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Giới thiệu
Học đọc là một quá trình phức tạp. Trẻ em phát triển các kỹ năng và chiến lược đọc theo nhiều tốc độ khác 
nhau và ở những thời điểm khác nhau; vì thế, học sinh tiến dần qua các trình độ văn bản khác nhau khi các 
em lớn dần trong tư cách người đọc. Trong một cấp lớp, một học sinh có thể đọc nhiều loại văn bản tùy theo 
sức mạnh và nhu cầu của học sinh ấy và các thử thách của văn bản.  Tài liệu này cung cấp những thông tin 
về mục tiêu đọc và chúng được báo cáo như thế nào trên phiếu điểm theo tiêu chuẩn.  Kèm theo đây là những 
thí dụ cụ thể và các đặc tính của các văn bản cho các tiêu chuẩn cuối năm về đọc trong các lớp K-5.  Các thí 
dụ về những cuốn sách được dùng trong giảng dạy bao gồm cả văn bản văn học và thông tin.  Văn học về bản 
chất mang tính trần thuật  và bao gồm truyện, thơ, và kịch.  Văn bản thông tin chuyển tải và giải thích thông 
tin mà sẽ xây dựng nên kiến thức bộ môn của các học sinh và bao gồm các bài báo, tạp chí, tài liệu tham 
khảo và sách có nội dung căn cứ theo sự thực.  Biểu đồ sau đây chỉ rõ mục tiêu đọc cho mỗi kỳ chấm điểm.

Biểu Đồ Mục Tiêu Đọc—Trình Độ Văn Bản:   K-5

Cấp Lớp Cuối Kỳ Chấm Điểm 1 Cuối Kỳ Chấm Điểm 2 Cuối Kỳ Chấm Điểm 3 Cuối Kỳ Chấm Điểm 4

Lớp Mẫu Giáo Trình Độ 1–2 Trình Độ 2–3 Trình Độ 3–4 Trình Độ 4–6

Lớp Một Trình Độ 5-7 Trình Độ 8-11 Trình Độ 12-15 Trình độ 16-17

Lớp Hai Trình độ J Trình độ K Trình độ L Trình độ M

Lớp Ba Trình độ M Trình độ N Trình độ O Trình độ P

Lớp Bốn Trình độ Q-R Trình độ S-T

Lớp Năm Trình độ T-U Trình độ V-W

Trình Độ Văn Bản
Ấn định các trình độ cho các văn bản giúp cho giáo viên chọn sách có độ thử thách phù hợp với các kỹ năng 
đang phát triển của người đọc. Trình độ văn bản chỉ một sự tiệm tiến từ tài liệu đọc dễ nhất đến thử thách nhiều 
nhất mà các học sinh có thể đọc và không bị giới hạn vào một cấp lớp cụ thể nào cả.  Các đặc tính của văn bản 
xác định xem một văn bản là dễ hay khó đọc cho một học sinh. Có một mức độ khác nhau về các thách thức 
trong mỗi trình độ. Điều thách thức của cuốn sách này có thể là ngôn ngữ ẩn dụ, trong khi điều thách thức hay 
phức tạp của cuốn sách kia ở cùng một trình độ có thể là độ dài của câu, từ vựng, hay những khái niệm cao cấp.  
Tại MCPS, hai hệ thống xếp trình độ được dùng:

 ● Trình Độ Văn Bản Đọc Phục Hồi 1-16 
 ● Trình Độ Văn Bản Đọc Có Hướng Dẫn (Fountas và Pinnell) J-Z 
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Báo Cáo Trình Độ Môn Tập Đọc theo Kỳ Chấm Điểm
Vào cuối mỗi kỳ chấm điểm, trình độ môn tập đọc của mỗi học sinh được bao gồm trên phiếu điểm.  
Trình độ môn tập đọc được báo cáo trên một phiếu điểm học sinh phản ảnh trình độ văn bản được đọc 
hàng ngày trong việc tập đọc theo nhóm nhỏ có hướng dẫn.  Một trình độ môn tập đọc được xác định 
bởi độ chính xác (từ 90% trở lên) và sự thông hiểu các văn bản văn học và thông tin của học sinh.

Biểu Đồ Đọc Trên Phiếu Điểm Dựa Trên Tiêu Chuẩn Lớp K-2
Biểu đồ sau đây được bao gồm trong phiếu điểm cho các lớp K-2 để cho phụ huynh 
thêm thông tin về trình độ đọc của con mình.

Vùng màu xám trên sơ đồ chỉ tầm mức được kỳ vọng về 
đọc ghi theo trình độ sách ở cuối mỗi kỳ chấm điểm cho 
các lớp K–2.

• Một dấu chấm chỉ trình độ đọc của con quý vị vào 
cuối kỳ chấm điểm.

• Một dấu chấm nằm trong vùng màu xám chỉ con quý 
vị đã đạt mục tiêu về đọc cho tam cá nguyệt.

• Một dấu chấm nằm phía dưới vùng màu xám chỉ con 
quý vị còn đang tiến đến mục tiêu về đọc cho tam cá 
nguyệt.

• Một dấu chấm nằm phía trên vùng màu xám chỉ 
con quý vị đã vượt quá mục tiêu về đọc cho tam cá 
nguyệt.

• Nếu con quý vị đang đọc cao hơn một trình độ P, một 
lời phê sẽ xuất hiện bên dưới sơ đồ để chỉ trình độ 
đọc. 

Biểu Đồ Đọc Trên Phiếu Điểm Dựa Trên Tiêu Chuẩn Lớp 3-5
Hai bảng sau đây được bao gồm trong phiếu điểm cho các lớp 3-5 để cho phụ huynh thêm thông tin 
về trình độ đọc của con mình.  

Đọc MP1 MP2 MP3 MP4
Trình Độ Tập Đọc

Biểu Đồ Mục Tiêu Đọc—Trình Độ Văn Bản: Lớp 
K-5

Cấp 
Lớp 

MP1 MP2 MP3 MP4

K 1-2 2-3 3-4 4-6
1 5-7 8-11 12-15 16
2 J K L M
3 M N O P
4 Q-R S-T
5 T-U V-W

Học sinh đọc ở các trình độ X, Y, Z là đang đọc trên 
tiêu chuẩn cuối năm cho lớp 5 

Lớp 3

Lớp 2

Lớp 1

Lớp K

TRÌNH ĐỘ ĐỌC ĐỂ HỌC
TRÌNH ĐỘ SÁCH được xác định bởi sự phức tạp củ a 
ngữ vự ng, số từ trên mỗ i trang, và nội dung.

Học kỳ 2Học Kỳ 1

Chu Kỳ Chấm Điểm

Tr
ìn

h 
Đ

ộ 
Sá

ch

Trình Độ Đọc để Học theo Chu Kỳ Chấm Điểm
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Mẫu Giáo
Trình Độ Văn Bản 4—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ Little Chimp and Big Chimp của: Jenny Giles

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những câu đơn giản có ba—và bốn— từ
 ● nhiều từ có tần suất cao quen thuộc mà 

được lập đi lập lại trong suốt cuốn sách 
(như is, up, little)

 ● một số từ có âm cuối biến tố (-s, -ed, -ing)
 ● những hình ảnh giúp kể câu truyện 

 ● đọc và viết khoảng 25-30 từ có tần suất cao 
(như is, up, little)

 ● kiểm soát sự chính xác của các từ quen 
thuộc khi em đọc và sửa cho đúng khi cần

 ● dùng hình minh họa và/hay ảnh chụp để trợ 
giúp sự hiểu biết

 ● suy nghĩ về, trong khi đọc: "Từ này có ý 
nghĩa không?

 ● và Từ này đọc có đúng không?"
 ● dùng những phụ âm đầu để đọc những từ 

chưa biết
 ● hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết 

chủ yếu trong văn bản
 ● kể lại các câu truyện bao gồm những chi tiết 

chủ yếu
 ● đọc với sự chính xác, tốc độ, sự biểu cảm 

thích hợp

Những văn bản trình độ bắt đầu có thể được xem trước tại trường



Office of Curriculum and Instructional Programs, 2013 - Vietnamese
Do Language Assistance Services Unit • Office of Communications

5

Tiêu Chuẩn Cuối Năm Mẫu Giáo:
Trình Độ Văn Bản 4—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ What is it Like Today? của: Judy Nayer

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● thông tin quen thuộc đối với học sinh
 ● những câu đơn giản có ba—và bốn— từ
 ● nhiều từ có tần suất cao quen thuộc mà 

được lập đi lập lại trong suốt cuốn sách
 ● một số từ có âm cuối biến tố (-s, -ed, -ing)
 ● hình ảnh xác nhận những sự kiện trong văn 

bản thông tin 

 ● đọc và viết khoảng 25-30 từ có tần suất cao 
(như is, up, little)

 ● kiểm soát sự chính xác của các từ quen 
thuộc khi em đọc và sửa cho đúng khi cần

 ● dùng hình minh họa và/hay ảnh chụp để trợ 
giúp sự hiểu biết

 ● suy nghĩ về, trong khi đọc: "Từ này có ý 
nghĩa không? Từ này đọc có đúng không?

 ● và Từ này nhìn có đúng không?"
 ● hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết 

chủ yếu trong văn bản
 ● kể lại những sự kiện đã học, bao gồm 

những chi tiết chủ yếu
 ● đọc với sự chính xác, tốc độ, sự biểu cảm 

thích hợp

Những văn bản trình độ bắt đầu có thể được xem trước tại trường.
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Mục Tiêu Nới Rộng cho Cuối Năm Mẫu Giáo:
Trình Độ Văn Bản 6—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ Clever Fox của: Claire Llewellyn

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● nhiều loại câu có tới tám đến mười từ
 ● nhiều từ quen thuộc mà học sinh cần phải 

đọc nhanh
 ● những từ có cấu trúc ngữ âm căn bản, như 

là phụ âm đầu và cuối, phụ âm ghép  
(như- sh, ch, th), và nguyên âm ngắn  
(như-  âm a trong từ cat)

 ● những từ có âm cuối biến tố (-s, -ed, -ing)
 ● một số từ ghép (như playground)
 ● một số động từ có thì quá khứ bất quy tắc 

(ran, came)
 ● những hình ảnh trợ giúp mạch truyện có 

những vấn đề và giải pháp thực trong văn 
bản trần thuật

 ● đọc và viết 40 hay hơn những từ có tần suất 
cao (như is, up, little)  

 ● kiểm soát sự chính xác của những từ quen 
thuộc khi em đọc và sửa cho đúng khi cần

 ● đọc không cần chỉ vào mặt chữ
 ● dùng hình minh họa và/hay ảnh chụp để trợ 

giúp sự hiểu biết
 ● dùng những kỹ năng ngữ âm cơ bản, như 

là phụ âm đầu và cuối, nguyên âm ghép 
(như- sh, ch, th), và nguyên âm ngắn để đọc 
những từ lạ

 ● suy nghĩ về, trong khi đọc: "Từ này có ý 
nghĩa không?

 ● Từ này đọc có đúng không? và Từ này nhìn 
có đúng không?" 

 ● đọc lại để tự sửa chữa những sai lầm
 ● dùng dấu chấm câu để đọc các câu một 

cách trơn chu và chính xác
 ● hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết 

chủ yếu trong văn bản
 ● kể lại những câu truyện quen thuộc bao gồm 

những chi tiết chủ yếu
 ● đọc với sự chính xác, tốc độ, và sự biểu 

cảm thích hợp
Những văn bản trình độ mở đầu có thể được xem trước tại trường.
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Mục Tiêu Nới Rộng Cho Cuối Năm Mẫu Giáo
Trình Độ Văn Bản 6—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ How Machines Help của: John Sheridan

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● Thông tin quen thuộc với học sinh
 ● nhiều câu có đến tám tới mười từ
 ● nhiều từ quen thuộc mà học sinh cần phải 

đọc nhanh
 ● những từ có mẫu hình ngữ âm căn bản, như 

là phụ âm đầu và cuối, phụ âm ghép (như- 
sh, ch, th), và nguyên âm ngắn (như- âm a 
trong từ cat) 

 ● những từ có âm cuối biến tố (-s, -ed, -ing)
 ● một số từ ghép
 ● một số động từ có thì quá khứ bất quy tắc 

(ran, came)
 ● những hình vẽ và ảnh chụp về những sự 

kiện được trình bày trong văn bản 
 ● những đặc điểm văn bản có thêm, như là 

nhãn, chữ in đậm, tiêu đề, hay mục lục

 ● đọc và viết 40 hay hơn những từ có tần suất 
cao

 ● kiểm soát sự chính xác  của các từ quen 
thuộc khi em đọc và sửa cho đúng khi cần

 ● đọc không cần chỉ vào mặt chữ
 ● dùng các hình minh họa và/hay ảnh chụp để 

trợ giúp hiểu biết
 ● những kỹ năng ngữ âm cơ bản, phụ âm đầu 

và cuối, phụ âm ghép (như- sh, ch, th), và 
nguyên âm ngắn để đọc các từ quen thuộc

 ● suy nghĩ về, trong khi đọc: "Từ này có ý 
nghĩa không? Từ này đọc đúng không? và 
Từ này nhìn có đúng không?" 

 ● đọc lại để tự sửa chữa những sai lầm
 ● dùng dấu chấm câu để đọc các câu một 

cách trơn chu và chính xác
 ● hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết 

chủ yếu trong văn bản
 ● kể lại những sự kiện đã học được, bao gồm 

những chi tiết chủ yếu
 ● đọc với sự chính xác, tốc độ và sự biểu cảm 

thích hợp
Những văn bản trình độ bắt đầu có thể được xem trước tại trường.
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 1
Trình độ Văn Bản 16—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ The Tale of the Turnip của: Jenny Giles

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những câu đơn và câu ghép với nhiều chi 

tiết
 ● nhiều từ có tần suất cao
 ● nhiều từ đa âm tiết, thường là dễ tách rời để 

giải đoán
 ● nhiều từ với âm cuối (-s, -ed, -ing), số nhiều, 

từ viết gọn, từ ghép, và sở hữu cách
 ● những sự kiện có chi tiết 

 ● đọc các văn bản một cách độc lập
 ● chuyển đổi từ đọc to sang đọc thầm
 ● đọc nhiều tài liệu và thể loại
 ● đặt câu hỏi về những chi tiết chính để làm rõ 

nghĩa
 ● kiểm soát sự chính xác của các từ khi em 

đọc và sửa cho đúng khi cần
 ● dùng những chiến lược đọc khác nhau để 

đọc các từ chưa biết một cách độc lập
 ● thảo luận về những gì được phát biểu một 

cách trực tiếp và những gì được ngụ ý trong 
văn bản

 ● bớt dựa vào hình ảnh để tìm hiểu ý nghĩa
 ● đọc với sự chính xác, tốc độ và sự biểu cảm 

thích hợp
Vài thí dụ về sách Trình Độ 16 bao gồm:
Angus and the Cat, Marjorie Flack
Are You My Mother?, P.D. Eastman
A Color of His Own, Leo Lionni

Henny Penny, Paul Goldone
Leo the Late Bloomer, Robert Kraus
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Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những câu đơn và câu ghép có nhiều chi 

tiết
 ● nhiều từ với tần suất cao
 ● nhiều từ đa âm tiết, thường là dễ tách rời để 

giải đoán
 ● nhiều từ với âm cuối (-s, -ed, -ing), số nhiều, 

từ viết gọn, từ ghép, sở hữu cách
 ● những ý tưởng trừu tượng và khái niệm lạ 
 ● nhiều đặc điểm văn bản khác nhau, như là 

nhãn, chữ in đậm, tiêu đề, bảng từ ngữ, phụ 
trang, mục lục, ảnh chụp, và một bảng từ 
mục 

 ● từ vựng học thuật nhiều thách thức

 ● đọc các văn bản một cách độc lập
 ● chuyển đổi từ đọc to sang đọc thầm
 ● đọc nhiều tài liệu và thể loại
 ● đặt câu hỏi về những chi tiết chủ yếu để làm 

sáng tỏ nghĩa
 ● kiểm soát sự chính xác của từ khi đọc và 

sửa cho đúng khi cần
 ● dùng nhiều chiến lược để đọc các từ chưa 

biết một cách độc lập
 ● thảo luận về những gì được phát biểu trực 

tiếp và những gì được ngụ ý trong văn bản
 ● nhận ra và diễn giải những đặc điểm đồ họa 

của những văn bản thông tin (như là mục 
lục, ảnh chụp, bảng từ mục)

 ● hiểu văn bản thông tin được sắp xếp như 
thế nào (như là thành các chương, đề mục, 
v.v.)

 ● đọc với sự chính xác, tốc độ, sự biểu cảm 
thích hợp

Vài thí dụ về sách trình độ 16 bao gồm:
Ambulances, Marcia Freeman
Red-EyedTree Frog, Joy Cowley
What is Matter?, Don L. Curry

Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 1
Trình Độ Văn Bản 16—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ Look Inside của: Avelyn Davidson
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 2
Trình Độ Văn Bản M—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ The One in the Middle is the Green Kangaroo của: Judy Blume

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những câu có độ dài thay đổi, với một số 

câu dài và phức tạp 
 ● những trang in đầy chữ không có hình minh 

họa hay hình minh họa rất nhỏ
 ● chữ in nhỏ
 ● những chương có nhiều sự kiện
 ● những nhân vật, bối cảnh, và tình tiết quan 

trọng để hiểu câu truyện
 ● từ vựng nhiều thách thức

 ● đọc văn bản một cách độc lập và yên lặng 
trong khi đọc để tìm ra ý nghĩa

 ● đọc nhiều tài liệu và thể loại
 ● dùng nhiều chiến lược đọc một cách uyển 

chuyển và nhuân nhuyễn
 ● nghĩ về những gì em đã biết về đề tài, xem 

trước văn bản trước khi đọc, và đưa ra dự 
đoán

 ● hỏi và trả lời các câu hỏi trong khi đọc để 
kiểm soát xem có hiểu không

 ● chứng tỏ hiểu rõ về câu chữ, suy diễn, và 
phê phán qua thảo luận

 ● xác định và làm sáng tỏ nghĩa của các từ 
chưa biết

 ● chứng tỏ hiểu các quan hệ từ (như nhiều 
nghĩa của cùng một từ)

 ● xác định thông điệp, luân lý, hay bài học 
trung tâm

 ● thảo luận về chủ đề, bối cảnh, và tình tiết

Blueberries for Sal, Robert McCloskey
A Chair for My Mother, Vera Williams

Junie B. Jones, Barbara Park
Vài thí dụ về sách Trình Độ M bao gồm
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 2
Trình Độ Văn Bản M—Văn Bản Thông Tin

Bài trích tư Seasons and Weather của: Linda Bruce

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những câu có độ dài thay đổi, với một số 

câu dài và phức tạp 
 ● chữ in nhỏ
 ● nội dung quen thuộc hay không quen thuộc 

và có thể sắp xếp thành chương hay đoạn
 ● một tổ hợp hình ảnh cung cấp thông tin phù 

hợp với và mở rộng văn bản, như là phụ chú 
hay hình chụp mà cung cấp thông tin để bổ 
xung thân bài của văn bản

 ● từ vựng nhiều thách thức

 ● đọc các văn bản một cách độc lập và yên 
lặng trong khi đọc để hiểu ý nghĩa

 ● dùng một số chiến lược đọc khác nhau một 
cách uyển chuyển và nhuần nhuyễn 

 ● nghĩ về những gì em đã biết về đề tài, xem 
trước văn bản trước khi đọc, và đưa ra dự 
đoán

 ● hỏi và trả lời các câu hỏi trong khi đọc để 
kiểm soát xem có hiểu không

 ● chứng tỏ sự hiểu biết theo câu chữ, theo 
suy luận, và dùng phê phán thông qua thảo 
luận

 ● xác định và làm sáng tỏ nghĩa của từ chưa 
biết

 ● chứng tỏ hiểu các quan hệ từ
 ● dùng thông tên thu được từ các đặc điểm 

văn bản để làm tăng hiểu biết
 ● khảo sát cấu trúc của một văn bản và xác 

định các phần khác nhau ăn khớp với nhau 
như thế nào

 ● nhận ra ý chính của văn bản hay một đoạn 
văn bản

Các văn bản trình độ bắt đầu có thể được xem trước tại trường.
A Picture Book of Thurgood Marshall, David Adler
Sharks, Gail Gibbons
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Bài trích từ Fantastic Mr. Fox của: Roald Dahl

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những chương có chữ in nhỏ và nhiều sự 

kiện có nhiều chi tiết
 ● ít cho tới không có hình minh họa
 ● chủ đề phức tạp
 ● tình tiết và các tiểu tiết phức tạp
 ● từ vựng nhiều thách thức 
 ● những bối cảnh văn hóa hay lịch sử (như 

bối cảnh, hoàn cảnh, góc nhìn)
 ● ngôn ngữ tinh tế và hài hước

 ● đọc thầm 
 ● dùng các chiến lược đọc một cách uyển 

chuyển và nhuần nhuyễn để hiểu văn bản
 ● kéo dài việc đọc trong nhiều thể loại, mà đòi 

hỏi nhiều ngày hay tuần lễ để đọc và hiểu
 ● phân tích từ để đọc những từ mới nhiều âm 

tiết
 ● xây dựng kiến thức nền và dùng kiến thức 

trước để hiểu các câu truyện
 ● đồng cảm với các nhân vật trong sách và tự 

thấy mình trong các diễn biến của các câu 
truyện

 ● liên kết ý tưởng trong nhiều văn bản 
 ● khảo sát kỹ xảo và cấu trúc của một văn 

bản
 ● hỏi và trả lời các câu hỏi trong khi đọc để 

kiểm soát xem có hiểu không
 ● chứng tỏ hiểu rõ về câu chữ, suy diễn và 

phán đoán qua thảo luận
 ● chứng tỏ hiểu các quan hệ từ (như nhiều 

nghĩa của cùng một từ)
 ● xác định thông điệp, luân lý, hay bài học 

trung tâm
 ● thảo luận về chủ đề, bối cảnh, và tình tiết

Vài thí dụ về Sách Trình Độ P bao gồm:
Bunnicula, James Howe
Who Stole the Wizard of Oz, Avi

Koya Delaney and the Good Girl Blues, Eloise Greenfield

Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 3
Trình Độ Văn Bản P— Văn Bản Văn Học
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 3
Sách Trình Độ P—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ If you Lived at the Time of Martin Luther King của: Ellen Levine

Vài thí dụ về sách Trình Độ P bao gồm:
Star Messenger: Galileo Galilei, Peter Sis
The Magic School Bus: At the Waterworks, Joanne Cole and Bruce Degen

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● những chương với chữ in nhỏ và nhiều sự 

kiện nhiều chi tiết
 ● từ vựng học thuật
 ● những ý tưởng, khái niệm, hay đề tài mới và 

phức tạp
 ● những bối cảnh văn hóa hay lịch sử (như 

môi trường, hoàn cảnh, góc nhìn)
 ● những cấu trúc văn bản phức tạp
 ● ngôn ngữ tinh tế 

 ● đọc thầm
 ● sử dụng những phương sách đọc một cách 

uyển chuyển và nhuần nhuyễn để hiểu văn 
bản

 ● kéo dài việc đọc những văn bản dài hơn với 
nhiều trang sách mà đòi hỏi nhiều ngày hay 
nhiều tuần lễ để đọc

 ● phân tích những từ để đọc những từ mới 
nhiều âm tiết

 ● diễn giải và sử dụng thông tin từ nhiều loại 
hình phương tiện trực quan 

 ● xây dựng kiến thức nền tảng và sử dụng 
kiến thức trước để hiểu những ý tưởng, khái 
niệm hay đề tài mới 

 ● liên kết những khái niệm và ý tưởng trong 
nhiều văn bản đã đọc 

 ● khảo sát kỹ xảo và cấu trúc của một văn 
bản

 ● hỏi và trả lời những câu hỏi trong khi đang 
đọc để tự tìm hiểu về ý nghĩa

 ● chứng tỏ sự hiểu biết theo câu chữ, theo 
suy luận, và dùng phê phán thông qua thảo 
luận

 ● xác định ý chính
 ● tóm tắt các chi tiết chủ chốt
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 4
Trình Độ Văn Bản S/T—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ Bridge to Terabithia của: Katherine Paterson (S)

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● chữ in nhỏ và khoảng cách thu nhỏ giữa các 

từ
 ● hình minh họa rất ít
 ● những ý tưởng phức tạp, ngôn ngữ ẩn dụ, 

trần thật miêu tả dài, chủ đề tinh tế, và đề tài 
trừu tượng hay phức tạp

 ● những bối cảnh văn hóa hay lịch sử (như 
bối cảnh, hoàn cảnh, góc nhìn) 

 ● đọc thầm
 ● kéo dài việc đọc trong nhiều thể loại, mà đòi 

hỏi nhiều ngày hay tuần lễ để đọc và hiểu
 ● sử dụng những hiểu biết về các từ thành lập 

như thế nào để đọc thật nhiều từ chưa biết 
(ví dụ, dùng sự tương đồng với các bộ phận 
từ, ngữ căn, từ gốc, và phụ tố đã biết)

 ● thủ đắc từ vựng mới thông qua đọc sách
 ● dùng việc đọc như một công cụ để xây dựng 

kiến thức trong tất cả các bộ môn (như khoa 
học, khoa học xã hội, y tế)

 ● liên kết những ý tưởng trong nhiều văn bản 
để hiểu nhiều hơn và diễn giải tinh tế hơn 

 ● hình thành diễn giải và áp dụng sự hiểu biết 
trong các lãnh vực khác

 ● nhận ra và bình luận về kỹ xảo của tác giả
 ● xác định chủ đề

Vài thí dụ về sách Trình Độ S/T bao gồm:

The Cricket in Times Square, George Selden (S) 
Harriet the Spy, Louise Fitzhugh (T)
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 4
Trình Độ Văn Bản S/T—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ Shh! We’re Writing the Constitution của: Jean Fritz (T)

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● chữ in nhỏ và khoảng cách thu nhỏ giữa các 

từ
 ● nhiều cấu trúc văn bản phức tạp khác nhau, 

như giải quyết vấn đề, trình tự thời gian, 
nguyên nhân-hậu quả 

 ● từ vựng có nội dung tinh tế
 ● đề tài trừu tượng và phức tạp hay nội dung 

có thông tin lịch sử, khoa học, hay kỹ thuật 

 ● đọc thầm
 ● kéo dài việc đọc những văn bản dài hơn mà 

đòi hỏi nhiều ngày hay nhiều tuần lễ để đọc 
và hiểu

 ● sử dụng những hiểu biết về các từ thành lập 
như thế nào để đọc thật nhiều từ chưa biết 
(ví dụ, dùng sự tương đồng với các bộ phận 
từ, ngữ căn, từ gốc, và phụ tố đã biết)

 ● thủ đắc từ vựng mới thông qua đọc sách
 ● dùng việc đọc như một công cụ để xây dựng 

hiểu biết trong tất cả các bộ môn (như khoa 
học, khoa học xã hội, y tế)

 ● liên kết các ý tưởng trong nhiều văn bản để 
hiểu nhiều hơn và diễn giải tinh tế hơn (như 
từ có nghĩa biểu tượng) 

 ● vượt qua văn bản đã đọc để hình thành diễn 
giải và áp dụng hiểu biết vào các lãnh vực 
khác

 ● xác định ý chính

Vài thí dụ về sách Trình Độ S/T bao gồm:

To Fly: The Story of the Wright Brothers, Wendie C. Old (S)
For the Love of Chimps: The Jane Goodall Story, Martha Kendall (S)
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 5
Trình Độ Văn Bản V/W—Văn Bản Văn Học

Bài trích từ The City of Ember của: Jeanne DuPrau (W)

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● chữ in nhỏ và khoảng cách thu nhỏ giữa các 

từ
 ● hình minh họa rất ít
 ● những ý tưởng phức tạp, ngôn ngữ ẩn dụ, 

nghĩa biểu tượng
 ● trần thuật miêu tả dài
 ● chủ đề tinh tế và đề tài trừu tượng/phức tạp

 ● kéo dài việc đọc những văn bản dài hơn mà 
đòi hỏi nhiều ngày hay nhiều tuần lễ để đọc 
và hiểu

 ● sử dụng những hiểu biết về các từ thành lập 
như thế nào để đọc thật nhiều từ chưa biết 
(ví dụ, dùng sự tương đồng với các bộ phận 
từ, ngữ căn, từ gốc, và phụ tố đã biết)

 ● thủ đắc từ vựng mới qua đọc sách
 ● liên kết các ý tưởng trong nhiều văn bản để 

hiểu nhiều hơn và diễn giải tinh tế hơn (như 
từ có nghĩa biểu tượng)

 ● hình thành diễn giải và áp dụng hiểu biết 
vào các lãnh vực khác

 ● nhận biết và bình luận về kỹ xảo của tác giả
 ● dùng việc đọc như một công cụ để xây dựng 

hiểu biết trong tất cả các bộ môn (như khoa 
học, khoa học xã hội, y tế)

 ● xác định đề tài

Vài thí dụ về sách Trình Độ V/W bao gồm:
Journey Home, Yoshiko Uchida (V)
Invitation to the Game, Monica Hughes (W)

The Batboy, Mike Lupica (V)
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Tiêu Chuẩn Cuối Năm Lớp 5
Trình Độ Văn Bản V/W—Văn Bản Thông Tin

Bài trích từ Through My Eyes của: Ruby Bridges (W)

Cuốn Sách Có... Học Sinh Học...
 ● chữ in nhỏ và khoảng cách thu nhỏ giữa các 

từ
 ● thông tin đồ họa phức tạp
 ● nhiều cấu trúc văn bản phức tạp, như giải 

quyết vấn đề, thứ tự thời gian, nguyên nhân-
hậu quả

 ● từ vựng có nội dung tinh tế
 ● đề tài/nội dung trừu tượng và phức tạp
 ● có thông tin về lịch sử, khoa học, hay kỹ 

thuật nằm trong nội dung 

 ● đọc thầm
 ● kéo dài việc đọc những văn bản dài hơn mà 

đòi hỏi nhiều ngày hay nhiều tuần lễ để đọc 
và hiểu

 ● sử dụng những hiểu biết về các từ thành lập 
như thế nào để đọc thật nhiều từ chưa biết 
(ví dụ, dùng sự tương đồng với các bộ phận 
từ, ngữ căn, từ gốc, và phụ tố đã biết)

 ● dùng việc đọc như một công cụ để xây dựng 
kiến thức trong mọi bộ môn) như khoa học, 
khoa học xã hội, y tế)

 ● liên kết những ý tưởng trong nhiều văn bản 
để hiểu nhiều hơn và diễn giải tinh tế hơn 

 ● hình thành diễn giải và áp dụng hiểu biết 
vào các lãnh vực khác

 ● nhận ra và bình luận về các mặt khác nhau 
của kỹ xảo của tác giả

 ● xác định những ý chính
Vài ví dụ của các sách Trình Độ V/W bao gồm:

A History of US: The New Nation 1789-1850, Joy Hakim (W)
Shelter Dogs, Peg Kehret (W)


