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 Trong Kỳ Chấm Điểm Thứ 4, các học sinh Lớp 4 được dạy về các khái niệm và kỹ năng mô tả dưới đây.  

 
TOÁN 

Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số 
● Giải quyết các bài toán đố nhiều bước được đặt ra với nguyên số và có những câu trả lời nguyên số sử dụng bốn phép 

tính, gồm cả những bài toán có các số dư cần phải được diễn giải.  
○ Trình bày những bài toán này dùng các phương trình với một chữ thay cho số lượng chưa biết.  
○ Thẩm định tính hợp lý của các đáp số dùng tính nhẩm và phương cách ước lượng, bao gồm cả việc làm tròn 

số. 
● Tạo ra một mẫu hình số hay hình mà theo một nguyên tắc đã cho. Xác định các tính năng rõ ràng của một mẫu hình 

không rõ ràng trong chính quy tắc.  
Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười 

● Cộng và trừ lưu loát các nguyên số với nhiều chữ số dùng giải thuật chuẩn. 
● Nhân một số nguyên đến bốn số chữ với một số nguyên với một số chữ, và nhân hai số với hai số chữ, dùng các chiến 

lược dựa theo vị trí giá trị và các tính chất của các phép tính.  
○ Minh họa và giải thích các phép tính bằng cách dùng các phương trình, dãy chữ nhật, và/hay các mô hình 

diện tích. 
● Tìm các thương số với số nguyên và số dư đến bốn chữ số, số bị chia và số chia với một chữ số, sử dụng các chiến 

lược dựa trên giá trị vị trí, các tính chất của phép tính, và/hay mối quan hệ giữa nhân và chia. Minh họa và giải thích 
các phép tính bằng cách dùng các phương trình, dãy chữ nhật, và/hay các mô hình diện tích. 

Số và Các Phép Toán Phân số 
● Sử dụng ký pháp thập phân cho các phân số với mẫu số 10 hoặc 100.  

○ Ví dụ, viết lại 0.62 là 
62

100
; mô tả một chiều dài là 0.62 mét; xác định vị trí 0.62 trên một sơ đồ dãy số. 

● So sánh hai số thập phân cho đến phần trăm bằng cách lý luận về độ lớn của chúng.  
○ Nhận biết là các so sánh số thập phân chỉ có giá trị khi hai số thập phân quy chiếu về cùng một phần nguyên.  
○ Ghi lại các kết quả so sánh với các ký hiệu >, = hoặc <, và minh chứng cho kết luận (như bằng cách sử dụng 

một mô hình thị giác). 
Đo Lường và Dữ Liệu 

● Sử dụng bốn phép tính để giải các bài toán đố liên quan đến khoảng cách, khoảng thời gian, khối lượng chất lỏng, khối 
lượng của vật, và tiền, bao gồm các bài toán liên quan đến các phân số đơn giản hay thập phân, và các bài toán mà đòi 
hỏi diễn tả các đo lường trong đơn vi lớn hơn theo một đơn vị nhỏ hơn. Thể hiện các số lượng đo lường dùng sơ đồ 

như các sơ đồ dãy số mà trình bày một tỷ lệ đo lường. 
● Nhận dạng các góc như hình thể hình học được tạo ở bất cứ nơi nào có hai tia chia sẻ một điểm chung cuối cùng, và 

hiểu các khái niệm đo góc:   
○ Một góc được đo với tham chiếu đến một vòng tròn với trung tâm của nó tại điểm cuối phổ biến của các tia, 

bằng cách xem xét phần của vòng cung tròn giữa các điểm mà hai tia giao nhau với vòng tròn. Một góc quay 
qua 1/360 của một vòng tròn được gọi là "góc một độ" và có thể được sử dụng để đo góc.   

○ Một góc quay qua góc không có góc độ được cho là có một góc đo với độ n. 
● Đo các góc trong độ nguyên số xử dụng thước đo góc. Phác thảo góc theo đo lường được chỉ định. 
● Công nhận đo góc là phụ gia. Khi một góc bị phân tích thành các phần không lấp, góc đo của toàn bộ là tổng số của 

các thước đo góc của các bộ phận.  
○ Giải các bài toán cộng và trừ để tìm các góc chưa biết trên biểu đồ trong các vấn đề thực tế và toán học (ví 

dụ: bằng cách sử dụng phương trình có ký hiệu cho một đo lường góc không biết). 
Hình Học 

● Vẽ các điểm, các đường thẳng, các phân đoạn đường thẳng, các tia, các góc (góc nhọn, góc tù hoặc góc phải), và các 
đường vuông góc và song song. Xác định những điều này trong hình hai chiều. 

● Phân loại các con số hai chiều dựa trên sự có hay không của các đường song song hoặc vuông góc, hoặc sự hiện diện 
hoặc không có các góc với một kích thước xác định. Nhận dạng các tam giác bên phải như một thể loại, và xác định 

tam giác bên phải. 
● Nhận biết một đường đối xứng cho một hình hai chiều như một đường thẳng trên hình vẽ sao cho hình có thể được xếp 

dọc theo đường thẳng thành các phần phù hợp. Xác định các con số đường đối xứng và vẽ các đường đối xứng. 

 
 ĐỌC 

Văn Học 
● Tham khảo chi tiết và ví dụ trong một văn bản khi giải thích những gì văn bản nói rõ ràng và khi vẽ các suy luận từ văn 

bản. 
● Xác định chủ đề của một câu chuyện, kịch, hay thơ từ các chi tiết trong văn bản; tổng kết văn bản. Xác định chủ đề của 

một câu chuyện từ các chi tiết trong văn bản; tổng kết văn bản.  
● Xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ khi chúng được sử dụng trong văn bản, bao gồm các từ mà ám chỉ các nhân vật 

quan trọng trong thần thoại (ví dụ Herculean). 
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● Vào cuối năm, đọc và hiểu văn học, bao gồm các câu chuyện, bi kịch, và thơ ca, trong văn bản phức tạp Lớp 4-5, thành 
thạo với dàn bước khi cần thiết ở cấp cao của phạm vi. 

Văn Bản Thông Tin 
● Xác định ý tưởng chính của một văn bản và giải thích cách ý tưởng này được hỗ trợ bởi các chi tiết chính; tóm tắt văn 

bản. 
● Giải thích các sự kiện, thủ tục, ý tưởng hoặc khái niệm trong một văn bản lịch sử, khoa học hoặc kỹ thuật, kể cả những 

gì đã xảy ra và tại sao, dựa trên thông tin cụ thể trong văn bản. 
● Xác định ý nghĩa của các từ hay cụm từ học tập tổng quát và riêng biệt cho một lãnh vực trong một văn bản có liên 

quan đến chủ đề hay môn học Lớp 4. 
● Diển tả kết cấu toàn thể (ví dụ: trình tự thời gian, so sánh, nguyên nhân/hiệu quả, vấn đề/giải pháp) của sự kiện, ý 

tưởng, khái niệm, hay thông tin trong văn bản hay một phần của văn bản. 
● So sánh và đối chiếu miêu tả của một sự kiện hay chủ đề trực tiếp và gián tiếp; diễn tả sự khác biệt được nhận thấy rõ 

ràng và thông tin được cung cấp. 
● Xác định cách tác giả dùng những lý lẽ và chứng cứ như thế nào để hỗ trợ những luận điểm trong văn bản.  
● Vào cuối năm, đọc và hiểu các văn bản thông tin, bao gồm cả lịch sử/xã hội, khoa học và các văn bản kỹ thuật, trong 

nhóm văn bản phức tạp Lớp 4-5, thành thạo với dàn bước khi cần thiết ở cấp cao của phạm vi. 
Ngôn ngữ: Sự Thu Nhận Từ Vựng và Xử Dụng 

● Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận chung (từng người một, theo nhóm, và do thầy giáo 
hướng dẫn) với các bạn khác nhau về các chủ đề và văn bản lớp 4, dựa trên ý tưởng của những người khác và bày tỏ rõ 

ràng ý của chính mình. 
● Xác định hay làm rõ ý nghĩa của từ không biết và các từ với nhiều ý nghĩa dựa theo bài đọc lớp 4 và nội dung, chọn sự 

uyển chuyển từ nhiều chiến lược. 
● Giải thích ý nghĩa của các ẩn dụ và so sánh đơn giản (như, đẹp như một tấm hình) trong văn bản. 
● Nhận biết và giải thích ý nghĩa của những thành ngữ thông thường, châm ngôn, và tục ngữ. 
● Đạt được và sử dụng các từ và cụm từ học tập tổng quát và cụ thể cho một phạm vi thích hợp với cấp lớp, bao gồm các 

từ mà báo hiệu các hành động chính xác, cảm xúc, hay trạng thái (ví dụ, thẩm vấn, rên rỉ, lắp bắp) và là căn bản cho 
một chủ đề cụ thể (ví dụ, đời sống hoang dã, bảo tồn, và nguy cơ tuyệt chủng khi thảo luận về bảo quản thú vật). 

 
VIẾT 

Ý kiến 
● Viết các ý kiến về các chủ đề hay văn bản, hỗ trợ một quan điểm với lý luận và thông tin. 
● Giới thiệu một chủ đề hay văn bản rõ ràng, đưa ra ý kiến, và tạo một kết cấu mà các ý tưởng liên quan được kết hợp lại 

hầu hỗ trợ mục đích của người viết. 
● Cung cấp các lý do được hỗ trợ bởi các sự kiện và chi tiết. 
● Kết nối các ý tưởng và lý do dùng các từ và cụm từ (như, chẳng hạn, hầu, ngoài ra). 
● Cung cấp một tuyên bố kết thúc hoặc phần liên quan đến ý kiến trình bày. 

Thông Tin/Giải Thích 
● Giới thiệu một chủ đề rõ ràng và thông tin liên quan đến nhóm trong các đoạn văn và các phần; bao gồm khuôn dạng 

(ví dụ: tựa đề), minh họa, và đa phương tiện khi hữu ích cho việc giúp hiểu bài. 
● Phát triển chủ đề với sự kiện, định nghĩa, các chi tiết cụ thể, các trích dẫn, hay thông tin khác và các thí dụ liên hệ. 
● Liên kết ý tưởng trong các danh mục thông tin bằng cách sử dụng các từ và cụm từ (như, khác, ví dụ, cũng, bởi vì). 
● Sử dụng ngôn ngữ chính xác và từ vựng theo từng lĩnh vực để thông báo hay giải thích chủ đề. 
● Cung cấp một tuyên bố kết thúc hoặc phần liên quan đến thông tin hoặc giải thích trình bày. 

Tường thuật 
● Viết các bài tường thuật để phát triển kinh nghiệm thật hay tưởng tượng hay sự kiện bằng cách sử dụng kỹ thuật hiệu 

quả, chi tiết mô tả, và trình tự sự kiện rõ ràng. 
Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu 

● Đưa ra những bài viết rõ ràng và mạch lạc mà phát triển và tổ chức phù hợp với công việc, mục đích và khán giả. 
● Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của bạn bè và người lớn, hãy phát triển và tăng cường khả năng viết khi cần thiết bằng 

cách lập kế hoạch, kiểm lại, hay sửa đổi. 
● Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của người lớn, xử dụng kỹ thuật, bao gồm cả Internet, để sản xuất và xuất bản văn bản 

cũng như để tương tác và cộng tác với người khác; biểu lộ đủ kỹ năng đánh máy để đánh ít nhất một trang trong một 
lần. 

● Tiến hành các dự án nghiên cứu ngắn mà xây dựng kiến thức thông qua việc điều tra các khía cạnh khác nhau của một 
chủ đề. 

● Nhớ lại thông tin liên quan từ kinh nghiệm hay thu thập thông tin liên quan từ nguồn in và kỹ thuật số; ghi chép và 
phân loại thông tin, và cung cấp một danh sách các nguồn tin. 

● Thu thập bằng chứng từ các văn bản văn học hay thông tin để hỗ trợ phân tích, suy nghĩ và nghiên cứu. 
 

● Viết thường xuyên qua khung thời gian nới rộng (thời gian nghiên cứu, phản ảnh và sửa đổi) và khung thời gian ngắn 
hơn (một lần hay một hay hai ngày) cho một số bài tập cho môn học cụ thể, mục đích, và khán giả. 
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Sử Dụng Ngôn Ngữ 
● Báo cáo về chủ đề hoặc văn bản, kể câu chuyện hoặc kể lại kinh nghiệm theo cách có tổ chức, sử dụng các sự kiện 

thích hợp và các chi tiết mô tả có liên quan để hỗ trợ các ý tưởng hoặc chủ đề chính; nói rõ ràng với một tốc độ dễ 
hiểu. 

● Thêm bản ghi âm và hình ảnh trực quan để trình bày khi thích hợp để tăng cường sự phát triển của các ý tưởng chính 
hoặc chủ đề. 

● Phân biệt giữa các ngữ cảnh đòi hỏi tiếng Anh chính thức (ví dụ, trình bày ý tưởng) và các tình huống mà diễn thuyết 
không chính thức là thích hợp (ví dụ, thảo luận nhóm nhỏ); sử dụng tiếng Anh chính thức khi phù hợp với công việc và 
tình huống. 

● Chứng minh được các quy tắc về ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh chuẩn khi viết hoặc nói. 
● Chứng minh sự chỉ huy các công ước về chữ viết hoa, chấm câu, và chính tả bằng tiếng Anh khi viết. 
● Sử dụng kiến thức về ngôn ngữ và các quy ước của nó khi viết, nói, đọc, hoặc nghe. 

 
KHOA HỌC 

Khoa Học Vật Lý 
● Đặt câu hỏi để xác định mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả của tương tác điện hoặc nam châm từ giữa hai vật không 

tiếp xúc với nhau. 
● Xác định một vấn đề thiết kế đơn giản có thể được giải quyết bằng cách áp dụng các ý tưởng khoa học về nam châm. 
● Hãy quan sát để cung cấp bằng chứng cho thấy năng lượng có thể được chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng âm 

thanh, ánh sáng, nhiệt và dòng điện. 
● Áp dụng các ý tưởng khoa học để thiết kế, thử nghiệm và tinh chế thiết bị chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang 

dạng khác. 
Thiết Kế và Quy Trình Kỹ Thuật 
Xác định một vấn đề thiết kế đơn giản phản ảnh nhu cầu hay ước muốn bao gồm các tiêu chuẩn cụ thể để thành công và hạn chế 

đối với vật liệu, thời gian hay chi phí. 

 
KHOA HỌC XÃ HỘI 

Công Dân 
● Theo dõi cách cấu trúc chính trị ở Maryland lúc ban đầu đã phát triển và thay đổi theo thời gian. 
● Phân tích các tài liệu và ý tưởng dân chủ được phát triển trong thuộc địa Maryland.  
● Phân tích vai trò của chính quyền Maryland về chính sách công lập và các vấn đề.  
● Xem xét các cơ sở, chức năng và mục đích của chính phủ sớm. 
● Phân tích vai trò của chính quyền thuộc địa về chính sách và các vấn đề công. 
● Mô tả các quyền và trách nhiệm cá nhân tại Hoa Kỳ.  

Địa Lý 
● Kiểm tra những điểm tương đồng và khác biệt của các vùng thuộc địa Mỹ. 
● Mô tả và phân tích sự tăng trưởng dân số, di dân và các mô hình định cư ở thuộc địa Mỹ. 
● Giải thích tại sao và cách mọi người thích ứng và thay đổi môi trường tự nhiên và tác động của những sửa đổi đó. 

Kinh Tế Học 
● Phân tích hậu quả của công việc chuyên môn về sự phụ thuộc lẫn nhau, thương mại và tăng trưởng kinh tế. 
● So sánh các xã hội người Mỹ bản địa ở Maryland trước và sau khi trở nên thuộc địa của Âu châu. 
● Phân tích trình tự thời gian và tầm quan trọng của các sự kiện lịch sử chủ yếu đưa đến các khu định cư đầu tiên ở thuộc 

địa Mỹ. 

 
NGHỆ THUẬT 

Sáng Tạo và Liên Kết với Nghệ Thuật 
● Trình bày sự liên hệ giữa những ngươi được quan sát, thú vật, và đồ vật trong một sáng tác bằng cách chọn lọc và xử 

dụng các yếu tố của nghệ thuật để đạt những kết quả cụ thể. 
● Chọn và dùng các yếu tố của nghệ thuật và các nguyên tắc về cấu tạo, bao gồm các kiểu mẫu, các tương phản, lặp lại, 

cân bằng, nhịp điệu/chuyển động, nhấn mạnh, đa dạng, và duy nhất để cho một ý nghĩa cá nhân cho một tác phẩm thị 

giác. 
● Sử dụng các quy trình nghệ thuật thị giác được lựa chọn để giải thích và thể hiện ý tưởng trong nghệ thuật và các môn 

học khác. 
● Thử nghiệm với phương tiện truyền thông nghệ thuật, quy trình và kỹ thuật để diễn tả các ý tưởng và cảm xúc mà có ý 

nghĩa cá nhân. 
● Sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật mà khảo sát những yếu tố của nghệ thuật: màu sắc, đường lối, hình thể, kết cấu, 

mẫu, giá trị và không gian, và những nguyên tắc thiết kế: mẫu, sự tương phản, sự cân bằng, sự lặp lại, nhịp 

điệu/chuyển động, và đồng nhất để bày tỏ ý nghĩa riêng tư. 
Trình Bày và Đáp Ứng với Nghệ Thuật 

● Xác định công nghệ, kỹ thuật, quy trình, và vật liệu từ những thời điểm và địa điểm khác nhau được sử dụng để tạo ra 
nghệ thuật thị giác. 
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● Nhận biết các chủ đề trong nghệ thuật mà liên quan đến nội dung khảo sát trong các môn khác. 
● Mô tả phẩm chất thẩm mỹ của các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến các yếu tố nghệ thuật và nguyên tắc thiết kế.  
● Giải thích các tác phẩm nghệ thuật để thiết lập các tiêu chuẩn hầu đưa ra các phê bình. 

 
ÂM NHẠC 

Đáp Ứng với Âm Nhạc 
● Đánh nhạc theo nhịp ba và bốn. 
● Thực hiện tinh thần và giải thích cách sử dụng và ý nghĩa của chúng. 
● Xác định sự khác biệt trong hai buổi biểu diễn của cùng một lựa chọn âm nhạc. 

Sáng Tạo Âm Nhạc 
● Cải thiện các biến thể nhịp điệu đơn giản và các giai điệu du dương trên những giai điệu quen thuộc, sử dụng các dụng 

cụ trong lớp học. 
● Soạn và ghi lại những giai điệu đơn giản bằng cách sử dụng một nhịp điệu nhất định. 

 
THỂ DỤC 

Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe 
● Thích ứng các thành phần của FITT (Tần số, Cường độ, Thời gian, Loại) để điều chỉnh mức độ của sinh hoạt thể chất. 
● Nhận biết sự liên hệ giữa sự cố gắng và cải thiện. 

Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động: Thể hiện sự thành thạo trong việc đánh với các dụng cụ (ngắn và dài). 

 


