Các Câu Hỏi và Trả Lời Về Các Máy Tính Dùng Vẽ Đồ Thị Của Các Học Sinh RHS
(Các Kiểu Máy: TI 84 Plus hoặc TI 84 Plus CE)
Q: Máy tính vẽ đồ thị là gì và nó khác với máy tính thông thường như thế nào?
A: Máy tính vẽ đồ thị làm được tất cả mọi thứ mà một máy tính khoa học có thể làm và
nhiều thứ hơn nữa. Nó sẽ cho hiển thị đồ thị của phương trình và phép nhân phức hợp.
Học sinh có thể giải thích các đồ thị và rút ra kết luận cho các tình huống có trong đời
sống thực tế. Để biết thêm thông tin về từng kiểu máy được đề nghị, hãy nhấp vào các
nút liên kết này TI 84 Plus hoặc TI 84 Plus CE.
Q: Con trai/gái của tôi sẽ sử dụng máy đó cho những lớp nào?
A. Máy tính vẽ đồ thị chủ yếu được sử dụng trong lớp Toán Đại Số 2 và các lớp toán
cao hơn, bao gồm Đại Số bậc Đại Học, Lượng Giác bậc Đại Học, Thống Kê, Toán Hàm
Số và Hàm Số Sơ Cấp. Vật Lý AP (cao cấp) cũng có thể cần một máy vẽ được đồ thị.
Q: Tôi có thể mua một Máy Tính Vẽ Đồ Thị với mức giá phải chăng ở đâu ?
A: Máy tính vẽ đồ thị loại mới có thể được mua tại các cửa hàng bán lẻ như Walmart
hoặc Target. Nên đi mua vào dịp lễ bán hàng miễn thuế cho học sinh chuẩn bị đi học
lại từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng 8 năm 2017 Back-to-School Sales Tax Holiday
Weekend for Aug. 4-6, 2017, vì dịp này miễn thuế tiểu bang cho các đồ dùng học tập,
quần áo, và các vật dụng khác. Các thứ đó (mới hoặc đã qua sử dụng) cũng có thể
được mua qua mạng trực tuyến từ các nhà bán lẻ trực tuyến và các trang web bán hàng
giảm giá khác . (Chẳng hạn như Amazon, Overstock.com, Texas Instruments, v.v ...)
Q: Nếu tôi không có khả năng để mua máy tính này, con tôi có thể được cho sử
dụng một máy nào trong lớp trong khi đang học ở trường không?
Bộ môn toán hiện đang có một số máy trong lớp để (học sinh) sử dụng trong lớp học.
Tuy nhiên, chúng (chỉ được xài) ở trong lớp học mà thôi.
Q: RHS hồi giờ có sử dụng Máy Tính Vẽ Đồ Thị trong các môn toán không? Tại
sao bây giờ nó nằm trong danh sách những thứ học sinh cần có ở trường?
A: Bộ Môn Toán của trường trung học RHS đã sử dụng các Máy Tính Vẽ Đồ Thị ở các
lớp cấp cao được hơn một thập niên rồi. Năm nay, RHS đã sửa lại danh sách dụng cụ
học tập ở trường bao gồm Máy tính vẽ đồ thị TI 84 Plus hoặc TI 84 Plus CE vì học sinh
có thể sử dụng nó trong nhiều lớp cao cấp khi ở trường và ở nhà. Thêm nữa các em sẽ
có thể sử dụng nó cho kỳ thi ACT. Đây là một công cụ mà các em sẽ cần (luôn) cho
các khóa học toán ở đại học
Q: Nếu con tôi đã có một máy tính khoa học hoặc Máy Tính Vẽ Đồ Thị có kiểu
hiệu khác nhau, thì máy đó có dùng được hết cho tất cả các nhu cầu của cháu
trong lớp và cho các bài tập về nhà?
A. Được. Tuy nhiên, một Máy Tính Vẽ Đồ Thị thì dễ thấy hơn. Máy tính khoa học có thể
không có tất cả các chức năng để giúp học sinh giải các bài toán một cách nhanh nhạy

như Máy tính vẽ đồ thị. Khi sử dụng máy tính khoa học (hay "thông thường"), học sinh
có thể phải tự giải một số vấn đề bằng tay mà (các thứ đó) có thể được làm nhanh hơn
bằng Máy tính vẽ đồ thị. Nó có thể được so sánh với việc sử dụng một "chiếc điện thoại
đóng mở (cùi bắp)" thay vì dùng "Điện thoại thông minh". Các loại Máy tính vẽ đồ thị mà
Ritenour đã gợi ý (cho học sinh mua) được chấp nhận cho sử dụng trong các kỳ thi vào
đại học như ACT
Q: Con tôi có được sử dụng những loại máy này cho kỳ thi ACT, PSAT hay SAT?
A: Được. Cả hai loại máy (TI 84 Plus và TI 84 Plus CE) đều được chấp nhận cho các kỳ
thi ACT, PSAT và SAT. Tất cả các học sinh lớp 11 của RHS đều phải thi ACT. Các
máy ấy cũng được chấp nhận cho xài trong các bài thi kiểm tra AP (Advanced
Placement: Xét Cho Vào Lớp Cao Hơn). Các buổi thi này cho phép hoặc yêu cầu học
sinh phải xài một máy tính vẽ đồ thị.

