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TÊN ĐỀ TÀI 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THPT TIẾP CẬN VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN 
XÁC SUẤT  

Mở đầu 
 

1/ Lý do chọn đề tài.  

 

 Lí thuyết xác suất là một ngành toán học có nhiều ứng dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế…Chính vì lẽ đó lí thuyết 

xác suất đó được đưa vào chương trình toán lớp 11 nhằm cung cấp cho học 

sinh THPT những kiến thức cơ bản về ngành toán học quan trọng này. 

Để có thể học tốt xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm và 

các cơ bản của xác suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để 

giải quyết các bài toán và tình huống cụ thể. Qua thực tiễn giảng dạy xác 

suất cho học sinh lớp 11 chương trình nâng cao môn Toán tôi nhận thấy: đa 

số các em chưa hiểu thấu đáo các khái niệm cơ bản như: không gian 

mẫu,biến cố, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối,…các em chỉ 

biết giải bài toán xác suất trong một số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học 

sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất 

để giải quyết các tình huống cụ thể. 

 Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững các kiến thức 

cơ bản về xác suất đồng thời biết vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức 

đó để giải quyết nhiều tình huống khác nhau, tôi chọn đề tài: “ Hướng dẫn 

học sinh THPT tiếp cận và giải  bài toán xác suất”. Nội dung đề tài gồm ba 

bài viết: 
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Bài 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển của xác suất giải các bài toán xác 

suất. 

Bài 2: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất. 

 

 

2/ Mục đích yêu cầu 

 

 Giúp học sinh nắm vững các khái niệm và các quy tắc cơ bản của xác 

suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các bài toán 

và tình huống cụ thể.  

 

3/ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  

 

  - Khách thể: Học sinh lớp 11.  

  - Đối tượng nghiên cứu: các khái niệm và các quy tắc cơ bản của xác 

suất, các bài toán xác suất.  

  - Phạm vi nghiên cứu: Các kiến thức cơ bản về xác suất trong chương 

trình SGK nâng cao môn toán lớp 11. 

 

4/Nhiệm vụ nghiên cứu.  

 

a) Trình bày hệ thống các kiến thức cơ bản về xác suất  

b) Hướng dẫn học sinh giải quyết các bài toán xác suất trong một số 

tình huống cụ thể.  

 

5/Phương pháp nghiên cứu 
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a) Kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học  

b)  Phỏng vấn trình độ nhận thức, kỹ năng giải toán của học sinh.  

c) Tổng kết kinh nghiệm, tìm ra những khó khăn, thuận lợi khi giải 

quyết các bài toán ở những lớp trước.  
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NỘI DUNG 

 
Bài 1 

 
SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT GIẢI CÁC BÀI 

TOÁN XÁC SUẤT 
 

Bài học này giảng dạy trong tiết thứ 35 theo PPCT lớp 11 THPT môn toán 

nâng cao  

1/Hướng dẫn học sinh tiếp giải các bài toán xác suỏt có không gian mẫu 
được mô tả cô thể : 

Để học sinh làm quen với khái niệm không gian mẫu và biến cố 
trước hết yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm về phép thử, không 
gian mẫu, biến cố, tập hợp các kết quả thuận lợi của biến cố, công thức 
xác suất cổ điển sau đó phân tích và hướng dẫn các em làm bài tập sau: 

 
Bài 1: 
Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất để tổng số chấm trờn mặt xuất 
hiện của hai con súc sắc bằng 8. 
Hướng dẫn học sinh:   
Phộp thử T: ‘‘Gieo đồng thời hai con súc sắc’’ 

Không gian mẫu: 

(1,1), (1,2), (1,3),..............(1,6)
(2,1), (2, 2), (2,3),..............(2,6)
...................................................
(6,1), (6, 2), (6,3),..............(6,6)

 
 
 Ω =  
 
  

 gồm 6.6=36 phần tử 

Xét biến cố A: tổng số chấm tròn mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8. 
Tập AΩ  các kết quả thuận lợi của A :  

{ }(2,6), (6, 2), (3,5), (5,3), (4,4)AΩ =  

5AΩ =  
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Xác suất của A: 5
36AP =  

 
Cho học sinh giải bài tập sau : 
 
Bài 2: 
Một máy bay có 4 bộ phận A, B, C, D đặt liên tiếp nhau Máy bay rơi khi có 
2 viên đạn trúng vào cùng một bộ phận hoặc 2 bộ phận kề nhau trúng đạn. 
Tìm xác suất để máy bay rơi trong trường hợp: 
a/ 4 bộ phận có diện tích bằng nhau và máy bay trúng hai viên đạn 
b/ Các bộ phận B,C, D có diện tích bằng nhau và bằng nửa diện tích bộ phận 
A và máy bay trúng hai viên đạn 
 
 
 
Hướng dẫn học sinh: 
a/ Đánh số 4 bộ phận A,B,C,D là 1,2,3,4  
Phộp thử T: ‘‘máy bay trúng hai viên đạn’’ 

Không gian mẫu: 
(1,1), (1, 2), (1,3), (1,4)
....................................
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4)

 
 Ω =  
 
 

 gồm 4.4=16 phần tử 

Xột biến cố A: máy bay rơi. 
Tập AΩ  các kết quả thuận lợi của A :  

{ }(1,1), (2, 2), (3,3), (4, 4), (1,2), (2,1),.....(3, 4), (4,3)AΩ =  

10AΩ =  

Xác suất của A: 5
8AP =  

 
 Phần b/ hướng dẫn học sinh thể hiện không gian mẫu dưới dạng khái 
quát  để cho các em tiếp cận với các không gian mẫu trừu tượng hơn: 
 
b/ Đánh số 4 bộ phận A1, A2 ,B,C,D là 1,2,3,4,5 
Phép thử T: ‘‘máy bay trúng hai viên đạn’’ 
Không gian mẫu: { }( , ) :1 5;1 5; ,x y x y x N y NΩ = ≤ ≤ ≤ ≤ ∈ ∈  gồm 4.4=16 
phần tử 
Xét biến cố A: máy bay rơi. 
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Tập AΩ  các kết quả thuận lợi của A :  

{ } { }
{ } { }

( , ) :1 5, ( , 1) :1 4,

( 1, ) :1 4, (1,3), (3,1)
A x x x x N x x x x N

x x x x N

Ω = ≤ ≤ ∈ ∪ + ≤ ≤ ∈

∪ + ≤ ≤ ∈ ∪  

5 2.4 2 15AΩ = + + =  

Xác suất của A: 
15 3
25 5AP = =  

 
 
 
 
 
 
 

2/Hướng dẫn học sinh tiếp cận các bài toán xác suất có không gian mẫu 
được mô tả trừu tượng hơn : 

Trước hết hướng dẫn các em làm bài tập sau: 

Bài 3:  
Có 10 người gồm 6 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác suất để 
có 4 nam và 2 nữ được chọn. 
 
Hướng dẫn học sinh: 
Phép thử T: ‘‘Chọn ngẫu nhiên 6 người từ 10 người’’ 

Có 
6
10C cách chọn ra 6 người từ 10 người suy ra không gian mẫu: gồm 

6
10C phần tử 

Xét biến cố A: có 4 nam và 2 nữ được chọn. 

Có 
4 2
6 4.C C cách chọn ra 4 nam và 2 nữ nờn 

4 2
6 4.A C CΩ =  

Xác suất của A: 
4 2
6 4

6
10

. 3
7A

C CP
C

= =  

 
Cho học sinh giải bài tập sau : 

Bài 4:  
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Có 4 em bé lên một đoàn tàu lượn gồm 4 toa. Mỗi em bé độc lập với nhau và 
chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 
người, 2 toa còn lại không có ai. 
 
Hướng dẫn học sinh: 
Phép thử T: ‘‘Xếp 4 người lên một đoàn tàu 4 toa’’ 
Mỗi người có 4 cách chọn toa nên có 44 cách xếp 4 người lờn một đoàn tàu 
4 toa suy ra không gian mẫu: gồm 44 phần tử 
Xét biến cố A: 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai. 
Số cách chọn 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai là 

2
4A , số cách chọn 3 người ở chung 1 toa là 3

4C , 
2 3
4 4.A A CΩ =  

Xác suất của A: 
2 3
4 4

4

. 3
4 16A

A CP = =  

 
 

Bài 5:  
 Tính xác suất để 12 người chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng 
khác nhau. 
Hướng dẫn học sinh: 
Không gian mẫu: gồm 1212 phần tử 
Xét biến cố A: 12 người chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng khác 
nhau. 

12!AΩ =  

Xác suất của A: 12

12!
12AP =  

Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập: 

Bài 1: Gieo đồng thời ba con súc sắc. Tính xác suất để tổng số chấm tròn 
mặt xuất hiện của hai con súc  sắc bằng 11. 

Bài 2: Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đá và 2 quả cầu đen. 

Chọn ngẫu nhiên  6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu trắng, 2 

quả cầu đá và 1 quả cầu đen 
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Bài 3: Tại một khách sạn trong tuần có 7 đám cưới. Tính xác suất để mỗi 

ngày có đóng một đám cưới. 

Bài 4: Một nước có 50 tỉnh, mỗi tỉnh có 2 đại biểu Quốc hội. Chọn ngẫu 

nhiên 50 đại biểu để thành lập 1 uỷ ban. Tính xác suất để mỗi tỉnh đều có 

đóng một đại biểu trong uỷ ban. 

Bài 5: Xếp ngẫu nhiên 6 quả cầu khác nhau vào 8 chiếc hộp khác nhau. Tính 

xác suất để hộp thứ nhất có 3 quả cầu, hộp thứ hai có 2 quả cầu, hộp thứ ba 

có 1 quả cầu. 
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Bài 2 
 

SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC QUY TẮC XÁC SUẤT GIẢI CÁC BÀI 
TOÁN XÁC SUẤT 

 

(Bài học này giảng dạy trong tiết thứ 37,39 theo PPCT lớp 11 THPT môn 

toán nâng cao)  

1/Hướng dẫn học sinh sử dụng quy tắc công xác suất trong các bài toán 
Tính xác suất: 

Trước hết yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm về biến cố hợp, các 

biến cố xung khắc, quy tắc cộng xác suất sau đó cùng học sinh phân tích 

và giải  bài toán sau: 

Bài 1:  

Có 8 học sinh lớp A, 6 học sinh lớp B, 5 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 8 
học sinh. Tính xác suất để 8 học sinh được chọn thuộc vào không quá hai 
trong 3 lớp . 
Hướng dẫn học sinh: 

Không gian mẫu gồm 
8
19C   phần tử 

Gọi A là biến cố 8 học sinh được chọn đều thuộc lớp A, khi đó 8
8 1A CΩ = =  

Gọi B là biến cố 8 học sinh được chọn thuộc lớp A, hoặc B khi đó 8
14B CΩ =  

Gọi C là biến cố 8 học sinh được chọn thuộc lớp A, hoặc C khi đó 8
13C CΩ =  

Gọi D là biến cố 8 học sinh được chọn thuộc lớp C, hoặc B khi đó 8
11B CΩ =  

A,B,C,D là các biến cố xung khắc 

A B C D∪ ∪ ∪  là biến cố 8 học sinh được chọn thuộc vào không quá hai 
trong 3 lớp . 
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Vậy xác suất để 8 học sinh được chọn thuộc vào không quá hai trong 3 lớp 
bằng:  

88 8
1314 11

8 8 8 8
19 19 19 19

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

P A B C D P A P B P C P D
CC C

C C C C

∪ ∪ ∪ = + + + =

= + + +  

Giúp học sinh đưa ra nhận xét : Trong những bài toán mà các kết 
quả thuận lợi của biến cố A chia thành nhiều nhóm ta có thể coi biến cố A 
là biến cố hợp của các biến cố A1 , ….., An xung khắc tương ứng . Sau đó 
sử dụng quy tắc cộng xác suất để Tính xác suất của biến cố A 

2/Hướng dẫn học sinh sử dụng quy tắc nhân xác suất trong các bài toán 
Tính xác suất: 

Trước hết yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm về biến cố giao, các 

biến cố độc lập, quy tắc nhân xác suất sau đó cùng học sinh phân tích và 

giải  bài toán sau: 

Bài 2:  

Xạ thủ A bắn 2 viên đạn vào mục tiêu, xác suất bắn trúng của A trong một 

lần bắn là 
7

10 . Xạ thủ B bắn 3 viên đạn vào mục tiêu, xác suất bắn trúng của 

B trong một lần bắn là 
9

10 . Tính xác suất để mục tiêu không trúng đạn 

Hướng dẫn học sinh: 

Gọi A1 là biến cố A bắn trượt lần bắn thứ nhất thì 1
3( )

10
P A =  

Gọi A2 là biến cố A bắn trượt lần bắn thứ hai thì 2
3( )

10
P A =  

A1, A2 là độc lập  

1 2A A A= ∩  là biến cố A bắn trượt cả hai lần bắn 
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 2
1 2

3( ) ( ). ( ) ( )
10

P A P A P A= =  

1 2 3B B B B= ∩ ∩  là biến cố B bắn trượt cả ba lần bắn 
3

1 2 3
1( ) ( ). ( ) ( ) ( )

10
P B P B P B P B= =  

A, B là độc lập 

A B∩  là biến cố mục tiêu không trúng đạn 

2

5

3( ) ( ). ( )
10

P A B P A P B∩ = =  

à Giúp học sinh đưa ra nhận xét :  

Trong những bài toán mà các kết quả thuận lợi của biến cố A phải 
đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện ràng buộc khác nhau  ta có thể coi 
biến cố A là biến cố giao của các biến cố A1 , ….., An độc lập tương ứng . 
Sau đó sử dụng quy tắc nhân xác suất để Tính xác suất của biến cố A 

 

3/Hướng dẫn học sinh sử dụng biến cố đối trong các bài toán Tính xác 
suất: 

Yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm về biến cố đối, công thức Tính 

xác suất biến có đối sau đó cùng học sinh phân tích và giải  bài toán sau: 

Bài 3:  

Có 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B, 3 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 4 
học sinh. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn thuộc vào không quá hai 
trong 3 lớp . 
Hướng dẫn học sinh: 

Không gian mẫu gồm 
4

12C   phần tử 

Gọi A là biến cố 4 học sinh được chọn thuộc cả lớp A, lớp B, lớp C 
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2 1 1 1 2 1 1 1 2
5 4 3 5 4 3 5 4 3A C C C C C C C C CΩ = + +  

A  là biến cố 4 học sinh được chọn thuộc vào không quá hai trong 3 lớp . 

2 1 1 1 2 1 1 1 2
5 4 3 5 4 3 5 4 3

4
12

( ) 1 C C C C C C C C CP A
C

+ +
= −  

Bài 4: 

Một máy bay có 3 bộ phận A, B, C lần lượt chiếm 15%, 30%, 55% diện tích 
máy bay. Máy bay rơi khi có hoặc 1 viên trúng vào A,  hoặc 2 viên trúng vào 
B, hoặc 3 viên trúng vào C. Tính xác suất để máy bay rơi nếu máy bay trúng 
3 viên đạn. 
Hướng dẫn học sinh: 

Gọi A là biến cố máy bay không rơi khi máy bay trúng 3 viên đạn. 

A chính là biến cố có 1 viên trúng B, 2 viên trúng C 

1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( )A B B C B C B C B B= ∩ ∩ ∪ ∩ ∩ ∪ ∩ ∩  

2
1 2( ) 3 ( ). ( ) ( ) 3.0,55 .0,3P A P B P B P C= =  

A là biến cố máy bay  rơi khi máy bay trúng 3 viên đạn 

 2( ) 1 3.0,55 .0,3P A = − = 0,728 

Trong những bài toán mà các kết quả thuận lợi của biến cố A chia thành 

quá nhiều nhóm khác nhau ta nên sử dụng biến có đối để lời giải đơn 

giản 

 

4/Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất : 

Cùng học sinh phân tích bài toán để đưa biến cố cần xem xét thành biến  
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cố hợp của các biến cố con có cùng xác suất  

Bài 5: 

Trong lớp học có 6 bóng đèn, mỗi bóng  có xác suất bị cháy là 0,25. Lớp học 

đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng  hỏng. Tính xác suất dể lớp học không đủ 

ánh sáng . 

Hướng dẫn học sinh: 

Mỗi bóng  có xác suất bị cháy là 0,25, mỗi bóng  có xác suất hỏng là 0,75 

Gọi A1 là biến cố 4 bóng  hỏng 2 bóng  tối, A1 là biến cố hợp của 4
6C biến cố 

con, 4 4 2
1 6( ) .0,75 .0, 25P A C=  

Gọi A2 là biến cố 5 bóng  hỏng 1 bóng  tối, A2 là biến cố hợp của 5
6C biến cố 

con, 5 5 1
2 6( ) .0,75 .0, 25P A C=  

Gọi A3 là biến cố 6 bóng  hỏng  6 6
3 6( ) .0,75P A C=  

1 2 3A A A A= ∪ ∪  là biến cố lớp học đủ ánh sáng 

A  là biên cố lớp học không đủ ánh sáng 

( ) 1 ( ) 0,8305P A P A= − =  

Bài 6:  

Một người bắn 3 viên đạn. Xác suất để cả 3 viên trúng vòng 10 là 0,008, xác 

suỏt để 1 viên trúngvòng 8 là 0,15, xác suất để 1 viên trúng vòng dưới  8 là 

0,4. Tính xác suất để xạ thủ đạt ít nhất 28 điểm 
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Hướng dẫn: 

Gọi A1 là biến cố 1 viên 10, 2 viên 9, A1 là biến cố hợp của 1
3C biến cố con, 

1 2
1 3( ) .0, 2.0, 25P A C=  

Gọi A2 là biến cố 2 viên 10, 1 viên 9, A2 là biến cố hợp của 1
3C biến cố con, 

1 2
2 3( ) .0, 2 .0, 25P A C=  

Gọi A3 là biến cố 2 viên 10, 1 viên 8, A3 là biến cố hợp của 1
3C biến cố con, 

1 2
3 3( ) .0, 2 .0,15P A C=  

Gọi A4 là biến cố 3 viên 10, 4( ) 0,008P A =  

1 2 3 4A A A A A= ∪ ∪ ∪  là biến cố xạ thủ đạt ít nhất 28 điểm 

( ) 0,0935P A =  

Yêu cầu học sinh giải các bài tập: 

Bài 7: 

Tại một thành phố tỉ lệ người thích bóng  đá là 65%. Chọn ngẫu nhiờn 12 

người. Tính xác suất để có đúng 5 người thích bóng  đá 

Đáp số: 5 5 7
12 0,65 .0,35 0,0591P C= =  

Bài 8: 

Gieo đồng thời 3 con súc  sắc . Bạn thắng nếu có xuất hiện ít nhất 2 lần ra 6 

chấm. Tính xác suất để trong 5 ván chơi bạn thắng ít nhất 3 ván 
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Đáp số: 3 3 2 4 4 5
5 5

2 25 2 25 2( ) .( ) ( ) .( ) ( )
27 27 27 27 27

P C C= + +  

Bài 9 

Bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu , mỗi câu có 5 phương án trả lời trong đó chỉ 

có 1 phương án đúng . Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai 

bị trừ 1 điểm. Một học sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên. Tính xác 

suất để anh ta bị điểm âm. 

Đáp số: 
0 12 1 11 2 2 10
12 12 12

4 1 4 1 4( ) ( ).( ) ( ) .( ) 0,5583
5 5 5 5 5

P C C C= + + =  
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THỰC NGHIỆM 

Giải pháp 

 
1. Khảo sát thực tế:  

      Trước khi thực hiện đề tài , năm 2008 tôi đá khảo sát chất lượng của học 
sinh 11 PT2 thông qua kiểm tra viết gồm 2 bài toán xác suất: 
Bài toán 1: Tính xác suất của biến cố bằng cách sử dụng công thức xác suất 
cổ điển  
Bài toán 2: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất. 

Kết quả như sau: 
90% học sinh biết cách giải bài tập 1 
20% học sinh biết cách giải bài tập 2 
Chất lượng bài giải của học sinh thấp, kĩ năng giải toán dạng này yếu 
 

2. Các bước thực hiện đề tài: 
 
 Bước 1:  Hệ thống hóa các kiến thức các khái niệm cơ bản như: không gian 
mẫu, biến cố, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối, các quy tắc 
cộng và quy tắc nhân xác suất  
 
Bước 2:   Đưa ra một số ví dụ điển hình  hướng dẫn học sinh phân tích và 
giải bài toán  
 
Bước 3:  Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cho học sinh thông qua một số 
bài tập bổ sung nâng cao. Gợi mở cho học sinh những hướng phát triển, mở 
rộng bài toán. 
       3. Kết quả sau khi thực hiện đề tài:  
   Sau khi thực hiện đề tài tại lớp 11 chuyên Hóa năm 2009 tôi đã khảo sát 
chất lượng của học sinh thông qua kiểm tra viết gồm 2 bài toán xác suất: 
Bài toán 1: Tính xác suất của biến cố bằng cách sử dụng công thức xác suất 
cổ điển  
Bài toán 2: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất. 

Kết quả như sau: 
100% học sinh biết cách giải bài tập 1 
100% học sinh biết cách giải bài tập 2 
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Chất lượng bài giải và kĩ năng giải toán dạng này tốt. 
 
 
      4. Giải pháp đề nghị : 
 

Bài toán  xác suất mới  được đưa vào chương trình toán lớp 11 THPT 
, hầu hết học sinh đều gặp khó khăn khi tiếp cận với bài toán này. Để giúp 
học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản về xác suất đồng thời biết vận dụng 
một cách linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết nhiều tình huống khác 
nhau tôi xin nêu một số giải pháp đề nghị sau: 

 
1. Hệ thống hóa khái niệm về phép thử, không gian mẫu, biến cố, tập 

hợp các kết quả thuận lợi của biến cố, công thức xác suất cổ điển , 
giải  thích thông qua các ví dụ từ mô hình cụ thể đến các mô hình trừu 
tượng. Sau đó hướng dẫn học sinh Tính xác suất của biến cố bằng 
cách sử dông công thức xác suất cổ điển . 

2. Nêu các quy tắc xác suất , hướng dẫn học sinh sử dụng các quy tắc 
này để Tính xác suất trong một số ví dụ điển hình, từ đó giúp học sinh 
rút ra nhận xét về cách sử dụng các quy tắc này một cách linh hoạt 
hợp lí trong từng trường hợp cụ thể. 

3. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cho học sinh thông qua một số bài 
tập bổ sung nâng cao. Gợi mở cho học sinh những hướng phát triển, mở 
rộng bài toán. 

 
 

Trên đây là một số ý kiến nhỏ của tôi qua quá trình giảng dạy Bài toán 
xác suất ở lớp 11 THPT. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo 
và các em học sinh. Xin chân thành cảm ơn. 
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