
PHẦN THỨ HAI CHƢƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC 

CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 

I. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Mục tiêu chung  

Môn Toán  trong Chƣơng trình Xóa mù chữ nhằm giúp học viên đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 

a) Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tƣ duy và lập luận toán học; 

năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, 

phƣơng tiện học toán.  

b) Góp phần hình thành và phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu: yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách 

nhiệm. Các năng lực chung : năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

c) Có kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ bản, thiết yếu; phát triển khả năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp 

liên môn giữa môn Toán và các môn học khác nhƣ Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử - Địa lý, Tin học, Công nghệ,  ...; tạo cơ hội 

để học viên đƣợc trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.  

d) Có hiểu biết tƣơng đối tổng quát về sự hữu ích của toán học đối với từng ngành nghề liên quan để có đủ năng lực tối 

thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy ở mức 

độ đơn giản; nêu và trả lời đƣợc câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn đƣợc các phép toán và công thức 

số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng, cách thức giải quyết vấn đề; sử dụng đƣợc ngôn 

ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống 

đơn giản; sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng tiện học toán đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.  

b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:   
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– Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên những tập hợp số đó. 

– Hình học và Đo lƣờng: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm (ở mức độ trực quan) của một số hình 

phẳng và hình khối trong thực tiễn; tạo lập một số mô hình hình học đơn giản; tính toán một số đại lƣợng hình học; phát 

triển trí tƣởng tƣợng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lƣờng (với các đại 

lƣợng đo thông dụng). 

– Thống kê và Xác suất: Một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn 

với một số yếu tố thống kê và xác suất. 

c) Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hỗ trợ học viên có thêm những hiểu biết về một số nghề 

nghiệp trong xã hội. Bƣớc đầu thấy đƣợc những hữu ích của toán học đối với công việc hằng ngày; tạo cơ hội để học viên 

đƣợc kiểm nghiệm lại hoạt động thực tiễn trong đời sống với những kiến thức toán học thuần túy; tạo lập sự kết nối giữa các 

ý tƣởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung  

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù 

hợp với môn học trong Chƣơng trình trình Xóa mù chữ tại Mục II Phần thứ nhất. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học viên năng lực toán học (biểu hiện tập trung nhất của năng lực 

tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi sau: năng lực tƣ duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng 

lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán. 

Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt trong Chƣơng trình môn toán nhƣ sau:  
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Thành phần năng lực Yêu cầu cần đạt 

Năng lực tư duy và lập luận 

toán học thể hiện qua việc: 

 

– Thực hiện đƣợc các thao tác 

tƣ duy nhƣ: so sánh, phân tích, 

tổng hợp, đặc biệt hoá, khái 

quát hoá, tƣơng tự; quy nạp, 

diễn dịch. 

– Thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy (ở mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm sự 

tƣơng đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc và mô tả đƣợc kết quả của việc 

quan sát. 

– Chỉ ra đƣợc chứng cứ, lí lẽ 

và biết lập luận hợp lí trƣớc 

khi kết luận. 

– Nêu đƣợc chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trƣớc khi kết luận. 

 

– Giải thích hoặc điều chỉnh 

đƣợc cách thức giải quyết vấn 

đề về phƣơng diện toán học. 

– Nêu và trả lời đƣợc câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Bƣớc đầu chỉ ra đƣợc chứng 

cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trƣớc khi kết luận. 

Năng lực mô hình hoá toán 

học thể hiện qua việc: 

 

– Xác định đƣợc mô hình toán 

học (gồm công thức, phƣơng 

trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho 

tình huống xuất hiện trong bài 

toán thực tiễn.  

– Lựa chọn đƣợc các phép toán, công thức số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, 

diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng của tình huống xuất hiện trong bài toán 

thực tiễn đơn giản.  

– Giải quyết đƣợc những vấn – Giải quyết đƣợc những bài toán xuất hiện từ sự lựa chọn trên. 
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Thành phần năng lực Yêu cầu cần đạt 

đề toán học trong mô hình 

đƣợc thiết lập. 

– Thể hiện và đánh giá đƣợc 

lời giải trong ngữ cảnh thực tế 

và cải tiến đƣợc mô hình nếu 

cách giải quyết không phù hợp. 

– Nêu đƣợc câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. 

Năng lực giải quyết vấn đề 

toán học thể hiện qua việc: 

 

– Nhận biết, phát hiện đƣợc 

vấn đề cần giải quyết bằng 

toán học. 

– Nhận biết đƣợc vấn đề cần giải quyết và nêu đƣợc thành câu hỏi. 

– Lựa chọn, đề xuất đƣợc cách 

thức, giải pháp giải quyết  

vấn đề. 

– Nêu đƣợc cách thức giải quyết vấn đề. 

– Sử dụng đƣợc các kiến thức, 

kĩ năng toán học tƣơng thích 

(bao gồm các công cụ và  

thuật toán) để giải quyết vấn 

đề đặt ra. 

– Thực hiện và trình bày đƣợc cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản. 

– Đánh giá đƣợc giải pháp đề 

ra và khái quát hoá đƣợc cho 

vấn đề tƣơng tự. 

– Kiểm tra đƣợc giải pháp đã thực hiện. 
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Thành phần năng lực Yêu cầu cần đạt 

Năng lực giao tiếp toán học 

thể hiện qua việc: 

 

– Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi 

chép đƣợc các thông tin toán 

học cần thiết đƣợc trình bày 

dƣới dạng văn bản toán học 

hay do ngƣời khác nói hoặc 

viết ra. 

– Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) đƣợc các thông tin toán học trọng tâm trong 

nội dung văn bản hay do ngƣời khác thông báo (ở mức độ đơn giản), từ đó nhận biết đƣợc 

vấn đề cần giải quyết. 

 

– Trình bày, diễn đạt (nói hoặc 

viết) đƣợc các nội dung, ý 

tƣởng, giải pháp toán học 

trong sự tƣơng tác với ngƣời 

khác (với yêu cầu thích hợp về 

sự đầy đủ, chính xác). 

– Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự 

tƣơng tác với ngƣời khác (chƣa yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, chính xác). Nêu và trả lời đƣợc 

câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. 

– Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn 

ngữ toán học (chữ số, chữ cái,  

kí hiệu, biểu đồ, đồ thị, các 

liên kết logic,...) kết hợp với 

ngôn ngữ thông thƣờng hoặc 

động tác hình thể khi trình 

bày, giải thích và đánh giá các 

ý tƣởng toán học trong sự 

tƣơng tác (thảo luận, tranh 

– Sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng, động tác hình thể 

để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản. 
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Thành phần năng lực Yêu cầu cần đạt 

luận) với ngƣời khác. 

– Thể hiện đƣợc sự tự tin khi 

trình bày, diễn đạt, nêu câu 

hỏi, thảo luận, tranh luận các 

nội dung, ý tƣởng liên quan 

đến toán học. 

– Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những 

tình huống đơn giản. 

Năng lực sử dụng công cụ, 

phương tiện học toán thể hiện 

qua việc: 

 

– Nhận biết đƣợc tên gọi, tác 

dụng, quy cách sử dụng, cách 

thức bảo quản các đồ dùng, 

phƣơng tiện trực quan thông 

thƣờng, phƣơng tiện khoa học 

công nghệ (đặc biệt là phƣơng 

tiện sử dụng công nghệ thông 

tin), phục vụ cho việc học Toán. 

– Nhận biết đƣợc tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, 

phƣơng tiện học toán đơn giản (que tính, thẻ số, thƣớc, compa, êke, các mô hình hình 

phẳng và hình khối quen thuộc,...) 

– Sử dụng đƣợc các công cụ, 

phƣơng tiện học toán, đặc biệt 

là phƣơng tiện khoa học công 

nghệ để tìm tòi, khám phá và 

giải quyết vấn đề toán học 

(phù hợp với đặc điểm nhận 

– Sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng tiện học toán để thực hiện những nhiệm vụ học tập 

toán đơn giản. 

– Sử dụng đƣợc máy tính cầm tay, phƣơng tiện công nghệ thông tin hỗ trợ học tập và giải 

quyết một số vấn đề trong cuộc sống 
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Thành phần năng lực Yêu cầu cần đạt 

thức lứa tuổi). 

– Nhận biết đƣợc các ƣu điểm, 

hạn chế của những công cụ, 

phƣơng tiện hỗ trợ để có cách 

sử dụng hợp lí. 

– Nhận biết đƣợc (bƣớc đầu) một số ƣu điểm, hạn chế của những công cụ, phƣơng tiện hỗ 

trợ để có cách sử dụng hợp lí. 

III. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

a) Nội dung cốt lõi 

Nội dung môn Toán đƣợc gồm ba nội dung chính: Số và phép tính; Hình học và Đo lƣờng; Thống kê và Xác suất là gợi 

mở đơn giản nhất để giúp học viên tìm hiểu sâu hơn ở các cấp học cao hơn. Các nội dung cụ thể: 

- Số và phép tính là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu sâu hơn về toán học, nhằm hình thành những công cụ toán học để 

giải quyết các vấn đề của toán học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan; tạo cho học viên khả năng suy luận suy diễn, 

góp phần phát triển tƣ duy logic, khả năng sáng tạo toán học và hình thành khả năng sử dụng các thuật toán.  

- Hình học và Đo lƣờng là một trong những thành phần quan trọng của giáo dục toán học, rất cần thiết cho học viên 

trong việc tiếp thu các kiến thức về không gian và phát triển các kĩ năng thực tế thiết yếu. Hình học và Đo lƣờng hình thành 

những công cụ nhằm mô tả các đối tƣợng, thực thể của thế giới xung quanh; cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng toán 

học cơ bản về Hình học, Đo lƣờng (với các đại lƣợng đo thông dụng) và tạo cho học viên khả năng suy luận góp phần vào 

phát triển tƣ duy logic, khả năng sáng tạo toán học, trí tƣởng tƣợng không gian và tính trực giác. Đồng thời, Hình học còn 

góp phần giáo dục thẩm mĩ và nâng cao văn hoá toán học cho học viên. Việc gắn kết Đo lƣờng và Hình học sẽ tăng cƣờng 

tính trực quan, thực tiễn của việc dạy học môn Toán.  

- Thống kê và Xác suất là một thành phần bắt buộc của giáo dục toán học, góp phần tăng cƣờng tính ứng dụng và giá trị 

thiết thực của giáo dục toán học. Thống kê và Xác suất tạo cho học viên khả năng nhận thức và phân tích các thông tin đƣợc 
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thể hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế, hình thành sự hiểu biết 

về vai trò của thống kê nhƣ là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tƣ duy thống kê để phân tích dữ 

liệu. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và phƣơng pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học viên. 

b) Chuyên đề học tập 

Ở giai đoạn 2, trong kỳ 4 và kỳ 5 học viên đƣợc chọn 2 trong 3 chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm:  

- Tăng cƣờng một số ứng dụng của toán học trong một số vấn đề liên quan tới cuộc sống hằng ngày của học viên nhƣ: 

giáo dục tài chính, thống kê trong đời sống, .... 

- Củng cố thêm một số kiến thức và kĩ năng toán học khi vận dụng trong thực tiễn, công việc của học viên. 

- Tạo cơ hội cho học viên nhận biết năng khiếu, sở thích, phát triển hứng thú và niềm tin trong học Toán; phát triển 

năng lực toán học và năng lực tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến Toán học trong suốt cuộc đời. 

2. Phân bố nội dung ở các kỳ 

Nội dung trình bày cụ thể nhƣ sau: 

Các chủ đề 
Kỳ 

1 2 3 4  5 

Số tự nhiên x x x x x 

Phân số    x x 

Số thập phân     x 

Ƣớc lƣợng và làm tròn số  x x x x 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm.      x 

Biểu thức    x x x 
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Hình phẳng và hình khối trong thực tiễn x x x x x 

Độ dài x x x x x 

Số đo góc    x  

Chu vi. Diện tích   x x x 

Dung tích. Thể tích  x x  x 

Khối lƣợng  x x x  

Nhiệt độ   x   

Thời gian x x x x x 

Vận tốc     x 

Tiền tệ  x x x x 

Một số yếu tố thống kê  x x x x 

Một số yếu tố xác suất  x x x x 

(Kí hiệu “x” là các chủ đề được thực hiện và phân bố trong từng kỳ) 

3. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các kỳ 

KỲ 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Đếm, đọc, viết các số - Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10; trong phạm vi 20; 
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trong phạm vi 100 trong phạm vi 100. 

- Nhận biết đƣợc chục và đơn vị, số tròn chục. 

So sánh các số trong 

phạm vi 100 

Nhận biết đƣợc cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở 

các nhóm có không quá 4 số). 

Các phép tính với 

số tự nhiên 

Phép cộng, phép trừ - Nhận biết đƣợc ý nghĩa của phép cộng, phép trừ. 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ (không nhớ, có nhớ không quá 

một lƣợt) các số trong phạm vi 100. 

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trƣờng hợp có hai dấu 

phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải). 

Tính nhẩm - Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10, phạm vi 20. 

- Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục. 

Thực hành giải quyết 

vấn đề liên quan đến các 

phép tính cộng, trừ 

- Nhận biết đƣợc ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông 

qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn. 

- Nhận biết và viết đƣợc phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời 

của bài toán có lời văn và tính đƣợc kết quả đúng. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng và 

hình khối 

Quan sát, nhận biết hình 

dạng của một số hình phẳng 

và hình khối đơn giản 

- Nhận dạng đƣợc hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ 

nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 

- Nhận dạng đƣợc khối lập phƣơng, khối hộp chữ nhật  thông qua 

việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 

Thực hành lắp ghép, xếp 

hình gắn với một số hình 

phẳng và hình khối đơn giản 

Nhận biết và thực hiện đƣợc việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng 

bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 
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Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại lượng 

và đơn vị đo đại lượng 

- Nhận biết đƣợc về “dài hơn”, “ngắn hơn”. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo độ dài: cm (xăng-ti-mét); đọc và viết 

đƣợc số đo độ dài trong phạm vi 100cm. 

- Nhận biết đƣợc mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày 

trong tuần lễ. 

- Nhận biết đƣợc giờ đúng trên đồng hồ. 

Thực hành đo đại lượng - Thực hiện đƣợc việc đo và ƣớc lƣợng độ dài theo đơn vị đo tự quy 

ƣớc (gang tay, bƣớc chân,...). 

- Thực hiện đƣợc việc đo độ dài bằng thƣớc thẳng với đơn vị đo là 

cm. 

- Xác định đƣợc thứ, ngày trong tuần khi xem lịch (loại lịch tờ hàng 

ngày). 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo 

độ dài, đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày). 

 

 

 KỲ 2 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo thập phân 

của một số 

- Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 1000. 
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- Nhận biết đƣợc số tròn trăm. 

- Nhận biết đƣợc số liền trƣớc, số liền sau của một số. 

- Thực hiện đƣợc việc viết số thành tổng của trăm, chục, đơn vị. 

- Nhận biết đƣợc tia số và viết đƣợc số thích hợp trên tia số. 

So sánh các số - Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm vi 1000. 

- Xác định đƣợc số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không 

quá 4 số (trong phạm vi 1000). 

- Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc 

ngƣợc lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1000). 

Ước lượng số đồ vật Làm quen với việc ƣớc lƣợng số đồ vật theo các nhóm 1 chục. 

Các phép tính 

với số tự nhiên 

Phép cộng, phép trừ - Nhận biết đƣợc các thành phần của phép cộng, phép trừ. 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ (không nhớ, có nhớ không quá 

một lƣợt) các số trong phạm vi 1000. 

- Thực hiện đƣợc việc tính toán trong trƣờng hợp có hai dấu phép tính 

cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải). 

Phép nhân, phép chia - Nhận biết đƣợc ý nghĩa của phép nhân, phép chia. 

- Nhận biết đƣợc các thành phần của phép nhân, phép chia. 

- Vận dụng đƣợc các bảng nhân, bảng chia 2, 3,..., 9 trong thực hành 

tính. 

Tính nhẩm - Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100. 

- Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm trong 

phạm vi 1000. 

Thực hành giải quyết - Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) 



13 

vấn đề liên quan đến các 

phép tính đã học 

thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có một 

bƣớc tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa 

thực tế của phép tính. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng và 

hình khối 

Quan sát, nhận biết, mô 

tả hình dạng của một số 

hình phẳng và hình khối 

đơn giản 

- Nhận biết đƣợc điểm, đoạn thẳng, đƣờng cong, đƣờng thẳng, đƣờng 

gấp khúc, ba điểm thẳng hàng thông qua hình ảnh trực quan. 

- Nhận dạng đƣợc hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học 

tập  hoặc vật thật. 

- Nhận dạng đƣợc khối trụ, khối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ 

dùng học tập hoặc vật thật. 

Thực hành đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với một 

số hình phẳng và hình khối 

đã học 

- Thực hiện đƣợc việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trƣớc. 

- Nhận biết và thực hiện đƣợc việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn 

với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập hoặc vật thật. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình 

phẳng và hình khối đã học. 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại lượng 

và đơn vị đo đại lượng 

- Nhận biết đƣợc về “nặng hơn”, “nhẹ hơn”. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo khối lƣợng: kg (ki-lô-gam), gam; đọc và 

viết đƣợc số đo khối lƣợng trong phạm vi 1000kg. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo dung tích: l (lít); mi-li-lít đọc và viết đƣợc 

số đo dung tích trong phạm vi 1000 l. 

- Nhận biết đƣợc các đơn vị đo độ dài mm (mi-li-mét), dm (đề-xi-
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mét), m (mét), km (ki-lô-mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học. 

- Nhận biết đƣợc một ngày là 24 giờ; một giờ là 60 phút, một phút là 

60 giây. 

- Nhận biết đƣợc số ngày trong tháng, ngày trong tháng (ví dụ: tháng 

Ba có 31 ngày; sinh nhật Bác Hồ là ngày 19 tháng 5), tháng trong năm. 

- Nhận biết đƣợc tiền Việt Nam thông qua hình ảnh một số tờ tiền và 

bằng cách đọc số hoặc từ ghi trên mỗi đồng tiền (ví dụ : nhận biết tờ tiền 

năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc từ năm trăm nghìn đồng ghi trên tờ 

tiền đó). 

Thực hành đo đại lượng - Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng (một số loại cân thông 

dụng, thƣớc thẳng có chia vạch đến mi-li-mét,...) để thực hành cân, đo, 

đong, đếm. 

- Đọc đƣợc giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6, số 12. 

Tính toán và ước lượng 

với các số đo đại lượng 

- Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài, 

khối lƣợng, dung tích đã học. 

- Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các số đo trong một số trƣờng hợp 

đơn giản (ví dụ: quãng đƣờng từ nhà đến Ủy ban nhân dân xã dài khoảng 3 

km; con gà cân nặng khoảng 2 kg,….). 

- Tính đƣợc độ dài đƣờng gấp khúc khi biết độ dài các cạnh. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lƣờng các 

đại lƣợng đã học. 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 
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Một số yếu tố 

thống kê 

Thu thập, phân loại, sắp 

xếp các số liệu 

Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tƣợng thống 

kê (trong một số tình huống đơn giản). 

Đọc biểu đồ tranh Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

Nhận xét về các số liệu 

trên biểu đồ tranh 

Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu tố 

xác suất 

Làm quen với các khả 

năng xảy ra (có tính ngẫu 

nhiên) của một sự kiện 

Làm quen với việc mô tả những hiện tƣợng liên quan tới các thuật ngữ: 

có thể, chắc chắn, không thể, thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi, hoặc 

xuất phát từ thực tiễn. 

 KỲ 3 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo thập phân 

của một số 

- Đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10 000; trong phạm vi 100 000. 

- Nhận biết đƣợc số tròn nghìn, tròn mƣời nghìn. 

- Nhận biết đƣợc cấu tạo thập phân của một số. 

- Nhận biết đƣợc chữ số La Mã và viết đƣợc các số tự nhiên trong 

phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã. 

So sánh các số - Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm vi 100 000. 

- Xác định đƣợc số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không 

quá 4 số (trong phạm vi 100 000). 

- Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc 

ngƣợc lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000). 
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Làm tròn số Làm quen với việc làm tròn số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, 

tròn mƣời nghìn (ví dụ: làm tròn số 1234 đến hàng chục thì đƣợc số 1230). 

Các phép tính 

với số tự nhiên 

Phép cộng, phép trừ - Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ các số có đến 5 chữ số (có nhớ 

không quá hai lƣợt và không liên tiếp). 

- Nhận biết đƣợc mối quan hệ giữa phép cộng với phép trừ trong thực 

hành tính. 

Phép nhân, phép chia - Thực hiện đƣợc phép nhân với số có một chữ số (có nhớ không quá 

hai lƣợt và không liên tiếp). 

- Thực hiện đƣợc phép chia cho số có một chữ số. 

- Nhận biết và thực hiện đƣợc phép chia hết và phép chia có dƣ. 

- Nhận biết đƣợc  mối quan hệ giữa phép nhân với phép chia trong 

thực hành tính. 

Tính nhẩm Thực hiện đƣợc cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong những trƣờng hợp 

đơn giản. 

Biểu thức số - Làm quen với biểu thức số. 

- Tính đƣợc giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và không 

có dấu ngoặc. 

- Tính đƣợc giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và có dấu 

ngoặc theo nguyên tắc thực hiện trong dấu ngoặc trƣớc.. 

Thực hành giải quyết 

vấn đề liên quan đến các 

phép tính đã học 

Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai 

bƣớc tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa 

thực tế của phép tính; liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; 

liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp và đơn giản (chẳng hạn: 

gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần, so sánh số lớn gấp 

mấy lần số bé). 
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Phân số 

Phân số Làm quen với phân số - Nhận biết đƣợc về 
1 1 1 1 1 1 1 1

; ; ; ; ; ; ;
2 3 4 5 6 7 8 9

 thông qua các hình ảnh trực 

quan. 

- Xác định đƣợc 
1 1 1 1 1 1 1 1

; ; ; ; ; ; ;
2 3 4 5 6 7 8 9

 của một nhóm đồ vật (đối tƣợng) 

bằng việc chia thành các phần đều nhau. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng và 

hình khối 

Quan sát, nhận biết, mô 

tả hình dạng và đặc điểm 

của một số hình phẳng và 

hình khối 

đơn giản 

- Nhận biết đƣợc điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. 

- Nhận biết đƣợc góc, góc vuông, góc không vuông. 

- Nhận biết đƣợc tam giác, tứ giác. 

- Nhận biết đƣợc một số yếu tố cơ bản nhƣ đỉnh, cạnh, góc của hình 

chữ nhật, hình vuông; tâm, bán kính, đƣờng kính của hình tròn. 

- Nhận biết đƣợc một số yếu tố cơ bản nhƣ đỉnh, cạnh, mặt của khối 

lập phƣơng, khối hộp chữ nhật. 

Thực hành đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với một 

số hình phẳng và hình khối 

đã học 

- Thực hiện đƣợc việc vẽ góc vuông, đƣờng tròn, vẽ trang trí. 

- Sử dụng đƣợc êke để kiểm tra góc vuông, sử dụng đƣợc compa để vẽ 

đƣờng tròn. 

- Thực hiện đƣợc việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng lƣới ô vuông. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ 

và tạo hình trang trí. 

Đo lường 
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Đo lƣờng Biểu tượng về đại lượng 

và đơn vị đo đại lượng 

- Nhận biết đƣợc “diện tích” thông qua một số biểu tƣợng cụ thể. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo diện tích: cm
2
 (xăng-ti-mét vuông), m

2
 (mét 

vuông).. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo nhiệt độ (
o
C). 

Thực hành đo đại lượng - Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng (một số loại cân thông 

dụng, thƣớc thẳng có chia vạch đến mi-li-mét, nhiệt kế,...) để thực hành 

cân, đo, đong, đếm. 

- Đọc đƣợc giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 

Tính toán và ước lượng 

với các số đo đại lượng 

- Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài 

(mm, cm, dm, m, km); diện tích (cm
2
, m

2
); khối lƣợng (g, kg); dung tích 

(ml, l); thời gian (phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm); tiền Việt Nam đã 

học. 

- Tính đƣợc chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình 

vuông khi biết độ dài các cạnh. 

- Tính đƣợc diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 

- Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các kết quả đo lƣờng trong một số 

trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: cân nặng của một quả dƣa hấu khoảng 3kg,...). 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lƣờng. 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu tố 

thống kê 

Thu thập, phân loại, sắp 

xếp các số liệu 

Nhận biết đƣợc cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê 

(trong một số tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trƣớc. 

Đọc, mô tả bảng số liệu Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng bảng. 
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Nhận xét về các số liệu 

trong bảng 

Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu. 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu tố 

xác suất 

Nhận biết và mô tả các 

khả năng xảy ra (có tính 

ngẫu nhiên) của một sự 

kiện 

Nhận biết và mô tả đƣợc các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của 

một sự kiện khi thực hiện (1 lần) thí nghiệm đơn giản (ví dụ: nhận ra đƣợc 

hai khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu khi tung 1 lần; nhận 

ra đƣợc hai khả năng xảy ra đối với màu của quả bóng lấy ra từ hộp kín 

đựng các quả bóng có hai màu xanh hoặc đỏ;...). 

 KỲ 4 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo thập phân 

của một số 

- Đọc, viết đƣợc các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu). 

- Nhận biết đƣợc cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của 

từng chữ số trong mỗi số. 

- Nhận biết đƣợc số chẵn, số lẻ. 

So sánh các số - Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm vi lớp triệu. 

- Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc 

ngƣợc lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu). 

Làm tròn số Làm tròn đƣợc số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn mƣời 

nghìn, tròn trăm nghìn (ví dụ: làm tròn số 12 345 đến hàng trăm thì đƣợc 

số 12 300). 

Các phép tính Phép cộng, phép trừ -Thực hiện đƣợc các phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ 
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với số tự nhiên số (có nhớ không quá ba lƣợt và không liên tiếp). 

Phép nhân, phép chia - Tính đƣợc số trung bình cộng của hai hay nhiều số. 

- Thực hiện đƣợc phép nhân với các số có không quá hai chữ số. 

- Thực hiện đƣợc phép chia cho số có không quá hai chữ số. 

- Thực hiện đƣợc phép nhân với 10; 100; 1000;... và phép chia cho 10; 

100; 1000;... 

Tính nhẩm - Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong phạm vi các số 

đã học. 

- Ƣớc lƣợng đƣợc trong những tính toán đơn giản (ví dụ: chia 572 cho 

21 thì đƣợc thƣơng không thể là 30). 

Biểu thức số và biểu 

thức chữ 

-Làm quen với biểu thức chứa một, hai, ba chữ và tính đƣợc giá trị của 

biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trƣờng hợp đơn giản). 

-Nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng. Nhận 

biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và vận dụng 

trong thực hành tính. 

Thực hành giải quyết 

vấn đề liên quan đến các 

phép tính đã học 

Giải quyết đƣợc vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một 

vài bƣớc tính) liên quan đến các phép tính về số tự nhiên (trong phạm vi 

các số và phép tính đã học). 

Phân số 

Phân số Khái niệm ban đầu về 

phân số 

- Nhận biết đƣợc khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số. 

- Đọc, viết đƣợc các phân số. 

Tính chất cơ bản của 

phân số 

- Nhận biết đƣợc tính chất cơ bản của phân số. 

- Thực hiện đƣợc việc rút gọn phân số trong những trƣờng hợp đơn 

giản. 
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- Thực hiện đƣợc việc quy đồng mẫu số hai phân số trong trƣờng hợp 

có một mẫu số chia hết cho mẫu số còn lại. 

So sánh phân số - So sánh các phân số trong những trƣờng hợp sau: các phân số có 

cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại. 

Các phép tính 

với phân số 

Các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia với phân số 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ phân số trong những trƣờng hợp 

sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số 

còn lại. 

- Thực hiện đƣợc phép nhân, phép chia hai phân số. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một 

hoặc một vài bƣớc tính) liên quan đến 4 phép tính với phân số (ví dụ: bài 

toán liên quan đến tìm phân số của một số). 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng và 

hình khối 

Quan sát, nhận biết, mô 

tả hình dạng và đặc điểm 

của một số hình phẳng đơn 

giản 

- Nhận biết đƣợc góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

- Nhận biết đƣợc hai đƣờng thẳng vuông góc, hai đƣờng thẳng song 

song. 

- Nhận biết đƣợc hình bình hành, hình thoi. 

Thực hành đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với một 

số hình phẳng và hình khối 

đã học 

- Thực hiện đƣợc việc vẽ đƣờng thẳng vuông góc, đƣờng thẳng song 

song bằng thƣớc thẳng và êke. 

- Thực hiện đƣợc việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và 

hình khối đã học. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề liên quan đến đo góc, vẽ hình, lắp 

ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học. 

Đo lường 
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Đo lƣờng Biểu tượng về đại lượng 

và đơn vị đo đại lượng 

- Nhận biết đƣợc các đơn vị đo khối lƣợng: yến, tạ, tấn và quan hệ 

giữa các đơn vị đó với kg. 

- Nhận biết đƣợc các đơn vị đo diện tích: km
2
 (ki-lô-mét 

vuông), ha (héc-ta). 

- Nhận biết đƣợc các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và quan hệ giữa 

các đơn vị đo thời gian đã học. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo góc: độ (
o
). 

Thực hành đo đại lượng - Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, 

đong, đếm, xem thời gian với các đơn vị đo đã học. 

- Sử dụng đƣợc thƣớc đo góc để đo các góc: 60
o
; 90

o
; 120

o
; 180

o
. 

Tính toán và ước lượng 

với các số đo đại lượng 

- Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài 

(mm, cm, dm, m, km); diện tích (cm
2
, m

2
, km

2
); khối lƣợng (g, kg, yến, tạ, 

tấn); dung tích (ml, l); thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, 

thế kỉ); tiền Việt Nam đã học. 

- Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các kết quả đo lƣờng trong một số 

trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: con bò cân nặng khoảng 3 tạ,...). 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo độ dài, diện 

tích, khối lƣợng, dung tích, thời gian, tiền Việt Nam. 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu tố 

thống kê 

Thu thập, phân loại, sắp 

xếp các số liệu 

- Nhận biết đƣợc về dãy số liệu thống kê. 

- Nhận biết đƣợc cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí 

cho trƣớc. 

Đọc, mô tả biểu đồ cột. - Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ cột. 
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Biểu diễn số liệu vào biểu 

đồ cột 
- Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học viên vẽ biểu 

đồ). 

Hình thành và giải quyết 

vấn đề đơn giản xuất hiện từ 

các số liệu và biểu đồ cột đã 

có 

- Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột. 

- Tính đƣợc giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ 

cột. 

- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên 

quan sát các số liệu từ biểu đồ cột. 

- Giải quyết đƣợc những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu 

đƣợc từ biểu đồ cột. 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu tố 

xác suất 

Kiểm đếm số lần lặp lại 

của một khả năng xảy ra 

nhiều lần của một sự kiện 

Kiểm đếm đƣợc số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của 

một sự kiện khi thực hiện (nhiều lần) thí nghiệm, trò chơi đơn giản (ví dụ: 

trong một vài trò chơi nhƣ tung đồng xu, lấy bóng từ hộp kín,...). 

Các chuyên đề tự chọn trong Chƣơng trình Xóa mù chữ môn Toán 

a) Nội dung chuyên đề (Cơ sở giáo dục tổ chức cho học viên lựa chọn  2 trong 3 chuyên đề sau tuỳ vào điều kiện cụ 

thể) 

Chuyên đề  1: Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính 

Chuyên đề  2: Thống kê và số liệu thống kê trong quản lý, sản xuất  

Chuyên đề  3: Ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng 

b) Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt trong các chuyên đề  

Chuyên đề Chủ đề Yêu cầu cần đạt 

Chuyên đề 1: Vận dụng kiến -Nhận biết đƣợc các mệnh giá của các tờ tiền Việt Nam.  
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Ứng dụng  toán 

học trong một 

số vấn đề liên 

quan đến tài 

chính 

thức toán học 

trong việc giải 

quyết một số vấn 

đề về mua - bán, 

trao đổi, chi tiêu, 

tiết kiệm, đầu tư 

 

-Thực hiện đƣợc cộng, trừ nhân, chia nhẩm trong những trƣờng hợp đơn giản trong 

mua – bán hàng ngày.  

-Tính toán và ƣớc lƣợng làm tròn số (đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn 

mƣời nghìn) trong mua – bán,  trong việc chuyển đổi giữa mệnh giá một số loại tiền 

thông dụng Quốc tế (Đô la Mỹ USD, …) và tiền Việt Nam, …  

 - Trả số tiền đúng theo hoá đơn hoặc tính tiền thừa khi mua hàng; thực hành ghi 

chép thu nhập và chi tiêu, cất giữ hoá đơn trong trƣờng hợp cần sử dụng đến. 

- Thực hành giải quyết đƣợc một số tình huống, vấn đề thực tiễn gắn với việc ƣớc 

lƣợng, tính toán tiền lãi, lỗ trong mua - bán; 

Chuyên đề 2 

Thống kê và số 

liệu thống kê 

trong quản lý, 

sản xuất 

Thu thập, đọc, 

mô tả, biểu diễn, 

phân tích số liệu 

thông kê thông qua 

một số tình huống 

đơn giản trong 

cuộc sống. 

 – Thu thập và biểu diễn các dữ liệu từ một vài tình huống trong thực tiễn. Lựa 

chọn đƣợc các biểu diễn các số liệu thống kế bằng dãy số liệu, bảng số liệu, biểu đồ 

cột. Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ dãy số liệu thống kê, bảng thống kê số 

liệu,  biểu đồ cột. Ví dụ: thu thập nhiệt độ của địa phƣơng tại mốc thời gian nhất 

định trong một tuần lễ, từ đó đƣa ra những nhận xét về biến đổi thời tiết của địa 

phƣơng trong tuần. 

- Phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các biểu đồ số liệu 

thống kê; 

- Giải quyết một số bài toán liên quan đến số liệu thống kê thu đƣợc (từ dãy số 

liệu thống kê, bảng thống kê  hoặc biểu đồ cột) 
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Chuyên đề 3 

Ứng dụng kiến 

thức toán học 

vào thực tiễn 

liên quan đến 

tính toán, đo 

lƣờng và ƣớc 

lƣợng 

 

Tính toán và 

ước lượng chu vi, 

diện tích của một 

số hình phẳng 

trong thực tế  

- Nhận biết đƣợc một số hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng đơn giản 

đã học (tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều, hình thang, hình 

bình hành, hình thoi, hình tròn, , …) trong một số tình huống thực tế Ví dụ: Sơ đồ 

nhà đát,  bản vẽ thiết kế (nhà, cửa, ruộng vƣờn, …) 

- Vẽ (sử dụng lƣới ô), lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng đã học ở 

trên.  

- Giải quyết một số bài toán thực tiễn liên quan đến tính toán, ƣớc lƣợng, đo đạc 

chu vi, diện tích trong thực tế cuộc sống (nhƣ  diện tích xây dựng , số vật liệu xây 

dựng, chi phí, tiền công, …). 

 

KỲ 5 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên và các phép 

tính với số tự nhiên 

Ôn tập về số tự nhiên 

và các phép tính với số tự 

nhiên 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự đƣợc các số tự nhiên. 

- Thực hiện đƣợc các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự 

nhiên.  

- Ƣớc lƣợng và làm tròn đƣợc số trong những tính toán đơn giản. 

- Giải quyết đƣợc vấn đề gắn với việc giải các bài (có một hoặc 

một vài bƣớc tính) liên quan đến các phép tính về số tự nhiên. 

Phân số 
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Phân số và các phép 

tính với phân số 

Ôn tập về phân số và 

các phép tính với phân số 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

- Rút gọn đƣợc phân số. 

- Quy đồng, so sánh các phân số trong trƣờng hợp có một mẫu số 

chia hết cho các mẫu số còn lại. 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ hai phân số bằng cách lấy 

mẫu số chung là tích của hai mẫu số.  Thực hiện đƣợc nhân và chia  

hai phân số. 

- Nhận biết đƣợc phân số thập phân và cách viết phân số thập 

phân ở dạng hỗn số. 

- Giải quyết đƣợc vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một 

hoặc một vài bƣớc tính) liên quan đến các phép tính về phân số. 

Số thập phân 

Số thập phân Số thập phân - Đọc, viết đƣợc số thập phân. 

- Nhận biết đƣợc số thập phân gồm phần nguyên, phần thập phân 

và hàng của số thập phân. 

- Thể hiện đƣợc các số đo đại lƣợng bằng cách dùng số thập phân. 

So sánh các số thập 

phân 

- Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số thập phân. 

- Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số thập phân theo thứ tự (từ bé 

đến lớn hoặc ngƣợc lại) trong một nhóm có không quá 4 số thập 

phân. 

Làm tròn số thập 

phân 

- Làm tròn đƣợc một số thập phân tới số tự nhiên gần nhất hoặc 

tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân. 

Các phép tính với số 

thập phân 

Các phép tính cộng, 

trừ, nhân, chia với số 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ hai số thập phân. 
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thập phân - Thực hiện đƣợc phép nhân một số với số thập phân có không 

quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab. 

- Thực hiện đƣợc phép chia một số với số thập phân có không quá 

hai chữ số khác không ở dạng: a,b và 0,ab. 

- Thực hiện đƣợc phép nhân, chia nhẩm một số thập phân với 

(cho) 10; 100; 1000;... hoặc với (cho) 0,1; 0,01; 0,001;... 

- Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc 

một vài bƣớc tính) liên quan đến các phép tính với các số thập phân. 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm Tỉ số. Tỉ số phần trăm - Nhận biết đƣợc tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại lƣợng cùng loại. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên 

quan đến: tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của 

một số cho trƣớc. 

- Nhận biết đƣợc tỉ lệ bản đồ. Vận dụng đƣợc tỉ lệ bản đồ để giải 

quyết một số tình huống thực tiễn. 

Sử dụng máy tính cầm 

tay 

Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các 

phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm 

của hai số; tính giá trị phần trăm của một số cho trƣớc. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng và hình 

khối 

Quan sát, nhận biết, 

mô tả hình dạng và đặc 

điểm của một số hình 

phẳng và hình khối đơn 

giản 

- Nhận biết đƣợc hình thang, đƣờng tròn, một số loại hình tam 

giác nhƣ tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều. 

- Nhận biết đƣợc hình khai triển của hình lập phƣơng, hình hộp 

chữ nhật và hình trụ. 
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Thực hành vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với 

một số hình phẳng và 

hình khối đã học 

- Vẽ đƣợc hình thang, hình bình hành, hình thoi (sử dụng lƣới ô 

vuông). 

- Vẽ đƣợc đƣờng cao của hình tam giác. 

- Vẽ đƣợc đƣờng tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đƣờng kính 

cho trƣớc. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn 

với một số hình phẳng và hình khối đã học, liên quan đến ứng dụng 

của hình học trong thực tiễn. 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị đo đại 

lượng 

- Nhận biết đƣợc các đơn vị đo diện tích: km
2
 (ki-lô-mét 

vuông), ha (héc-ta). 

- Nhận biết đƣợc “thể tích” thông qua một số biểu tƣợng cụ thể. 

- Nhận biết đƣợc một số đơn vị đo thể tích thông 

dụng: cm
3
 (xăng-ti-mét khối), dm

3
 (đề-xi-mét khối), m

3
 (mét khối). 

- Nhận biết đƣợc vận tốc của một chuyển động đều; tên gọi, kí 

hiệu của một số đơn vị đo vận tốc: km/h (km/giờ), m/s (m/giây). 

Thực hành đo đại 

lượng 

Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, 

đong, đếm, xem thời gian, mua bán với các đơn vị đo đại lƣợng và 

tiền tệ đã học. 

Tính toán và ước 

lượng với các số đo đại 

lượng 

- Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thể 

tích (cm
3
, dm

3
, m

3
) và số đo thời gian. 

- Tính đƣợc diện tích hình tam giác, hình thang. 

- Tính đƣợc chu vi và diện tích hình tròn. 

- Tính đƣợc diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích 
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của hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng. 

- Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng thể tích trong một số trƣờng hợp 

đơn giản (ví dụ: thể tích của hộp phấn viết bảng,...). 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo thể 

tích, dung tích, thời gian. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên 

quan đến chuyển động đều (tìm vận tốc, quãng đƣờng, thời gian của 

một chuyển động đều). 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu tố thống kê Thu thập, phân loại, 

sắp xếp các số liệu 

Thực hiện đƣợc việc thu thập, phân loại, so sánh, sắp xếp số liệu 

thống kê theo các tiêu chí cho trƣớc. 

Đọc, mô tả biểu đồ 

thống kê hình quạt tròn. 

Biểu diễn số liệu bằng 

biểu đồ thống kê hình 

quạt tròn 

- Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 

- Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn (không yêu cầu 

học viên vẽ hình). 

- Lựa chọn đƣợc cách biểu diễn (bằng dãy số liệu, bảng số liệu, 

hoặc bằng biểu đồ) các số liệu thống kê. 

Hình thành và giải 

quyết vấn đề đơn giản 

xuất hiện từ các số liệu 

và biểu đồ thống kê hình 

quạt tròn đã có 

- Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 

- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa 

trên quan sát các số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn. 

- Giải quyết đƣợc những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu 

thu đƣợc từ biểu đồ hình quạt tròn. 

- Nhận biết đƣợc mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức khác 

trong môn Toán và trong thực tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần 
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trăm,...). 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu tố xác suất Tỉ số mô tả số lần lặp 

lại của một khả năng xảy 

ra (nhiều lần) của một sự 

kiện trong một thí nghiệm 

so với tổng số lần thực 

hiện thí nghiệm đó ở 

những trường hợp đơn 

giản 

Sử dụng đƣợc tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy 

ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần 

thực hiện thí nghiệm đó ở những trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: sử dụng 

tỉ số  
2

5
để mô tả 2 lần xảy ra khả năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” 

của khi tung đồng xu 5 lần). 

Các chuyên đề tự chọn trong Chƣơng trình Xóa mù chữ môn Toán 

a) Nội dung chuyên đề (Cơ sở giáo dục tổ chức cho học viên lựa chọn  2 trong 3 chuyên đề sau tuỳ vào điều kiện cụ 

thể) 

Chuyên đề  1: Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính 

Chuyên đề  2: Thống kê và số liệu thống kê trong quản lý, sản xuất  

Chuyên đề  3: Ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng 

b) Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt trong các chuyên đề  

Chuyên đề Chủ đề Yêu cầu cần đạt 

Chuyên đề 1: 

Ứng dụng  toán 

học trong một 

số vấn đề liên 

quan đến tài 

Vận dụng kiến 

thức toán học 

trong việc giải 

quyết một số vấn 

đề liên quan đến 

- Lập kế hoạch chi tiêu của bản thân. 

- Làm quen với bài toán về đầu tƣ cá nhân (xác định vốn đầu tƣ để đạt đƣợc lãi suất 

mong đợi). 

- Làm quen với giao dịch ngân hàng. 

- Làm quen với thuế và việc tính thuế. 
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chính tài chính cá nhân - Làm quen với việc gửi tiền tiết kiệm và vay vốn ngân hàng; tính lỗ, lãi và dƣ nợ; 

thực hành tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn 

 - Thực hành tính toán việc tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng 

hoặc một kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

Chuyên đề 2 

Thống kê và số 

liệu thống kê 

trong quản lý, 

sản xuất 

Thu thập, phân 

tích số liệu thống 

kê và giải quyết 

một số vấn đề đơn 

giản từ các số liệu 

và biểu đồ thông kê 

trong quản lý, sản 

xuất  

- Làm quen với việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trƣớc từ nhiều 

nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác 

(Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trƣờng, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền 

thông, Internet; thực tiễn (môi trƣờng, tài chính, y tế, giá cả thị trƣờng,...).  

- Nhận ra đƣợc vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu 

đƣợc ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột, biểu đồ hình quạt 

tròn. 

- Giải quyết đƣợc những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu đƣợc ở dạng: 

bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột, biểu đồ hình quạt tròn. 

Chuyên đề 3 

Ứng dụng kiến 

thức toán học 

vào thực tiễn 

liên quan đến 

tính toán, đo 

lƣờng và ƣớc 

lƣợng 

Tính toán và 

ước lượng chu vi, 

diện tích, thể tích 

của một số hình 

khối trong thực tế  

Vận dụng các công thức tính diện tích và thể tích vào thực tiễn. Đo đạc và tính 

diện tích bề mặt, tính thể tích của các đồ vật có liên quan đến các hình đã học trong 

các tình huống thực tiễn 

- Giải quyết một số bài toán thực tiễn liên quan đến tính toán, ƣớc lƣợng, đo đạc 

chu vi, diện tích, thể tích trong thực tế cuộc sống (nhƣ  diện tích, thể tích xây dựng, 

số vật liệu xây dựng, chi phí, tiền công, …). 
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IV. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  

1. Phƣơng pháp dạy học trong Chƣơng trình môn Toán XMC cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 

a) Hình thành, phát triển các phẩm chất  

Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Toán góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác giúp 

học viên rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động, tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập; bồi dƣỡng 

sự tự tin, hứng thú học tập, thói quen đọc sách và ý thức tìm tòi, khám phá khoa học. 

b) Hình thành, phát triển các năng lực chung 

        – Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua việc rèn luyện cho ngƣời học biết 

cách lựa chọn mục tiêu, lập đƣợc kế hoạch học tập, hình thành cách tự học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để có thể vận 

dụng vào các tình huống khác trong quá trình học các khái niệm, kiến thức và kĩ năng toán học cũng nhƣ khi thực hành, 

luyện tập hoặc tự lực giải toán, giải quyết các vấn đề có ý nghĩa toán học.  

– Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc nghe hiểu, đọc hiểu, ghi 

chép, diễn tả đƣợc các thông tin toán học cần thiết trong văn bản toán học; thông qua sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học 

kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng để trao đổi, trình bày đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác 

với ngƣời khác, đồng thời thể hiện sự tự tin, tôn trọng ngƣời đối thoại khi mô tả, giải thích các nội dung, ý tƣởng toán học. 

– Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giúp học viên 

nhận biết đƣợc tình huống có vấn đề; chia sẻ sự am hiểu vấn đề với ngƣời khác; biết đề xuất, lựa chọn đƣợc cách thức, quy 

trình giải quyết vấn đề và biết trình bày giải pháp cho vấn đề; biết đánh giá giải pháp đã thực hiện và khái quát hoá cho vấn 

đề tƣơng tự. 

c) Hình thành và phát triển năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ và các năng lực đặc thù khác. Cụ thể:  
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- Môn Toán với ƣu thế nổi trội, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực tính toán thể hiện ở chỗ vừa cung cấp kiến thức 

toán học, rèn luyện kĩ năng tính toán, ƣớc lƣợng, vừa giúp hình thành và phát triển các thành tố của năng lực toán học (năng 

lực tƣ duy và lập luận, năng lực mô hình hoá, năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp và năng lực sử dụng công cụ và 

phƣơng tiện học toán).  

-  Môn Toán góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá 

tình huống có ý nghĩa toán học, thông qua việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng để 

trình bày, diễn tả các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học. 

- Môn Toán góp phần phát triển năng lực tin học thông qua việc sử dụng các phƣơng tiện, công cụ công nghệ thông tin 

và truyền thông nhƣ công cụ hỗ trợ trong học tập và tự học; tạo dựng môi trƣờng học tập trải nghiệm.  

- Môn Toán góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ thông qua việc giúp học viên làm quen với lịch sử toán học, với tiểu 

sử của các nhà toán học và thông qua việc nhận biết vẻ đẹp của Toán học trong thế giới tự nhiên. 

d) Tính đặc thù cho đối tƣợng ngƣời lớn tuổi 

- Phƣơng pháp dạy học môn Toán cần phù hợp với tiến trình nhận thức của học viên, đặc biệt là ngƣời lớn tuổi (đi từ cụ 

thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó, từ trải nghiệm thực tiễn đến thống nhất kiến kiến thức toán học); phù hợp với hoạt động 

lao động, sản xuất mà học viên đã và đang trải nghiệm; không nhất thiết đề cao tính logic của khoa học toán học mà chỉ cần 

chú ý thống nhất giữa thực tiễn và kiến thức toán học liên quan; khai thác tối đa vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học 

viên; 

 - Quán triệt tinh thần “lấy trải nghiệm của người học làm cơ sở dạy học kiến thức toán liên quan”, phát huy tính tích 

cực, tự giác, tự trọng của ngƣời học; động viên, thấu hiểu hoàn cảnh khác nhau của học viên, vốn vừa lao động vừa học tập; 

phát huy tính ân cần, nhiệt tình và chỉ bảo của ngƣời dạy; 

- Linh hoạt trong việc vận dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận 

dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học và động viên ngƣời học; khơi dậy tính 

tự trọng của ngƣời học; coi trọng trải nghiệm của học viên gắn với kiến thức toán học liên quan; học toán phục vụ trực tiếp 
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trong lao động, sản xuất và các hoạt động hàng ngày. 

- Sử dụng đủ và hiệu quả các phƣơng tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với môn Toán, khai thác cơ sở vật 

chất xung quanh hỗ trợ đồ dùng dạy học; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối 

tƣợng học viên; tăng cƣờng sử dụng công nghệ thông tin và các phƣơng tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và 

hiệu quả. 

2. Đánh giá kết quả giáo dục 

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Toán là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng 

lực và sự tiến bộ của học viên trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi kỳ; điều chỉnh các hoạt động dạy học, bảo đảm sự tiến bộ 

của từng học viên và nâng cao chất lƣợng giáo dục môn Toán nói riêng và chất lƣợng giáo dục nói chung.  

Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá thƣờng xuyên, đánh giá định kì), nhiều phƣơng pháp đánh giá 

(quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự 

án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,...) và vào những thời điểm thích hợp. 

Đánh giá thƣờng xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp với đánh giá của giáo viên các môn học khác, 

của bản thân học sinh đƣợc đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp hoặc đánh giá của cha mẹ học viên. Đánh 

giá quá trình đi liền với tiến trình hoạt động học tập của học viên, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá 

trình đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của học viên. 

Đánh giá định kì (hay đánh giá tổng kết) có mục đích chính là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu học tập. Kết quả 

đánh giá định kì và đánh giá tổng kết đƣợc sử dụng để chứng nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích của học viên. Đánh 

giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức hoặc thông qua các kì kiểm tra, đánh giá quốc gia.  

Đánh giá định kì còn đƣợc sử dụng để phục vụ quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lƣợng ở cơ sở giáo dục và 

phục vụ phát triển chƣơng trình môn Toán. 

Đánh giá năng lực học viên thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt đƣợc trong quá trình thực hiện các hành 

động của học viên. Tiến trình đánh giá gồm các bƣớc cơ bản nhƣ: xác định mục đích đánh giá; xác định bằng chứng cần 
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thiết; lựa chọn các phƣơng pháp, công cụ đánh giá thích hợp; thu thập bằng chứng; giải thích bằng chứng và đƣa ra nhận xét.  

Chú trọng việc lựa chọn phƣơng pháp, công cụ đánh giá các thành tố của năng lực toán học. Cụ thể: 

– Đánh giá năng lực tƣ duy và lập luận toán học: có thể sử dụng một số phƣơng pháp, công cụ đánh giá nhƣ các câu hỏi 

(nói, viết), bài tập,... mà đòi hỏi học viên phải trình bày, so sánh, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức; phải vận dụng 

kiến thức toán học để giải thích, lập luận. 

– Đánh giá năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn những tình huống trong thực tiễn làm xuất hiện bài toán toán học. 

Từ đó, đòi hỏi học viên phải xác định đƣợc mô hình toán học (gồm công thức, phƣơng trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình 

huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn; giải quyết đƣợc những vấn đề toán học trong mô hình đƣợc thiết lập; thể hiện và 

đánh giá đƣợc lời giải trong ngữ cảnh thực tiễn và cải tiến đƣợc mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp. 

– Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học: có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ yêu cầu ngƣời học nhận dạng tình 

huống, phát hiện và trình bày vấn đề cần giải quyết; mô tả, giải thích các thông tin ban đầu, mục tiêu, mong muốn của tình 

huống vấn đề đang xem xét; thu thập, lựa chọn, sắp xếp thông tin và kết nối với kiến thức đã có; sử dụng các câu hỏi (có thể 

yêu cầu trả lời nói hoặc viết) đòi hỏi ngƣời học vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề, đặc biệt các vấn đề thực tiễn; sử 

dụng phƣơng pháp quan sát (nhƣ bảng kiểm theo các tiêu chí đã xác định), quan sát ngƣời học trong quá trình giải quyết vấn 

đề; đánh giá qua các sản phẩm thực hành của ngƣời học (chẳng hạn sản phẩm của các dự án học tập); quan tâm hợp lí đến 

các nhiệm vụ đánh giá mang tính tích hợp. 

– Đánh giá năng lực giao tiếp toán học: có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ yêu cầu ngƣời học nghe hiểu, đọc hiểu,  

ghi chép (tóm tắt), phân tích, lựa chọn, trích xuất đƣợc đƣợc các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc 

viết; sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng trong việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo 

luận, tranh luận các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác.  

– Đánh giá năng lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán: có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ yêu cầu ngƣời học 

nhận biết đƣợc tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản, ƣu điểm, hạn chế của các công cụ, phƣơng tiện học 

toán; trình bày đƣợc cách sử dụng (hợp lí) công cụ, phƣơng tiện học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả 

những lập luận, chứng minh toán học. 



36 

Khi giáo viên lên kế hoạch bài học, cần thiết lập các tiêu chí và cách thức đánh giá để bảo đảm ở cuối mỗi bài học học 

viên đạt đƣợc các yêu cầu cơ bản dựa trên các tiêu chí đã nêu, trƣớc khi thực hiện các hoạt động học tập tiếp theo.  

V. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ  

a) Một số thuật ngữ chuyên môn 

– Hình học trực quan: giúp học viên đi từ cụ thể đến trừu tƣợng, từ hình ảnh trực quan đến những kiến thức hình học đã 

đƣợc trừu tƣợng hoá, hình thức hoá. Ví dụ: theo nội dung ở các kỳ, học viên đƣợc làm quen với việc học hình học thông qua 

hình ảnh trực quan hoặc các dụng cụ trực quan (vật thật), không có yếu tố suy luận. Vì thế, hình học đƣợc giảng dạy trong 

giai đoạn đầu của tiến trình nhận thức hình học của học viên đƣợc gọi là hình học trực quan. Khi dạy học hình học trực 

quan, giáo viên không nhất thiết yêu cầu học viên suy luận, tránh gây áp lực không tốt lên học viên, nhƣng cũng có thể đề 

cập đến những kiến thức hình học đã đƣợc hình thức hoá nếu điều kiện nhận thức của học viên cho phép. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Toán sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của ngƣời học, đƣợc nêu 

trong bảng tổng hợp dƣới đây. Một số động từ đƣợc sử dụng ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện 

một hành động có đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. 

Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những 

động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình huống sƣ phạm 

và nhiệm vụ cụ thể giao cho học viên. 

Mức độ 
Một số động từ                          

mô tả mức độ 
Ví dụ minh hoạ 

Biết 

(Nhận biết và nhớ lại 

các thông tin đã đƣợc 

Đọc;  

Đếm;  

Viết; 

- Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10. 

- Làm quen với ƣớc lƣợng số lƣợng đồ vật theo các nhóm 1 chục.  

- Nhận dạng đƣợc hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá 
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Mức độ 
Một số động từ                          

mô tả mức độ 
Ví dụ minh hoạ 

tiếp nhận trƣớc đó) Làm quen; 

Nhận dạng;  

Nhận biết.  

nhân hoặc vật thật.  

- Nhận biết đƣợc tia số.  

Hiểu 

(Hiểu đƣợc ý nghĩa 

của thông tin, diễn 

đạt đƣợc thông tin 

theo ý hiểu của cá 

nhân)  

Mô tả; 

Giải thích;  

Thể hiện; 

Sắp xếp. 

- Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng bảng.  

- Giải thích đƣợc tính chất cơ bản của phân số 

- Thể hiện đƣợc các số đo đại lƣợng bằng cách dùng số thập phân.  

- Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ cột. 

Vận dụng 

(Vận dụng thông tin 

đã biết vào một tình 

huống, điều kiện mới 

hoặc để giải quyết 

vấn đề) 

Tính;  

Vẽ;  

Thực hiện;  

Sử dụng;  

Vận dụng;  

So sánh;  

Phân biệt; 

Lí giải;  

Giải quyết. 

 

 

- Tính đƣợc độ dài đƣờng gấp khúc khi biết độ dài các cạnh.  

- Vẽ đƣợc đoạn thẳng có độ dài cho trƣớc 

- Thực hiện đƣợc phép cộng hai số thập phân 

- Sử dụng đƣợc compa để vẽ đƣờng tròn. 

- Vận dụng đƣợc qui tắc tính diện tích hình chữ nhật để giải một số bài toán liên 

quan đến thực tiễn.  

- So sánh đƣợc hai phân số cho trƣớc.  

- Phân biệt đƣợc góc vuông, góc không vuông 

- Lí giải đƣợc cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng và 

hình khối đã học. 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

a) Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình ở các kỳ 
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Kỳ Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 

Số tiết 75 95 100 135 132 

Phân đoạn Giai đoạn 1 (270 tiết) Giai đoạn 2 (267 tiết) 

Tổng số tiết toàn 

Chƣơng trình 
537 (tiết) 

Trong 267 tiết của giai đoạn 2 có 02 chuyên đề học tập, mỗi chuyên đề có thời lƣợng từ 5-10 tiết (Chƣơng trình môn 

Toán biên soạn 3 chuyên đề học tập để giáo viên và học viên lựa chọn 2/3 chuyên đề phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực 

tiễn tại các địa phƣơng. Việc tổ chức dạy chuyên đề tập trung tại Kỳ 4.   

Thời gian thực hiện mỗi tiết học là 35 phút/tiết. 

b) Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục  

Ƣớc lƣợng thời gian (tính theo %) cho các mạch nội dung ở từng lớp (không tính chuyên đề học tập) nhƣ sau: 

          Nội dung 

Cấp học/Kỳ 
Số và phép tính 

Hình học và              

Đo lƣờng 

Thống kê và                 

Xác suất 

Chƣơng 

trình Xóa 

mù chữ 

Kỳ 1 85%  15%  0%  

Kỳ 2 75%  20%  5% 

Kỳ 3 70%  25%  5% 

Kỳ 4 75% 20%  5% 

Kỳ 5 55%  40%  5% 

   Toàn bộ chƣơng trình 71%  24%  5%  

3. Thiết bị dạy học 
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a) Thiết bị dạy học môn Toán chứa đựng, mô tả những tri thức có khả năng hỗ trợ giáo viên và hỗ trợ học viên hƣớng 

vào đối tƣợng toán học cụ thể (khái niệm, quan hệ, tính chất toán học,...) nhằm phát hiện, tìm tòi, khắc sâu kiến thức,... trong 

quá trình học tập môn Toán. 

b) Việc sử dụng thiết bị dạy học môn Toán cần bảo đảm một số yêu cầu sau: 

– Các thiết bị dạy học phải phục vụ cho mục tiêu dạy học môn Toán, phù hợp với nội dung học và các đối         

tƣợng học viên, hỗ trợ đổi mới phƣơng pháp dạy học và tránh làm tăng thêm nội dung dạy học, công việc của giáo viên và 

gây tốn kém không cần thiết.  

– Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, tránh hình thức hoặc lạm dụng gây phản tác dụng, làm giảm hiệu quả của quá trình dạy 

học; tạo điều kiện để học viên thực sự đƣợc thực hành, thao tác trên các thiết bị dạy học, qua đó giúp học viên chủ động, tích 

cực khám phá, phát hiện kiến thức và góp phần phát triển “năng lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán”.  

– Khuyến khích sử dụng các phƣơng tiện nghe nhìn, phƣơng tiện kĩ thuật hiện đại hỗ trợ quá trình dạy học, đồng thời 

coi trọng việc sử dụng các phƣơng tiện truyền thống. Khi có điều kiện, giáo viên hƣớng dẫn học viên cách tìm kiếm thông 

tin, tƣ liệu trên Internet hoặc chƣơng trình truyền hình có uy tín về giáo dục để mở rộng vốn hiểu biết và năng lực tự học.  

– Tăng cƣờng thiết bị dạy học tự làm: Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu đƣợc quy định trong danh mục do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành cần huy động sáng kiến, sự sáng tạo của học viên, giáo viên và phụ huynh trong việc khai thác, 

thiết kế và sử dụng các thiết bị dạy học tự làm.  

– Phối hợp sử dụng linh hoạt các loại hình thiết bị dạy học: Mỗi loại hình thiết bị đều có ƣu điểm và hạn chế nhất định, 

do đó tùy thuộc nội dung bài học, phƣơng pháp dạy học mà có thể kết hợp sử dụng các loại hình thiết bị dạy học và phối hợp 

một cách hợp lí, khoa học và sinh động.  

c) Căn cứ mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chƣơng trình môn Toán, giáo viên so sánh, đối chiếu với danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu trong Chƣơng trình môn Toán Cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để rà soát, bổ sung một số 

thiết bị phù hợp với đặc thù đối tƣợng. 

  


