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1. Thông tin tổng quát 

- Tên học phần: MATLAB VÀ ỨNG DỤNG 

- Tên tiếng Anh: Matlab and applications 

- Mã học phần: TOHO006 

- Học kỳ: 3 

- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

Cơ bản                                        Cơ sở ngành                  

Chuyên ngành                         Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp           

- Số tín chỉ: 3(3 + 0) 

+ Số tiết lý thuyết: 45 

+ Số tiết thực hành:0 

+ Project: 0 

+ Tự học:  

Đọc tài liệu: 100 

Làm bài tập: 200 

Thực hiện project: 0 

Hoạt động khác (nếu có): 0  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trƣớc: Không 

  



2. Mô tả học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về Matlab, ứng 

dụng cho chuyên ngành Toán. 

3. Mục tiêu 

    Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm Matlab để 

giải quyết các bài toán của các học phần khác của ngành toán. Đồng thời, nâng cao khả 

năng và tƣ duy lập trình cho sinh viên. 

4. Nguồn học liệu  

Tài liệu bắt buộc: 

[1] Tài liệu Matlab cho ngành Toán, lƣu hành nội bộ, 2019 

Tài liệu không bắt buộc: 

[1] Tính toán số và Matlab : Phần cơ bản / Phạm Thế Bảo,  Huỳnh Trung Hiếu - Đại học 

Quốc gia Tp.HCM, 2014. Số định danh : 518.028 555 PH104 

[2] Tính toán số và Matlab : Phần nâng cao / Phạm Thế Bảo, Ngô Quốc Việt - Đại học 

Quốc gia Tp.HCM, 2016. Số định danh : 515.0285 PH104 

[3] Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng. Tập I : Giáo trình dùng cho các trƣờng đại học kỹ 

thuật / Trần Quang Khánh- H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013. Số định danh : 621.3 028555 

TR121 

[4] Numerical computing with MATLAB, Cleve B. Moler- Philadelphia : Society for 

Industrial and Applied Mathematics, 2004. Số định danh : 518.0285 M428.  

Tài nguyên khác: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần  

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau: 

N : Không đóng góp/không liên quan 

S : Có đóng góp/liên quan nhƣng không nhiều 

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

Mã 

HP 
Tên HP Mức độ đóng góp 

 MATLAB 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

H H H S S S S N N S 

 

Chi tiết chuẩn đầu ra đƣợc mô tả trong bảng sau 



Chuẩn đầu ra học phần 

CĐR của 

CTĐT 

(SubELOx)  

Kiến 

thức 

CELO1 
Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản và chuyên 

sâu về Matlab và ứng dụng trong chuyên ngành Toán 

ELO1, 

ELO2 

CELO2 Giải quyết các bài tập trong chƣơng trình học. 

ELO2, 

ELO4, 

ELO5, 

ELO6 

Kỹ 

năng 
CELO3 

Vận dụng đƣợc những kiến thức môn học để thực 

hành giải quyết các vấn đề mới, phục vụ cho những 

môn học khác của ngành Toán. 

ELO3, 

ELO4, 

ELO5, 

ELO6, 

ELO7 

Thái 

độ 
CELO4 

-Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các buổi 

học 

- Nhận thức đƣợc sự cần thiết của môn học trong 

chuyên ngành học.  

ELO10 

6. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra 

Chuẩn 

đầu ra 

(CELOx) 

Chỉ báo 

thực hiện 
Mô tả chỉ báo thực hiện 

CELO1 

CELO1.1 Trình bày đƣợc các khái niệm trong Matlab. 

CELO1.2 Hiểu đƣợc ý nghĩa các biến, hàm, câu lệnh trong Matlab. 

CELO1.3 Trình bày đƣợc các hàm có sẵn trong Matlab phục vụ cho các 

môn học của ngành Toán 

CELO1.4 Trình bày đƣợc các lệnh điều khiển và vòng lặp trong Matlab 

CELO1.5 Trình bày đƣợc cách tạo một GUI 

CELO2 

CELO2.1 Giải quyết đƣợc các bài toán với các phép toán số thực, số phức 

CELO2.2 Giải quyết đƣợc các bài toán về ma trận, hệ phƣơng trình tuyến 

tính 

CELO2.3 Giải đƣợc các bài toán với đa thức, biểu thức 

 CELO2.4 Giải quyết đƣợc các bài toán tìm giới hạn, đạo hàm, tích phân 

CELO2.5 Giải quyết đƣợc các bài toán giải phƣơng trình, hệ phƣơng trình 

CELO2.6 Vẽ đƣợc các đồ thị 2 chiều, 3 chiều, các dạng đồ thị khác nhau. 

CELO2.7 Giải quyết đƣợc các bài toán lập trình cơ bản 

CELO2.8 Chuyển đƣợc các bài đã thực hành qua GUI. 

CELO3 CELO3.1 Vận dụng thành thạo các câu lệnh, toán tử, biểu thức để lập 



Chuẩn 

đầu ra 

(CELOx) 

Chỉ báo 

thực hiện 
Mô tả chỉ báo thực hiện 

trình giải các bài toán cho môn khác của ngành toán: Tính gần 

đúng tích phân, giải gần đúng phƣơng trình,… 

CELO3.2 Biết cách viết hàm (function) trong Matlab 

CELO3.3 Vận dụng GUI tạo các đối tƣợng điều khiển và ứng dụng. 

CELO4 

CELO4.1 

Làm việc theo nhóm do giảng viên phân công.  

Xem và hệ thống lại các nội dung đã học trong các học phần 

trƣớc. 

CELO4.2 
Thuyết trình các nội dung do nhóm đảm nhiệm. Giải đáp thắc 

mắc của các nhóm khác.  

CELO4.3 
Lắng nghe các nhóm khác trình bày, thảo luận và lắng nghe góp 

ý từ giảng viên cũng nhƣ bạn học. 

 

 



7. Đánh giá học phần 

Hình thức KT Nội dung Thời điểm Chỉ báo thực hiện Tỉ lệ (%) 

A. Đánh giá quá trình 50% 

Tham dự lớp 
 

Toàn bộ quá 

trình học 
 10% 

Nộp bài tập 

- Sử dụng các hàm có sẵn của Matlab cho các môn Toán. 

- Lập trình cơ bản. 

- Sử dụng GUI 

Toàn bộ quá 

trình học 

CELO2.1 ->CELO2.7, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO3.3 

40% 

B. Kiểm tra cuối kỳ 50% 

Tiểu luận 

Toàn bộ nội dung học phần 

Kết thúc môn 

học 

CELO2.1 ->CELO2.7, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO3.3, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

 

 

8. Nội dung chi tiết học phần  

8.1 Lý thuyết 

Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

1 

(3tiết) 

Giới thiệu về Matlab. 

 

Chƣơng I. Sử dụng Matlab với 

các hàm có sẵn. 

1.1. Các phép toán cơ bản vơi số 

thực, số phức 

 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.1, CELO1.2, 

CELO1.3, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 1.1 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_1. 

- Đọc tài liệu phần 1.2.1 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_1. 

2 

1.2 Matlab với ma trận, hệ phƣơng 

trình  đại số tuyến tính:  

1.2.1 Ma trận, các hàm và phép toán 

trên ma trận. 

 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.2, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.2 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_2_1. 

- Đọc tài liệu phần 1.2.2 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_2_1 
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3 

Bài tập Matlab vơi ma trận. 

1.2.2 Matlab giải hệ phƣơng trình 

đại số tuyến tính. 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.2, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.2 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_2_2. 

- Đọc tài liệu phần 1.3 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_2_2. 

4 1.3 Đồ thị trong Matlab 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.6, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.3 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_3. 

- Đọc tài liệu phần 1.4 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_3 

5 1.4 Matlab với đa thức, biểu thức 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.3, Phần 1.4 tài liệu [1] 
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Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_4. 

- Đọc tài liệu phần 1.5 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_4 

6 
1.5 Matlab tính giới hạn, đạo hàm, 

tích phân 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.4, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.5 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_5. 

- Đọc tài liệu phần 1.6 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_5 

7 
1.6 Matlab giải phƣơng trình, hệ 

phƣơng trình 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 
CELO1.3, CELO2.5, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.6 tài liệu [1] 
Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_6. 
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- Đọc tài liệu phần 1.7 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_6 

8 
1.7 Matlab giải phƣơng trình, hệ 

phƣơng trình vi phân 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.5, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 1.7 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 1_7. 

- Đọc tài liệu phần 2.1, 2.2 chƣơng 2 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 1_7 

9 

Chƣơng 2. Lập trình trong 

Matlab 

2.1 Các toán tử logic 

2.2 các hàm logic 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. CELO1.4, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 2.1, 2.2 tài liệu 

[1] 
Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 2_1. 

- Đọc tài liệu phần 2.3 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 2_1 

10 
2.3 Các câu lệnh điều khiển và vòng 

lặp: IF, FOR 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.4, CELO2.7, 

CELO3.1, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 2.3 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 2_2. 

- Đọc tài liệu phần tiếp theo 2.3 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 2_2 

11 
2.3 (tiếp) Các câu lệnh điều khiển và 

vòng lặp: WHILE, CASE 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.4, CELO2.7, 

CELO3.1, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 2.3 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 2_3. 

- Đọc tài liệu phần 2.4 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 
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- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 2_3 

12 2.4 Viết function trong Matlab 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.4, CELO3.1, 

CELO3.2, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 2.4 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 2_4. 

- Đọc tài liệu phần 3.1 chƣơng 3. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 2_4 

13 
Chƣơng 3. GUI và ứng dụng 

3.1 Tạo menu bằng GUI 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.5, CELO2.8, 

CELO3.3, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 3.1 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 3_1. 

- Đọc tài liệu phần 3.2 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 3_1 
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3.2 Tạo các đối tƣợng điều khiển 

trong GUI 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO1.5, CELO2.8, 

CELO3.3, CELO4.1, 

CELO4.2, CELO4.3 

Phần 3.2 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 3_2. 

- Đọc tài liệu phần 3.3 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 3_2 

15 3.3 Ứng dụng GUI 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm tại lớp. 

CELO2.8, CELO3.3, 

CELO4.1, CELO4.2, 

CELO4.3 

Phần 3.3 tài liệu [1] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập Thực hành 3_3. 

- Ôn tập 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận phản 

hồi các vấn đề thảo luận 

- Đánh giá tự học: chấm bài Thực 

hành 3_3 

 

8.2 Thực hành 



Buổi Nội dung Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

    

    

    

    

    

    

 



9. Quy định của học phần  

- Sinh viên dự lớp đầy đủ, nếu vắng quá 20% số buổi (>3 buổi) sẽ không đƣợc dự thi. 

- Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của GV. 

- Sinh viên vắng vào buổi kiểm tra/ thuyết trình không có lý do sẽ nhận 0 điểm. 

10. Phiên bản chỉnh sửa  

Lần 1, ngày 27/09/2019 

11. Phụ trách học phần 

- Khoa/Bộ môn: Khoa học Tự nhiên/Toán học 

- Địa chỉ và email liên hệ: khoakhtn@tdmu.edu.vn 

- Điện thoại:   0274.3844028    

 

 

Bình Dương, ngày     tháng     năm 2019 

TRƢỞNG KHOA    GIÁM ĐỐC CHƢƠNG TRÌNH     GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

  



PHỤ LỤC 

1. Rubric câu hỏi tiểu luận (50%) - thang điểm 10 

STT Chỉ báo thực hiện Câu hỏi tự luận Tiêu chí đánh giá Thang 

điểm 

1 Trình bày lý thuyết 

Tùy theo đề tài 

Trình bày đầy đủ, rõ ràng 2đ 

2 Sử dụng các hàm có sẵn 

trong Matlab giải bài tập. 

Giải quyết đúng đƣợc bài tập 3đ 

3 Lập trình theo yêu cầu  Giải quyết đúng đƣợc bài tập 3đ 

4 Sử dụng GUI Giải quyết đúng đƣợc bài tập 2đ 

Tổng 10 đ 

Tổng 10 đ 

2. Rubric chấm bài thực hành – Trọng số 40% (Mỗi bài thực hành thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình các bài 

thực hành) 

Tiêu chí đánh giá 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 



Thái độ tham dự tích cực 2,0 
Tích cực tham gia 

thảo luận 

Có tham gia thảo 

luận 

Thỉnh thoảng tham gia 

thảo luận 

Không tham gia 

thảo luận 

Kết quả thực hành đáp 

ứng yêu cầu 

4,0 

đầy đủ và đáp ứng 

hoàn toàn các yêu 

cầu 

Khá đầy đủ và đáp 

ứng khá tốt các 

yêu cầu, còn sai 

sót nhỏ 

Tƣơng đối đầy đủ và đáp 

ứng tƣơng đối các yêu 

cầu, có 1 sai sót quan 

trọng. 

Kết quả thực hành 

không đầy 

đủ/Không đáp ứng 

yêu cầu. 

3,0 
Giải thích và lập 

luận rõ ràng 

Giải thích khá rõ 

ràng, còn vài sai 

sót trong lập luận 

Giải thích tƣơng đối rõ 

ràng, còn sai sót quan 

trọng trong lập luận 

Không giải thích 

đƣợc. 

Báo cáo thực hành đúng 

qui định 
1,0 

Đúng format và 

đúng hạn 
Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng 

 


