học sinh toàn trường là 100%
Số học sinh biết ít nhất 1 thứ tiếng Anh hoặc
tiếng Trung Quốc chiếm là:
100% - 10% = 90% ( số học sinh
toàn trường)

Tổng số học sinh biết ít nhất một thứ tiếng là:
72% + 65% = 137%( số HS toàn trường)
Số học sinh biết cả hai thứ tiếng là
137% - 90% = 47% ( số HS toàn trường)
ĐS: 47%
b) Bài toán 2: Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện A có 200 học sinh tham
dự. Đề thi có 3 bài, trong đó có 80% số học sinh làm được bài thứ 1; 80% số học
sinh làm được bài thứ 2; 50% số học sinh làm được bài thứ 3 và không có học sinh
nào giải được cả 3 bài. Hỏi có bao nhiêu học sinh giải được cả bài 1 và 2?

* Phân tích:
Giống như cách giải bài toán 1 , GV
vẽ sơ đồ Ven sau đó cho học sinh nêu
được nhận xét : những học sinh làm được
cả 2 bài sẽ được tính 2 lần. Dựa vào sơ đồ
ven ta có cách giải sau:

* Cách giải:
Coi tổng số học sinh dự thi là 100%
Số học sinh làm được bài 1; bài 2; bài 3 chiếm số % là:
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80% + 70% + 50% = 200% (số học sinh dự thi)
Số học sinh làm được 2 bài là:
200% - 100% = 100% (số học sinh dự thi)
Như vậy học sinh nào cũng làm được 2 bài.
Số học sinh làm được cả bài 1 và bài 2 là:
100% - 50% = 50% (số học sinh dự thi)
Số học sinh dự thi làm được cả bài 1và bài 2 là:
200 : 100 x 50 = 100 (HS)
ĐS: 100 (học sinh)
VII. Một số bài toán khác:
Bài toán 1: Giá xăng năm nay tăng 25% so với năm ngoái. Hỏi với số tiền mua
100 lít xăng của năm ngoái thì năm nay sẽ mua đợc bao nhiêu lít xăng?
* Phân tích: Giáo viên dùng sơ đồ sau để minh hoạ cho bài toán:

Gi¸ n¨m
ngo¸i

+ 25%

100 lít

Gi¸ n¨m
nay
Giá
? lít

Muốn biết được với số tiền mua 100 lít xăng của năm ngoái thì năm nay sẽ mua được bao nhiêu lít xăng ta phải biết được số tiền mua 100 lít xăng của năm ngoái là bao
nhiêu, giá tiền mỗi lít xăng của năm ngoái và năm nay là bao nhiêu . Lấy số tiền chia
cho giá của 1 lít xăng ta sẽ tính được số lít xăng mua được. Giá xăng năm nay được so
với giá xăng của năm ngoái lấy giá xăng năm ngoái làm đơn vị so sánh ta có thể giải bài
toán như sau:
*Cách giải:
Coi giá mỗi lít xăng năm ngoái là 100 phần bằng nhau thì giá của mỗi lít xăng năm
nay là :
100 + 100 x 25% = 125 ( phần)
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Số tiền mua 100 lít xăng của năm ngoái là :
100 x 100 = 10.000( phần)
Với số tiền mua 100 lít xăng của năm ngoái thì năm nay sẽ mua được sốlít xăng là:
10.000 : 125 = 80(lít)
ĐS: 80 lít
Bài toán 2: Một người bán 1 cái đồng hồ với giá 460.000 đồng; tính ra tiền lãi
bằng 15% tiền vốn. Hỏi muốn tiền lãi bằng 30% tiền vốn thì người đó phải bán cái
đồng hồ đó với giá bao nhiêu?
*Phân tích:
Để tính được tiền bán sau khi tăng giá ta phải lấy tiền vốn cộng với tiền lãi sau khi
tăng .Muốn tính được tiền lãi sau khi tăng giá bán ta phải tính được tiền vốn của cái
đồng hồ. Biết giá bán và tỷ số phần trăm tiền lãi so với tiền vốn , lấy tiền vốn làm đơn
vị so sánh ta có thể giải bài toán như sau:
*Cách giải:
Coi tiền vốn của cái đồng hồ là 100 % thì 460000đồng ứng với số phần trăm là:
100% + 15% = 115% ( tiền vốn)
Tiền vốn của cái đồng hồ là:
460.000 : 115 x 100 = 400.000(đồng)
Tiền lãi sau khi tăng thêm là:
400.000 x 30% = 120.000( đồng)
Muốn tiền lãi bằng 30% tiền vốn thì người đó phải bán cái đồng hồ đó với giá là:
400.000 + 120.000 = 520.000( đồng)
ĐS: 520.000 đồng
II) Một số lưu ý:
Khi giải các bài toán về tỷ số phần trăm dạng không cơ bản giáo viên cần chú ý một
số vấn đề sau đây:
- Để giải được các bài toán về tỷ số phần trăm liên quan đến các dạng toán điển hình
đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng biến đổi bài toán đó để đưa về các dạng toán điển hình
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đã học.Biết làm thành thạo các phép tính với các tỷ số phần trăm và các phép đổi tỷ số
phần trăm ra phân số và ngược lại.Khi thực hiện phép nhân và phép chia hai tỷ số phần
trăm học sinh phải biết cách đổi các tỷ số phần trăm đó ra phân số sau đó thực hiện
phép nhân , chia các phân số .
- Khi giải các bài toán về tỷ số phần trăm dạng hai tỷ số học sinh thường hay mắc phải
sai lầm là thiết lập các phép tình không cùng đơn vị, để khắc phục tồn tại này , khi
hướng dẫn học sinh giải GV cần cho các em thảo luận để tìm ra đại lượng không đổi
trong bài toán đó .Lấy đại lượng không đổi đó làm đơn vị so sánh để thiết lập tỷ số giữa
các đại lượng liên quan với đại lượng không đổi đó.
- GV cần cho các em nắm chắc lại một số tính chất của phép cộng và phép trừ hai số
như: tổng hai số không đổi nếu ta thêm vào số này đồng thời bớt ở số kia đi cùng một số
như nhau. Hiệu hai số không đổi nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở hai số đi một số như
nhau.
- Để giải được các bài toán phần trăm có chứa các yếu tố hình học nắm chắc các công
thức liên quan đến tính chu vi ,diện tích và các yếu tố cạnh của các hình đó.

C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH
NGHIỆM

I. Kết quả đạt được qua các năm:
Với những kinh ngiệm trên , qua nhiều năm giảng dạy cho học sinh tôi nhận thấy
mức độ tiếp thu của các em đã đạt được những ưu điểm nổi bật sau đây:
- So với những năm trước đây khi chưa triển khai sáng kiến thì mức độ tiếp thu bài của
học sinh nhanh hơn , các em có khả năng phân loại và giải tốt các bài toán về tỷ số phần
trăm.Biết vận dụng sáng tạo các kiến thức vào các bài tập cụ thể
-Đứng trước mỗi bài toán về tỷ số phần trăm các em không còn bỡ ngỡ , có khả năng
định hướng được cách giải.Có kĩ năng biến đổi bài toán phần trăm phức tạp để đưa về
các dạng cơ bản , quen thuộc như toán tổng hiệu, tổng tỷ, hiệu tỷ, hai tỷ số ,…
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- Các kiến thức cơ bản về giải toán phần trăm của các em không ngừng được củng cố,
mở rộng và phát triển. Những vướng mắc, tồn tại khi học phần nội dung kiến thức giải
toán về tỷ số phần trăm hầu như đã được khắc phục, nhiều kỹ năng mới được hình
thành.
- Các em được trang bị thêm nhiều phương pháp giải toán mới, biết cách khai thác và
nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện.
-Nhiều học sinh có kỹ năng tìm tòi và không chỉ dừng lại ở một cách giải trước mỗi bài
toán khó.Học sinh TB và Khá rất vui vì mình đã trinh phục được các bài toán khó, học
sinh giỏi cũng không kém mừng vì đã tìm được nhiều cách giải khác nhau. Khả năng tư
duy và năng khiếu của học sinh được phát triển.
* Một điều quan trọng khẳng định việc triển khai đề tài đã đạt kết quả đáng kể
là thành tích học sinh giỏi cấp Tỉnh của trường tôi hàng năm đều tăng cả về số
lượng giải và chất lượng giải cao. Hầu như các bài toán về tỷ số phần trăm có trong
các đề thi hàng năm học sinh đều đạt điểm tối đa. Chất lượng học sinh giỏi lớp 5
năm nào cũng được xếp thứ nhất xuất sắc trong toàn huyện Nam Trực.

Năm học

Số dự

SốHS đạt

Giải

Giải

Giải

Giải

thi

giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

2005-2006

34

34

7

10

11

3

2006-2007

33

33

3

10

18

3

2007-2008

40

40

8

21

6

5

Với kết quả đó, Trường tiểu học Nam Đào chúng tôi luôn được Phòng GD-ĐT
huyện Nam Trực đánh giá là đơn vị có phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi dẫn đầu
trong toàn huyện. Tỷ lệ học sinh được chọn tham gia dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và số
lượng giải cao (đặc biệt giải Nhất) năm nào cũng chiếm số lượng nhiều nhất. Tổ khối 4
và khối 5 của Nhà trường năm nào cũng được công nhận là tổ Lao động xuất sắc. Bản
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thân tôi, từ năm 2005- 2007 được UBND tỉnh tặng danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua cấp
Tỉnh”.
Năm học 2003 – 2004, đề tài trên ,tôi tham gia Hội thảo cấp Huyện đã được tổ
chuyên môn Phòng Giáo dục đào tạo xếp thứ 1.
Năm học 2007 – 2008, đề tài trên lại tiếp tục được Phòng Giáo Dục Đào tạo chỉ đạo
bổ sung để in làm tài liệu chuyên môn phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho các
trường tiểu học trong toàn huyện Nam Trực.
II. Những bài học kinh nghiệm:
Toán % là một dạng toán hay và khó, để có thể giải tốt các bài toán về tỷ số % đòi
hỏi học sinh phải nắm chắc các kiến thức cơ bản. Việc mở rộng và nâng cao kiến thức
cho học sinh là cần thiết, song phải trên cơ sở học sinh nắm chắc các yêu cầu cơ bản về
kiến thức kỹ năng của nội dung chơng trình, đảm bảo một mặt không bị quá tải đối với
học sinh, một mặt vẫn phát huy vai trò tích cực và năng khiếu về toán cho học sinh.
Qua thực tế giảng dạy nhiều năm và qua nghiên cứu thực trạng giảng dạy toán % ở
trường Tiểu học Nam Đào và một số trường khác, tôi thấy có thể tổng kết được một số
bài học kinh nghiệm sau đây:

1) Những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình và SGK.
Những tiết học giảng dạy về tỷ số % trong SGK là những tiết học rất quan trọng,
nhằm cung cấp cho các em học sinh những hiểu biết ban đầu về tỷ số %. Bằng hình ảnh
trực quan sinh động và phương pháp phạm của giáo viên, các em dần dần hiểu được các
tỷ số % đơn giản, biết đọc, biết viết các tỷ số, thực hiện phép tính với tỷ số phần
trăm,....
Từ những thao tác đơn giản này, giáo viên dần dần cung cấp cho học sinh về cách
giải các bài toán về tỷ số %. Các em phân biệt được cách giải các dạng bài toán khác
nhau. Từ đó hình thành kỹ năng và vận dụng kiến thức vào giải các bài toán trong thực
tế.
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Như vậy, việc nâng cao chất lượng mảng kiến thức này, phụ thuộc rất nhiều vào
nhận thức ban đầu của học sinh. Giáo viên cần xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể, chi
tiết; học sinh phải nắm được bản chất của vấn đề, các em phải có nền kiến thức đại trà
vững chắc rồi mới đến ngọn là giải quyết các bài toán ở mức độ cao hơn.
Để làm được điều đó giáo viên cần:
- Tổ chức tốt các hoạt động học tập trong các tiết học để học sinh giải quyết tốt các bài
tập trong sách giáo khoa. Học sinh phải hiểu sâu sắc vấn đề ,nắm chắc kiến thức và vận
dụng tốt vào thực hành.
- Thời lượng dành cho thực hành, luyện tập trong mỗi tiết học chiếm từ 60%-70%, nên
ta cần tận dụng đặc điểm này để tăng cường thực hành, giúp học sinh hình thành và phát
triển các kĩ năng toán học, giải quyết về cơ bản các nhiệm vụ thực hành ngay trong các
tiết toán tại lớp.
- Giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc, thuộc lòng các quy tắc, các công thức tính mà
SGK đã cung cấp. Có kĩ năng vận dụng công thức , quy tắc vào giải quyết các bài toán
trong SGK phần thực hành.
- Giáo viên nên chuyển nội dung từng tiết dạy học về giải toán phần trăm thành các
phiếu học tập hay phiếu thực hành , luyện tập để phát huy tính chủ động và sáng tạo của
HS,nêu cao hiệu quả dạy học. Trong quá trình biên soạn các phiếu học tập, GVnên tích
hợp nhiều nội dung giáo dục gắn với thực tế và gần gũi thu hút được hứng thú của HS,
có thể cập nhật một số tranh ảnh, hình vẽ ngộ nghĩnh mà không làm biến dạng nội dung
cơ bản của môn toán.
- Khi hoàn thành được các bài tập trong SGK , GV cần bước đầu hình thành ở các em
cách suy luận sáng tạo, biết giải các bài toán trong SGK theo các cách khác nhau.

2)Những bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học.
Để chuyển tải được những kiến thức khoa học tới cho học sinh, GV phải sử dụng các
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Việc nắm bắt kiến thức của học sinh phụ
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thuộc rất nhiều vào phương pháp giảng dạy của giáo viên.Trong xu thế dạy học hiện
nay,GV không còn là người truyền thụ tri thức theo một chiều , học sinh thụ động tiếp
thu và làm theo. Người GV cần căn cứ vào vốn sống, khả năng hiểu biết của HSđể thiết
kế các hoạt động nhằm giúp HS tự phát hiệnvà giải quyết vấn đề dưới sự trợ giúp của
các bạn trong nhóm, trong lớp hay của GV. Như vậy GV trở thành người thiết kế người
tổ chức hướng dẫn các hoạt động,.. còn HS là người thi công , người trực tiếp hoạt động
để tìm tòi kiến thức.
Cũng giống như việc giảng dạy các mạch kiến thức khác , khi dạy học sinh cách giải
các bài toán về tỷ số phần trăm GV cần biết lựa chọn các PPDH sao cho phù hợp với đối
tượng học sinh của lớp mình . Xuất phát từ các ví dụ hay các bài toán mẫu trong SGK
GV cần tổ chức cho học sinh thảo luận để tìm ra cách giải quyết vấn đề mà bài toán đưa
ra. Trên cơ sở đó GV giúp các em biết tổng hợp để rút ra những nhận xét hay những kết
luận cần thiết. Khi giảng dạy các kiến thức mới, dạng toán mới GV cần tiến hành theo
các bước sau đây:
*Phương pháp chung:

Tù ph¸t
hiÖn

Tù gi¶i
quyÕt

Tù chiÕm
lÜnh

* Các bước cơ bản:
Bước1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS ( Làm xuất hiện vấn đề và
tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó)
Bước2: Tổ chức các hoạt động học tập ( theo cá nhân, theo nhóm hay cả
lớp)
Bước3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp.
Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét , đánh giá ,bổ sung.
Bước5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề , hướng dẫn học sinh trình bày(
GV chốt lại các vấn đề quan trọng)
Bước6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành.
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* Lưu ý: Để triển khai các bước trên một cách có hiệu quả cần có sự trợ giúp của các
phương tiện và đồ dùng dạy học, do đó trong quá trình tổ chức các họat động học tập
của HS giáo viên cần sử dụng các đồ dùng dạy học sao cho phù hợp và mang tính hiệu
quả cao.
PPDH ở tiểu học phải phát huy được tính tự giác , tích cực , chủ động và sáng
tạo của HS, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện
của lớp học . Thông qua các hoạt động học tập cần bồi dưỡng cho HS phương pháp tự
học, kĩ năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm
vui , tình cảm và hứng thú học tập cho học sinh. GV cần chủ động lựa chọn, vận dụng
phối kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy hiệu quả cao nhất.

3)Những bài học kinh nghiệm sau khi học sinh đã biết cách giải một dạng toán.
Mỗi bài Toán là sự kết hợp đa dạng của các khái niệm, các mối quan hệ toán học,
đòi hỏi học sinh phải biết xác lập được các mối quan hệ giữa các dữ liệu của bài toán:
Biết so sánh, phân tích, tổng hợp. Trên cơ sở đó, lựa chọn được cách giải quyết tốt nhất.
Như chúng ta đã biết, đường lối chung để hướng dẫn học sinh giải một bài toán ở
Tiểu học, thường gồm các bước như: Nghiên cứu tìm hiểu bài toán, thiết lập quan hệ
giữa các dữ liệu để tóm tắt bài toán, lập kế hoạch giải bài toán, trình bày bài giải và kiểm
tra kết quả.Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, nếu giáo viên chỉ dừng lại ở các bước
trên thì coi như mới hoàn thành xong việc tổ chức hướng dẫn cho học sinh giải một bài
toán. Điều quan trọng là sau khi học sinh giải xong bài toán đó, giáo viên cần làm gì, cần
khai thác những gì từ bài toán để phát huy hết khả năng tư duy, tính tích cực của học
sinh khi học toán. Tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm sau đây:
- Nâng cao mức độ khó dễ của bài toán:
Trên cơ sở học sinh đã nắm chắc, hay đã củng cố tốt được cách giải khái quát của
bài toán, giáo viên cần nâng dần mức độ của bài toán đó nhằm kỉêm tra khả năng vận
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dụng của các em vào các tình huống khác nhau. Một mặt nhằm rèn kỹ năng, kỹ xảo giải
toán, gây hứng thú học tập và phát huy khả năng của từng em.
- Tìm nhiều cách giải khác nhau cho bài toán:
Biện pháp này nhằm giúp học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học vào giải
quyết bài toán theo các hướng khác nhau.
- Tìm hướng giải quyết bài toán có nhiều khả năng xảy ra
Biện pháp này bên cạnh giúp HS củng cố kĩ năng giải toán , phát triển tư duy, ở mức độ
cao hơn còn đòi hỏi các em phải biết tìm tòi giải quyết tất cả các khả năng có thể xảy ra
để tìm hết các đáp số của bài toán, biết loại trừ các khả năng không phù hợp.
- Giải quyết bài toán ngược với các bài toán đã giải:
Khi giải xong một bài toán, nếu giáo viên đặt ra các bài toán ngược và yêu cầu học
sinh tìm cách giải, sẽ có tác dụng rất tốt trong việc phát huy khả năng sáng tạo của các
em trong việc vận dụng cách giải của bài toán vừa làm làm cơ sở để giải các bài toán
ngược.
- Tổ chức cho học sinh lập đề toán theo sơ đồ tóm tắt cho sẵn rồi giải:
Mục đích của hoạt động này là nhằm giúp học sinh căn cứ vào sơ đồ tóm tắt cho
sẵn để nhận diện dạng toán cơ bản, để từ đó có thể tự lập một đề toán tương ứng với sơ
đồ tóm tắt đó rồi tự trình bày bài giải. Với hoạt động này sẽ nhằm phát huy vốn sống,
vốn hiểu biết và khả năng diễn đạt ngôn ngữ khi học toán của các em. Giúp các em biết
lựa chọn và đưa các vấn đề trong cuộc sống vào làm nền cho đề toán của mình.
- Tổ chức cho học sinh tìm dữ kiện còn thiếu hay các dữ kiện thừa trong các bài
toán về tỷ số phần trăm.
Việc làm này không những củng cố , khắc sâu cách giải các dạng toán phần trăm
mà còn có tác dụng rất tôt trong việc phát triển tư duy cho học sinh. Bước đầu hình
thành ở các em cách tư duy của một nhà phát minh , nhà khoa học trong tương lai.

4)Những bài học kinh nghiệm trong việc mở rộng phát triển và nâng cao kiến
thức về giải các bài toán về phần trăm.
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- Phải xuất phát từ những bài toán đơn giản trong sách giáo khoa để giúp học sinh
hiểu sâu sắc về ý nghĩa của tỷ số phần trăm (coi đại lượng này là 100 phần để biểu diễn
đại lượng kia)
- Trên cơ sở nắm chắc mối quan hệ giữa các đại lượng trong một bài toán, giúp học
sinh xác định đúng tỷ số phần trăm của từng đại lượng so với đại lượng được chọn làm
đơn vị so sánh.
- Có thể chuyển các đại lượng trong bài toán về số phần bằng nhau tương ứng để giải,
sau khi các em đã thành thạo giáo viên nâng dần để học sinh giải các bài tập đó dưới
dạng các phép tính với tỷ số phần trăm. Như vậy sẽ tránh được tình trạng học sinh ghi
ký hiệu phần trăm không hợp lí vào các thành phần của phép tính.
- Việc mở rộng và nâng cao kiến thức phải trên cơ sở học sinh đã nắm chắc các kiến
thức cơ bản.Biết sử dụng các kiến thức cơ bản một cách linh hoạt , sáng tạo.Biết kích
thích, gợi mở để các em có nhu cầu vận dụng kiến thức đó.Có nh vậy việc nâng cao kiến
thức mới thực sự phát huy được hiệu quả cao.
- Trước khi dạy mỗi dạng bài ,giáo viên cần cho học sinh ôn tập và hệ thống lại các
kiến thức cơ bản có liên quan để việc tiếp thu bài của học sinh đạt đợc hiệu quả cao.Phải
giúp học sinh hiểu được các kiến thức đó theo cả chiều xuôi và chiều ngợc lại.
- Khi phát triển , mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh , giáo viên cần xuất phát
từ các bài toán đơn giản , dễ hiểu.Qua mỗi bài , hay hệ thống bài ,giáo viên cần cho học
sinh rút ra được các nhận xét hay cách giải cơ bản để vận dụng cho các bài sau đó.Giúp
các em hiểu sâu , nhớ lâu và hình thành kĩ năng giải các bài toán đó.
- Cần khai thác triệt để các dạng toán quen thuộc ẩn chứa trong mỗi bài toán đó, giúp
học sinh có kĩ năng biến đổi hay kĩ năng suy luận để đưa bài toán về dạng quen
thuộc.Phát huy tối đa khả năng tìm tòi , sáng tạo của các em trước mỗi bài toán. Hạn chế
tối đa việc sử dụng phương pháp đại số khô cứng.
- Khi học sinh đã nắm chắc cách giải thông thường,giáo viên nên khuyến khích học
sinh tìm nhiều cách giải khác, nhằm phát huy khả năng của các em,gây hứng thú học tập
, học sinh giỏi không mất thời gian chờ học sinh kém hơn hoàn thành bài giải của mình.
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- GV cần tự đọc , tự nghiên cứu để biết cách thiết kế được các bài tập phù hợp cho các
đối tượng học sinh trong lớp, sao cho nội dung dạy học vừa sức , không bị quá tải song
vẫn phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh.

5)Những bài học kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh biết sử dụng linh
hoạt các phương pháp giải toán để giải quyết các bài toán về tỷ số phần trăm.
Học đến lớp 5 của chương trình tiểu học học sinh đã được trang bị một khối lượng
khá lớn về các công cụ giải toán . Trong mỗi bài toán về tỷ số phần trămcó thể chứa
đựng rất nhiều các cách giải khác nhau, nên thông qua mỗi bài toán đó GV có thể củng
cố cho học sinh rất nhiều các phương pháp giải toán đã học. Đối với HS tiểu học các em
đã được làm quenvới những dạng toán cơ bản . Từ việc vẽ sơ đồ cụ thể các em dễ dàng
tìm ra được lời giải bài toán . Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vẽ được sơ đồ của bài
toán , do vậy việc quy các bài toán phần trăm về các dạng quen thuộc cũng là một
phương pháp giải rất đặc trưng khi hướng dẫn học sinh.
Để chuẩn bị tốt cho việc hướng dẫn học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm
,GV cần cho học sinh hệ thống lại cách giải các bài toán cơ bản như :
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu.
- Tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỷ số của hai số .
- Toán về hai tỷ số giải bằng cách dùng các đại lượng không đổi có trong bài toán
đó.
- Giải toán có nội dung hình học về tính chu vi, diện tích và các yếu tố cạnh, tính
năng suất cây trồng,…
- Các dạng toán về suy luận lô gíc,…….
6)Những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh
Đánh giá học sinh là một khâu rất quan trọng nhằm:
Nắm được năng lực tiếp thu bài của học sinh trong lớp để đặt ra yêu cầu học tập đối
với từng học sinh : yêu cầu cao hơn đối với học sinh giỏi, yêu cầu ở mức độ cơ bản đối
với học sinh trung bình và yếu
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Thu thập thông tin phản hồi về cách dạy của GVđể điều chỉnh sao cho phù hợp, bổ
khuyết những điểm yếu của học sinh.
Có nhiều phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh , phương pháp đánh giá
nào cũng có ưu điểm và nhược điểm , không có phương pháp nào là hoàn hảo mọi mặt,
do đó không nên cực đoan đề cao hoặc bác bỏ một phương pháp nào mà phải nghiên cứu
chúng thấu đáo để sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.
Trong quá trình dạy học GV cần sử dụng nhiều phương pháp đánh giá một cách đa
dạng như:
- Sử dụng bài kiểm tra tự luận.Dạng bài kiểm tra này có rất nhiều ưu điểm nên được
sử dụng phổ biến. Để được điểm cao học sinh phải giải được bài toán , đồng thời phải
biết trình bày bài giải , nghĩa là các em phải thể hiện nhiều kĩ năng . Tuy nhiên dạng bài
này cũng có những nhược điểm nhất định việc đánh giá phụ thuộc phần nào vào ý nghĩ
chủ quan của GV, tốn nhiều thời gian cho việc chấm bài của GV, phạm vi kiến thức
được kiểm tra không được nhiều.
- Sử dụng bài kiểm tra trắc nghiệm: Khác với các bài tập tự luận , khi trình bày bài giải
đòi hỏi học sinh phải có sự lập luận chặt chẽ , câu trả lời và phép tính phải hợp lý , trình
bày một cách lô gíc .Các bài tập trắc nghiệm chỉ đòi hỏi học sinh vận dụng các kiến
thức đã học một cách sáng tạo và nhanh nhạy để tìm ra đáp số đúng ,đáp số sai hay bài
giải đúng , bài giải sai .Chính vì vậy loại bài tập này rất thu hút sự nhiệt liệt hưởng ứng
của học sinh , nó là một hình thức thay đổi không khí giờ học toán và góp phần rất tốt
trong việc tạo hứng thú học tập cho học sinh .Bên cạnh đó dạng bài tập trắc nghiệm còn
nổi bật một số ưu điểm sau đây :
+ Ngoài tác dụng giúp học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản mỗi bài tập còn
chứa đựng nhiều cách giải khác nhau mà học sinh có thể lựa chọn tuỳ khả năng của
mình
+ Giúp học sinh phân biệt được cái đúng , cái sai , biết chỉ ra cái đúng , cái sai . Biết
nhận xét , đánh giá và trình bày quan điểm của mình trước những tình huống của bài tập
trắc nghiệm .
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+ Giúp học sinh có thói quen không bằng lòng với kết quả đã đạt được và có mong
muốn tìm giải pháp tốt nhất cho bài làm của mình .
+ Rèn óc tư duy và phương pháp suy nghĩ , có khả năng phán đoán , khả năng loại trừ
, khả năng ước lượng để tìm ra đáp số đúng.
+ Giúp cho giáo viên trong một thời gian ngắn có thể kiểm tra được nhiều kiến thức
của học sinh.
- GV cần sử dụng nhiều công cụ đánh giá khác nhau để có thể đánh giá đúng HS một
cách khách quan:Kiểm tra vấn đáp( nêu cách giải hoặc giải miệng các bài toán %).Kiểm
tra viết( Gồm kiểm tra ngắn, kiểm tra một tiết). Trong các bài kiểm tra viết cần kết hợp
cả bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận , các bài tập cần sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến
khó và có đủ loại bài đại diện cho các kiến thức kĩ năng cơ bản nhất.
- GV cần vận dụng cách đánh giá theo nhiều chiều: GV đánh giá học sinh, học sinh đánh
giá lẫn nhau và nêu cao ý thức tự đánh giá khả năng ở mỗi học sinh.

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I)

KẾT LUẬN
Qua việc tổng kết kinh nghiệm về việc dạy học sinh giải các bài toán về tỷ số

phần trăm ở tiểu học, toi thấy có thể đưa ra một số kết luận sau đây:
1) Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một việc làm quan trọng và cần thiết.Thông qua
việc hướng dẫn học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm sẽ giúp cho giáo viên
phát hiện được năng khiếu của học sinh , có kế hoạch bồi dưỡng một cách bài bản và
theo hệ thống thì tài năng của các em sẽ được nảy nở. Góp phần thực hiện mục tiêu
đào tạo của GD tiểu học. Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mai sau.
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2) Việc giảng dạy các kiến thức về tỷ số phần trăm nhằm cung cấp cho học sinh các
kiến thức một cách hệ thống theo đúng quy định của chương trình môn toán bậc tiểu
học.Tạo cơ sở cho những hiểu biết ban đầu có tính chất nền tảng để học sinh tiếp tục
nghên cứu học tập và chuyên sâu ở cấp THCS và THPT.

3) Các bài toán về tỷ số phần trăm là một dạng toán có nhiều ứng dụng trong thực tế.
Thông qua việc nắm chắc kiến thức , giúp học sinh củng cố rất nhiều các kiến thức số
học bản mà các em đã được trang bị trước đó như các dạng toán tìm hai số khi biết tổng
và hiệu của hai số , tổng và tỷ số , hiệu và tỷ số, toán về hai tỷ số ,…..

4) Được trang bị đầy đủ và hệ thống cách giải các bài toán về tỷ số phần trăm sẽ
giúp cho tư duy của học sinh thêm mềm dẻo,năng động và sáng tạo.Các em sẽ biết vận
dụng các kiến thức một cách sáng tạovào giải quyết các bài toán thực tế.Phát triển óc tư
duy khoa học.Biết nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện , theo nhiều hướng khác nhau.

5) Thông qua đường lối giải các bài toán về tỷ số phần trăm sẽ dần hình thành cho
học sinh các phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Biết phát hiện vấn đề trên cơ sở làm
việc độc lập hay biết cách hợp tác trong nhóm hay trong tổ.

6) Việc giảng dạy các kiến thức về tỷ số phần trăm một cách hệ thống theo đúng
phương pháp bộ môn và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, đặc điểm nhận thức của học
sinh tiểu học sẽ giúp cho óc tư duy của các em phát triển mềm dẻo, không khô cứng.
Thông qua các bài toán có văn các em sẽ được tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Óc phân tích, tổng hợp được phát triển. Các em sẽ có hứng thú tìm
hiểu và học tập.

7) Việc đổi mới nội dung, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học và đổi mới
cách đánh giá học sinh được áp dụng trong quá trình giảng dạy các kiến thức về tỷ số
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phần trăm sẽ giúp cho học sinh tiếp thu bài một cách tự nhiên. Tạo cho các em một tâm
lí vui vẻ, phấn chấn , có hào hứng tìm hiểu dạng toán mới , sẽ tạo cho các em một sức
bật mới trong nhận thức và hành động.Từ đó sẽ đem lại một kết quả học tập cao hơn.

II)

Những đề xuất và kiến nghị

Trên đây là một vài kinh nghiệm của cá nhân trong việc giúp học sinh giải các bài
toán về tỷ số phần trăm và cách khắc phục những tồn tại của học sinh trong quá trình
giải bài tập. Như đã nói ở phần đầu, đây là một loại toán khó, phức tạp, mức độ trừu
tượng khái quát cao nên trong quá trình tiếp thu, học sinh còn nhiều vướng mắc nhất
định. Do đó ,để đề tài trên được triển khai có hiệu quả , xuất phát từ những vấn đề cơ
bản được trình bày ở trên, tôi có một số đề nghị sau đây:
- Giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện có chất lượng
hoạt động dạy và học. Do đó để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn toán nói chung, các
kiến thức về giải toán phần trăm nói riêng đòi hỏi mỗi GV cần thực hiện triệt để việc
đổi mới PPDH, cần tạo ra một không khí học tập thật thoải mái , tự nhiên mà ở đó học
sinh có điều kiện bộc lộ hết khả năng của các em. Các em biết tự mình vươn lên để
chiếm lĩnh các tri thức.Có như vậy khă năng vốn sống của các em mới được phát huy,
tài năng mới được nảy nở và vun trồng. Góp phần đào tạo các thế hệ tương lai cho đất
nước.
- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn trong các nhà trường cần tích cực đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn bằng việc cải tiến nội dung , hình thức .
Cần tạo ra một môi trường mà ở đó GV có thể tự giác trao đổi bàn bạc , phổ biến kinh
nghiệm dạy học, cách tháo gỡ khó khăn ở từng tiết dạy, từng bài dạy,..
- Các nhà trường cần tổ chức các phong trào thi đua đổi mới PPDH, có nhiều hình thức
nhằm khích lệ GV tích cực đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy các môn học.
Tổ chức phổ biến những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu
quả giảng dạy, khắc phục khó khăn, tồn tại thường gặp trong các tiết học toán.
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- Cũng giống như các hoạt động chuyên môn khác như Hội giảng, học sinh giỏi, thi đồ
dùng dạy học,… hàng năm các phòng GD- ĐT nên tổ có những hình thức tuyên dương
khen thưởng cho các cán bộ giáo viên có đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay nhằm động
viên khích lệ kịp thời.
- Sở GD- ĐT nên tổ chức các cuộc hội thảo theo chuyên đề để giáo viên có cơ hội học
hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Tổ chức giao lưu giữa các tác giả viết
SGK với GV, những người thực hiện chương trình và SGK để GV hiểu sâu sắc hơn các
ý đồ của người viết sách .
Trên đây là những kinh nghiệm, những suy nghĩ của bản thân trong quá trình
dạy học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm. Với những kinh nghiệm đó chắc
chắn sẽ không tránh khỏi những vấn đề cần bàn bạc, trao đổi và bổ sung.Rất mong
được đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp chỉ đạo chuyên môn và các bạn
đồng nghiệp .Xin chân thành cảm ơn!
Nam Đào, ngày 20 tháng 5 năm 2008
Tác giả
Ngô Văn nghi
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