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                                                          Phạm Thị Huyền – Giáo viên Toán 

Môn Toán là một môn học cơ bản trong chương trình giáo dục của Việt 

Nam cũng như của thế giới. Trong các cấp học, môn Toán luôn là người đồng 

hành và theo suốt cùng với các em học sinh. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến môn 

Toán, rất nhiều học sinh cảm thấy không thích và thậm chí là cả sợ hãi. Bởi vì 

môn Toán là một môn học đòi hỏi tư duy logic của con người và là môn cơ sở 

của một số môn học khác. Vậy làm cách nào để học sinh khi học không sợ và học 

tốt môn Toán? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các em có những phương pháp 

để giải quyết bài toán trên. 

 

 

1. Chú ý lắng nghe thầy, cô giảng bài và tham gia tích cực các hoạt động học 

tập. 

     Hãy lắng nghe, ghi chép mọi thông tin từ bài học nhé các em! Điều này sẽ 

giúp ích cho các em khi về nhà vì rất có thể trên lớp các em nhớ và hiểu nhưng 

khi về nhà lại bị quên mất. Và các em hãy tham gia tích cực các hoạt động mà 

thầy, cô tổ chức trong tiết học, điều đó giúp các em không cảm thấy nhàm chán 

với những hàng dài kiến thức. Tiết học sẽ trở nên hào hứng và thú vị hơn. 



 

2. Mạnh dạn hỏi thầy, cô, bạn bè khi chưa hiểu bài 

     Điều chắc chắn là chúng ta không thể hiểu hết các bài giảng ngay trên lớp 

được. Có những điều các em còn băn khoăn, thắc mắc thì đừng ngần ngại hãy giơ 

tay và hỏi thầy cô hay hỏi bạn bè nhé các em. Có như vậy, chúng ta mới hiểu sâu, 

nhớ lâu và giúp giải quyết bài tập một cách dễ dàng được. 

 



3. Cố gắng nắm chắc lý thuyết, định nghĩa, định lý ngay trên lớp 

       Dù không phải học thuộc lòng như các môn xã hội, nhưng các định nghĩa 

cũng như lý thuyết của môn Toán bắt buộc các em phải học thật chắc. Các tính 

chất, công thức, định nghĩa phải nhớ thì các em mới vận dụng nó vào bài tập để 

chứng minh, giải thích hay phân tích được. Những gì có thể nhớ được trên lớp thì 

các em cứ cố gắng nhớ luôn, vì nó sẽ giúp các em bớt thời gian học lại lý thuyết 

khi ở nhà và để dành thời gian đó làm bài tập. 

4. Làm nhiều bài tập ở nhà 

        Nếu trên lớp các em chưa thể nắm chắc lý thuyết thì về nhà việc đầu tiên là 

các em phải học lại những lý thuyết đó một cách nhuần nhuyễn. “Trăm hay không 

bằng tay quen”, ngay sau đó các em hãy vận dụng những lý thuyết vừa học được 

vào giải quyết các bài tập. Càng làm nhiều, các em càng tiếp xúc với nhiều dạng 

bài tập. Từ đó, giúp các em tích lũy thêm nhiều kiến thức và kĩ năng cho các em 

giải các bài tập sau này. 

5. Đọc trước bài mới ở nhà 

        Muốn làm tốt bước 3 thì các em phải đọc bài mới trước khi đến lớp. Có lẽ 

chỉ cần 5 phút thôi, sẽ giúp ích cho các em rất nhiều. Vì khi các em có đọc và 

chuẩn bị bài trước ở nhà thì khi lên lớp các em sẽ bắt kịp và hiểu bài mới dễ dàng 

hơn, nhanh hơn, tránh tình trạng “bị động”. Không những thế, khi đọc bài trước 

ở nhà, các em đã biết được vấn đề gì cần hỏi thêm các thầy, cô khi đến lớp.  

    Trên đây, là bí quyết giúp các em học tốt môn Toán. Hi vọng sẽ giúp được các 

em trong kì thi sắp tới và những năm học tiếp theo. 
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