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VẤN ĐỀ MẤT PHƯƠNG TRÌNH KHI SOLVE 

 

Bài viết gần như bao quát hết các chức năng về SOLVE và TABLE đã có trong Đôi nét về 

SOLVE và TABLE. Tuy nhiên, để cho các bạn học sinh nắm rõ hơn về việc mất phương trình thì 

Diễn đàn sẽ ghi chi tiết hết có thể để các bạn có thời gian ngắn nhất trong quá trình làm bài thi. 

Lưu ý cho những bạn khởi đầu dùng máy tính. Việc giải phương trình  

 ( ) ( )f x g x   

Thì tốt hơn hết ta không nên nhập dấu “=” trên vào máy (lí do xin đọc và làm thử 2 vấn đề bên 

dưới), ở đây ta chỉ cần nhập ( ) ( )f x g x  vào máy thôi. 

Có hai vấn đề như sau: 

VẤN ĐỀ 1: MẤT PHƯƠNG TRÌNH 

Khi muốn thao tác lại với phương trình, ta không thể trở về được khi đã thực hiện thao tác LƯU 

NGHIỆM. Vì vậy bạn cần lưu phương trình bằng cách bấm bằng “=” khi nhập phương trình ban 

đầu vào máy. 

Việc bấm = này tương ứng với việc sử dụng phím CALC. Ở đây nếu máy đang trong chế độ cài 

đặt mặc định thì nghĩa là ta CALC phương trình đã nhập với 0x . 

Việc làm này tuy nhanh nhưng không phải phương trình nào cũng CALC với 0x  được vì giá 

trị này có thể làm cho phương trình không xác định. 

Giải quyết: Ta chỉ cần CALC với x nào để căn hay phân thức có nghĩa là được. 

Ví dụ: Giải phương trình sau: 

 22 5 2 2 10 3x 2       x x x x   

Nhập phương trình và bấm =, ta được: 
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VẤN ĐỀ 2: MẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH QUÉT NGHIỆM 

Vẫn ví dụ 1 bên trên, ta sẽ đi tìm hết các nghiệm như sau: 

Bước 1: Lưu phương trình (như trên). 

Bước 2:  

Cách làm Màn hình hiển thị 

 
 
qr 

 (SOLVE), nhập X=0, bấm 

= 

 

 

 
 

Lưu nghiệm vào ô nhớ A 

bằng cách bấm 

qJz 

 

 
 

Trở về phương trình bằng 

cách bấm EE 

Sau đó chia phương trình 

này cho (X-A) bằng cách 

chèn () cho phương trình và 

bấm phân số 

   
 

Lưu phương trình khi chia 

cho (X-A) bằng cách bấm 

CALC, nhập một giá trị bất 

kỳ khác X hiện tại và giữ 

nguyên giá trị trong ô nhớ 

A 
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Bấm ! 

và Shift SOLVE 

 
 

Lưu nghiệm vào ô nhớ B 

 
 

 


