
 Hướng Dẫn Phụ Huynh về Chu Kỳ Chấm Điểm 1 Lớp 5 
Trong Kỳ Chấm Điểm Thứ 1, các học sinh Lớp 5 được dạy về các khái niệm và kỹ năng mô tả dưới đây. 
XIN GHI CHÚ: Những Kỹ Năng và Khái Niệm in Mực Xanh Được Giảng Dạy Nhưng Không Có Điểm trong Phiếu Điểm. 

 
TOÁN 
Đo Lường và Dữ Liệu 
• Tìm thể tích của một khối chữ nhật bên phải với nguyên số chiều 

dài bằng cách sắp nó với đơn vị khối vuông, và cho thấy thể tích 
cũng có thể tìm thấy bằng cách nhân các cạnh chiều dài, tương 
đương như nhân chiều cao với diện tích của cạnh đấy. 

• Áp dụng các công thức V = l × w × h V và V = b × h cho các 
khối chữ nhật để tìm thể tích của các khối chữ nhật bên phải với 
các cạnh dài nguyên số, trong bối cảnh thế giới thật và các bài 
toán. 

• Tìm thể tích của các hình khối gồm các hình khối chữ nhật 
không lấn lên nhau bằng cách cộng thể tích của các phần không 
lấn lên nhau, áp dụng kỹ thuật này để giải quyết các vấn đề thực 
tế. 

Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười 
• Nhận biết là, trong một số nhiều chữ số, một chữ số ở hàng đơn 

vị tiêu biểu 10 lần nhiều hơn khi nó tiêu biểu ở hàng phiá bên 
phải và 10 lần ít hơn những gì nó tiêu biểu ở hàng phía bên trái. 

• Đọc, viết và so sánh các số thập phân với phần ngàn. 
• Chia thành thạo các nguyên số với nhiều chữ số dùng giải thuật 

chuẩn. 
• Cộng, trừ, nhân và chia số thập phân thành hàng trăm, liên kết 

chiến lược với phương pháp viết và giải thích lý do được sử 
dụng. 

Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số 
• Viết những biểu thức đơn giản mà ghi các phép toán với số, và 

lập luận các biểu thức số mà không tính giá trị nó. 

ĐỌC 
Hiểu Bài Đọc: Văn Học 
• Trích dẫn chính xác từ văn bản khi giải thích những gì văn bản 

nói rõ ràng và khi rút ra các suy diễn từ văn bản. 
• Xác định chủ đề của một câu chuyện từ các chi tiết trong văn 

bản, bao gồm cách những nhân vật đối đáp như thế nào với các 
thách thức. 

• So sánh và đối chiếu hai hoặc nhiều nhân vật, bối cảnh, hay sự 
kiện trong một câu chuyện, dựa vào các chi tiết cụ thể trong văn 
bản. 

• Giải thích làm thế nào một loạt các chương phù hợp với nhau để 
cung cấp cấu trúc tổng thể của một câu chuyện cụ thể. 

• Mô tả cách người kể chuyện hoặc quan điểm của diễn giả ảnh 
hưởng đến cách các sự kiện được mô tả như thế nào. 

• Đọc và hiểu văn chương phức tạp phù hợp cho Lớp 5. 
Hiểu Bài Đọc: Văn Bản Thông Tin 
• Trích dẫn chính xác từ văn bản khi giải thích những gì văn bản 

nói rõ ràng và khi rút ra các suy diễn từ văn bản. 
• So sánh và đối chiếu tổng quát kết cấu văn bản của các biến cố, ý 

tưởng, khái niệm hay thông tin trong hai hay nhiều văn bản được 
trình bày theo kết cấu thứ tự. 

• Phân tích nhiều tài khoản của cùng sự kiện hoặc chủ đề, ghi nhận 
những điểm tương tự và khác biệt quan trọng theo quan điểm mà 
họ miêu tả. 

• Đọc và hiểu các văn bản thông tin phức tạp phù hợp cho Lớp 5. 
 

Ngôn Ngữ: Tiếp Thu và Sử Dụng Từ Vựng 
• Tham gia một cách hiệu lực trong một số các bàn luận hợp tác 

trên các đề tài hay bài văn Lớp 5, xây dựng trên ý tưởng của 
người khác và biểu lộ ý tưởng mình một cách rõ ràng. 

• Tóm tắt một bài viết được đọc lớn hay thông tin trình bày trong 
nhiều cách khác nhau và khuôn mẫu, bao gồm thị giác, số lượng 
và qua lời nói. 

VIẾT 
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 sự kiện theo thứ tự rõ ràng. 

• Hướng người đọc bằng cách thiết lập tình huống và giới thiệu 
người kể chuyện và/hay nhân vật; tổ chức một dãy sự kiện phát 
triển tự nhiên; sử dụng kỹ thuật tường thuật như đối thoại, mô tả, 
và nhịp độ; và đưa ra một kết luận từ những trải nghiệm hay sự 
kiện. 

Thông Tin/Giải Thích 
• Viết các bài văn thông tin/giải thích để khảo sát một chủ đề và 

truyền đạt các ý nghĩ và thông tin rõ ràng. 
• Giới thiệu một chủ đề rõ ràng; cung cấp một quan sát chung và 

tập trung; phát triển chủ đề với sự kiện, định nghĩa, chi tiết cụ 
thể, trích dẫn và thông tin liên quan đến nhóm; cung cấp một kết 
luận hay phần kết luận; bao gồm định dạng (ví dụ: đề mục), 
minh họa và đa phương tiện khi hữu ích để hỗ trợ việc hiểu bài. 

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, cung 

cấp các lý do hợp lý mà được hỗ trợ với các sự kiện và chi tiết, 
cung cấp một lời kết luận và tạo ra một cấu trúc tổ chức trong đó 
các ý tưởng được nhóm lại hợp lý để hỗ trợ mục đích của người 
viết. 

Quy Trình, Sản Xuất, 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 người lớn, dùng kỹ thuật, bao 

gồm Internet, để sản xuất và xuất bản bài văn cũng như giao tiếp 
và cộng tác với những người khác. 

• Viết thường xuyên qua khoảng thời gian nới rộng (thời gian nghiên 
cứu, phản ảnh và sửa đổi) và khoảng thời gian ngắn hơn (một lần 
hay một hay hai ngày) cho một số bài tập đặc biệt, mục đích, và 
khán giả. 

 
Sử Dụng Ngôn Ngữ 
• Báo cáo về một chủ đề hay văn bản hay trình bày một ý kiến, 

trình bày ý kiến hợp lý và sử dụng các sự kiện thích hợp và các 
chi tiết mô tả để hỗ trợ các ý tưởng hay chủ đề chính; nói rõ ràng 
với một tốc độ dễ hiểu. 

• Bao gồm các phần đa dạng và hình ảnh trực quan (như sơ đồ, âm 
thanh) vào các bài thuyết trinh khi thích hợp để tăng cường sự 
phát triển của các ý tưởng hay chủ đề chính. 



• Chứng tỏ sự nắm vững các quy ước tiêu chuẩn về văn phạm và 
cách sử dụng tiếng Anh khi viết hoặc nói. 

KHOA HỌC 
Khoa Học Vật Lý 
• Thực hiện các quan sát và đo lường để xác định vật liệu dựa trên 

tính chất của chúng. 
• Đo lường và tạo đồ thị các số lượng để cung cấp bằng chứng cho 

thấy rằng bất kể thay đổi nào xảy ra khi nung nóng, làm mát hay 
trộn các chất, tổng cộng trọng lượng của vật chất được bảo tồn. 

• Tiến hành một cuộc điều tra để xác định liệu sự pha trộn của hai 
hay nhiều chất đưa đến các chất mới. 

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. 

• Tạo và so sánh nhiều giải pháp có thể cho một vấn đề dựa trên 
mức độ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn và khó khăn của vấn 
đề. 

• Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm công bằng trong đó 
các biến số được kiểm soát và các điểm lỗi được xem xét để xác 
định các khía cạnh của một mô hình hay mẫu thử nghiệm có thể 
được cải thiện. 

 XÃ HỘI HỌC 
Kinh Tế Học 
• Giải thích rằng người ta đã chọn lựa vì nguồn lực hạn chế so với 

nhu cầu kinh tế đối với hàng hoá và dịch vụ trong thời thuộc địa 
Mỹ. 

• Diễn tả hệ thống kinh tế ở thuộc địa Mỹ. 
Lịch Sử 
• Khảo sát các hậu qủa của những tương tác giữa các nhóm và văn 

hóa tại Maryland. 
• Giải thích các thay đổi về chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội tại 

Maryland trong những năm đầu của 1800. 
• Phân tách sự phát triển và cải tiến của thuộc địa Hoa kỳ. 
• Phân tách nguyên nhân và ảnh hưởng của Cách Mạng Hoa Kỳ. 

THÔNG TIN VĂN HỌC 
• Sử dụng nhiều định dạng khác nhau để chuẩn bị các phát 

hiện/kết luận về thông tin cần chia sẻ. 
• Sử dụng một kiểu trích dẫn phù hợp và được chấp nhận để tạo ra 

một danh sách nguồn. 

 

NGHỆ THUẬT 
Sáng Tạo và Liên Kết với Nghệ Thuật 
• Lựa chọn và sử dụng các quy trình nghệ thuật thị giác để giải 

thích và thể hiện ý tưởng trong nghệ thuật và các môn học khác. 
• Sắp xếp những yếu tố của nghệ thuật và căn bản của thiết kế: 

hình dạng, lập lại, tương phản, nhịp điệu, chuyển động, cân 
bằng, đồng nhất và nhấn mạnh để tạo những tác phẩm nghệ thuật 
đáp lại những gì đã quan sát hay nhìn thấy.  

 

Trình Bày và Đáp Ứng với Nghệ Thuật 
• Phân tích những phẩm chất vật chất của người, động vật và vật 

thể được thể hiện qua các yếu tố nghệ thuật như thế nào. 
• So sánh các tác phẩm nghệ thuật để xác định các điểm giống 

nhau và khác nhau trong các chủ đề, nội dung, hình thức, và 
phong cách.  

 

ÂM NHẠC 
Trình Diễn Âm Nhạc 
• Trình diễn các nhịp điệu đệm nhạc đơn giản trong khi các học 

sinh khác hát hay chơi các phần khác biệt. 
• Hát hay chơi trong nhóm, trộn các âm sắc và kết hợp các mức 

năng động. 
Đáp Ứng với Âm Nhạc 
• Nhận biết các dụng cụ nhạc khí qua nhìn thấy và âm thanh. 
• Nghe và mô tả cách các tác phẩm được lựa chọn từ văn học âm 

nhạc chuẩn tương ứng với các sự kiện lịch sử cụ thể. 

THỂ DỤC 
Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe 
• Tính toán và thực hiện các sinh hoạt trong mục tiêu nhịp tim. 
• Đánh giá mức độ tập thể dục cá nhân qua phương pháp có hệ 

thống bằng cách sử dụng một kiểm tra thể chất tiêu chuẩn. 
• Kiểm tra và so sánh sức mạnh cơ bắp cá nhân, độ bền cơ bắp và 

tính linh hoạt. 
Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động  
• Sắp xếp các kỹ năng cần thiết để bắt, tung và ném. 
• Thể hiện sự điều khiển trái banh trong khi đập với tay hay chân. 

GIÁO DỤC Y TẾ  
Sức Khỏe Tâm Lý và Tình Cảm (MH) 
• Nhận ra và áp dụng những kỹ năng truyền thông hiệu lực. 
• Kiểm tra cảm xúc và đáp ứng với các tình huống khác nhau.  
Rượu, Thuốc Lá, và các Loại Thuốc Khác (ATOD) 
• Nhận biết các thực tập an toàn để dùng các thuốc theo toa và các 

thuốc OTC. 
• Nhận biết cần sa là một loại thuốc kích thích thần kinh và bất 

hợp pháp. 
• Phát triển và áp dụng các kỹ năng để chống lại áp lực dùng thuốc 

lá, rượu và cần sa. 
 


