
LỚP 5

Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh 
về Nội dung Học tập của Học sinh
Các ví dụ về nội dung học tập của học sinh ở mỗi cấp lớp

Học khu Công lập Denver áp dụng Các Tiêu chuẩn Học tập 
Colorado nhằm bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức 
và kỹ năng để đạt thành công trong thế kỷ 21. Các cẩm 
nang hướng dẫn phụ huynh sẽ giới thiệu tổng quan về nội 
dung học tập của học sinh trong các môn ngữ văn, toán, 
khoa học và nghiên cứu xã hội, dựa trên các tiêu chuẩn 
học tập dành cho mỗi cấp lớp. Các cẩm nang này cũng 
trình bày những cách thức quý vị có thể áp dụng để hỗ trợ 
con em mình tại nhà và có thông tin về các nguồn trợ giúp 
hữu ích khác. 
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p Tóm tắt các ý chính của câu chuyện, vở kịch, bài thơ và các tài liệu thể loại phi giả tưởng, bao gồm cả chủ 
    đề hoặc ý chính.
p So sánh và đối chiếu các câu chuyện có cùng chủ đề hoặc đề tài.
p Trình bày cách tác giả sử dụng lý lẽ và bằng chứng để chứng minh cho ý kiến hoặc luận điểm của mình.
p Tổng hợp thông tin từ nhiều cuốn sách, bài báo, hoặc các nguồn thông tin trực tuyến để tìm ra câu trả lời 
    hoặc để giải nhanh một bài toán.
p Hiểu ngôn ngữ ẩn dụ, ví dụ như "Cô ấy im như thóc."
p Viết truyện, có thật hoặc tưởng tượng, diễn biến tự nhiên và phát triển cốt truyện với các mẩu đối thoại, 
    mô tả và tốc độ diễn ra hành động hợp lý.
p Viết trình bày quan điểm đưa ra các luận điểm hợp lý và có các dữ kiện và ví dụ được sắp xếp lô gíc để 
    chứng minh cho quan điểm đó.
p Tham gia thảo luận trong lớp bằng cách lắng nghe, đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng và triển khai ý dựa trên ý 
    tưởng của các học sinh khác.
p Trình bày trước lớp về một chủ đề hoặc kể một câu chuyện, có sử dụng các dữ kiện và chi tiết liên quan 
    theo thứ tự rõ ràng và lô gíc.
p Mở rộng, kết hợp và giảm các câu văn để giúp bài viết có ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn và có phong  
   cách hơn.
p Tích lũy kiến thức về vốn từ học thuật, chú trọng vào các từ cho thấy sự tương phản về ý kiến hoặc các 
    mối quan hệ lô gíc, ví dụ như trái lại, tương tự và vì vậy.

Ngữ Văn 

p Nhân nhanh và chính xác các số nguyên (ví dụ 1,638 x 753) và  các phép chia số nguyên đơn giản  
    (ví dụ 6,971 chia 63).
p Cộng trừ các phân số khác mẫu số (ví dụ như 2 1/4 - 1 1/3).
p Nhân chia các phân số đơn giản và giải các bài toán đố liên quan.
p Hiểu hệ thống giá trị theo vị trí (giá trị theo vị trí của chữ số trong một con số). Ví dụ, trong số 461, giá trị 
    theo vị trí của 6 là "hàng chục", trong số 23.87, giá trị theo vị trí của 7 là "phần trăm", và trong số 58.902,  
    giá trị theo vị trí của 2 là "phần ngàn".
p Đọc, viết và so sánh số thập phân cho đến số có giá trị phần ngàn.
p Cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân cho đến số có giá trị phần trăm.
p Sử dụng số mũ để thể hiện các lũy thừa của 10 (trong số 102, 2 là số mũ).
p Hiểu khái niệm thể tích/dung tích (khoảng không gian mà một chất chiếm hoặc chứa trong một vật đựng).
p Đo thể tích, sử dụng phép nhân và phép cộng.
p Viết và diễn giải các biểu thức toán học, sử dụng ký hiệu như dấu ngoặc đơn. Ví dụ, "cộng 8 và 7, sau đó 
    nhân với 2" có thể viết là 2x(8+7).
p Phân tích các qui luật và các mối quan hệ trong toán học.

Toán

standards.dpsk12.org

Viết trình bày ý kiến có sử dụng các dữ kiện để chứng minh, trình bày trước lớp rõ ràng và lô gíc.

Nhân và chia phân số và số thập phân, đo thể tích
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Khoa Học

Nghiên cứu xã hội
p Phân tích các nguồn tài liệu lịch sử theo nhiều quan điểm khác nhau để hiểu được bối cảnh lịch sử.
p Tìm hiểu các tài liệu lịch sử quan trọng ví dụ như Hiến pháp Hoa Kỳ và bản Tuyên ngôn Độc lập. 
p Lập các mốc thời gian của các niên đại và các chủ đề ở vùng Bắc Mỹ từ năm 1491 cho đến cuộc Cách  
    mạng Mỹ.
p Tìm hiểu về các cá nhân và các nhóm người ở vùng Bắc Mỹ từ năm 1491 cho đến khi thành lập chính  
    quyền Hoa Kỳ.
p Giải thích các bước phát triển quan trọng về chính trị, xã hội, kinh tế và quân sự dẫn đến cuộc Cách  
    Mạng Mỹ và trong suốt giai đoạn đó.
p Sử dụng bản đồ và các công cụ địa lý khác để trả lời câu hỏi về địa lý Hoa Kỳ.
p Tìm hiểu về nguyên nhân và hậu quả của việc khám phá, khai phá và sự di cư. 
p Lý giải nền tảng lịch sử và các sự kiện dẫn đến việc hình thành chính phủ Hoa Kỳ.
p Hiểu các nền tảng của quyền và trách nhiệm công dân Hoa Kỳ, cho ví dụ về các lý  
    tưởng của công dân như tự do, bình đẳng và trách nhiệm.
p Hiểu nguồn gốc, cơ cấu và chức năng của chính phủ Hoa Kỳ.
p Định nghĩa nền kinh tế thị trường tư bản.

Tìm hiểu về vật chất, so sánh các hệ cơ quan ở người với các sinh vật khác 

Tìm hiểu lịch sử Hoa Kỳ từ thời điểm thành lập đến bộ máy chính quyền.
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Khoa học Vật lý (Tìm hiểu về nhiệt và sự thay đổi của vật chất)
p Hiểu các trạng thái khác nhau của vật chất: chất rắn, lỏng và khí.
p Tìm hiểu vật chất thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác như thế nào bằng cách làm nóng và làm 
    lạnh (ví dụ như nước đông lại thành băng đá, hoặc nước sôi thành hơi nước). 
p Xác định trạng thái của bất kỳ mẫu vật chất nào. 
p Áp dụng những bài học này vào các tình huống thực tế, ví dụ như tìm hiểu xem nơi nào quanh khu vực 
    trường học sẽ có tuyết tan nhanh nhất và/hoặc lâu nhất và tại sao.
Khoa học Đời sống (Tìm hiểu về các hệ cơ quan cơ thể người)
p Biết rằng mọi sinh vật hoặc các loài hữu sinh có các kết cấu và hệ cơ quan với các chức năng riêng biệt.   
    Ví dụ, các hệ cơ quan ở người có các kết cấu, chức năng và nhu cầu cơ bản.
p So sánh và đối chiếu một hệ cơ quan ở người với hệ cơ quan của một sinh vật khác, và đưa ra các giả 
    thuyết (các lý giải được đề xuất) về lý do vì sao lại có các điểm tương đồng và khác biệt đó.
Khoa học Hệ Trái Đất (Tìm hiểu các hệ thống thời tiết)
p Biết rằng các điều kiện thời tiết thay đổi do năng lượng mặt trời làm nóng bề mặt Trái đất không đồng đều.  
p Biết rằng có thể đo được các thay đổi của thời tiết qua những khác biệt về nhiệt độ, khí áp, gió và nước 
    trong khí quyển.
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Quý vị không cần phải là chuyên gia mới có thể giúp con em mình làm bài tập về nhà. Các Tiêu chuẩn Học tập Colorado 
chú trọng vào cách tư duy phản biện. Do đó, chỉ cần đặt ba loại câu hỏi đơn giản sau đây là có thể giúp các em hiểu bài 
sâu hơn:
 • Hỏi "Làm sao con biết được điều đó?" để gợi ý giúp con quý vị suy nghĩ lập luận để tìm ra câu trả lời.
 • Hỏi "Con có thể chứng minh điều đó được không?" để khuyến khích em bảo vệ đáp án/cách giải quyết hoặc 
   giải thích phương án khác.
 • Hỏi "Con có thể áp dụng cái này vào một tình huống thực tế không?" để gợi ý cho em suy nghĩ về cách 
     áp dụng những điều đã học vào đời sống hàng ngày.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Ngữ Văn
p Dành riêng thời gian và không gian cho con quý vị đọc sách mà không bị phân tâm, chẳng hạn như TV.
p Hỏi con quý vị em học được gì sau khi đọc. Đề nghị em đọc to những đoạn em thấy thú vị và hữu ích, và thảo luận 
    cách thức áp dụng kiến thức đó vào đời thực.
p Giúp con quý vị sử dụng các tài liệu tham khảo như mạng Internet hoặc tự điển để tra cứu các từ mới.
p Bảo đảm con quý vị có thẻ thư viện riêng.
p Khuyến khích con quý vị đọc to các bài viết của em cho các thành viên khác trong gia đình nghe. Đặt câu hỏi về cách 
    chọn từ và ý tưởng của con quý vị.
p Đi xem kịch hoặc nhạc kịch với con quý vị. Thảo luận về cách biểu đạt các từ ngữ của diễn viên.
p Thảo luận về các câu chuyện và tiểu sử gia đình. Khuyến khích con quý vị đặt các câu hỏi liên quan đến cuộc sống 
    của các thành viên trong gia đình. Lưu tất cả các thông tin đó vào trong một cuốn album hoặc nghĩ ra nhiều cách khác 
    nhau để kể những câu chuyện của gia đình, ví dụ như qua các bài thơ hoặc các mẩu chuyện ngắn.
Toán
p Tìm các bài toán đố trong đời thực. Điều này bao gồm cả giải các bài toán số học với số thập phân, ví dụ như quyết 
     toán sổ chi phiếu. Nhân các phân số. Ví dụ, nếu con dùng hết 2/3 của một chén nước súp rau đầy 3/4, vậy con đã dùng 
     hết bao nhiêu nước súp? Còn lại khoảng bao nhiêu?
p Sử dụng các đồ vật hàng ngày để giúp con quý vị tìm hiểu khái niệm về phân số. Ví dụ, yêu cầu con quý vị chia một 
    thanh kẹo hoặc món ăn nhẹ cho ba người. Hỏi, "Mỗi người nhận được bao nhiêu?" (Mỗi người sẽ nhận được 1/3.) Giả 
    sử con muốn chia 3 thanh kẹo với hai người bạn. Đề nghị con quý vị trình bày phần kẹo mà mỗi người nhận được.
p Yêu cầu em giải thích các cách viết khác nhau của phân số. Ví dụ, số 4/3 có thể viết theo những cách nào? Các câu 
    trả lời ví dụ có thể là 4 (ký hiệu phép chia) 3, 11/3, 2/3 + 2/3, 2 x 2/3, 8/6 và 4 x 1/3.
p Đề nghị con quý vị đưa ra một phân số bằng với một số thập phân. Ví dụ, có thể dùng hai phân số nào để biểu thị số 
    0.6? Câu trả lời có thể là 6/10, 60/100, 12/20 hoặc 3/5.
p Sử dụng chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của một mảnh vườn để xác định cần mua bao nhiêu bao đất.

Quý vị đóng Vai trò Then chốt 

CÁCH THỨC QUÝ VỊ CÓ THỂ HỖ TRỢ CON EM MÌNH TẠI NHÀ

Nguồn hỗ trợ: Trang web về các tiêu chuẩn của DPS cung cấp thêm thông tin và nguồn hỗ trợ cho phụ huynh về các 
tiêu chuẩn học tập cũng như cách thức quý vị có thể hỗ trợ con em mình ở nhà. Truy cập standards.dpsk12.org để tìm 
các tài liệu sau đây:    
Các cẩm nang hướng dẫn của DPS:
     • Cẩm nang dành cho phụ huynh ở tất cả các cấp lớp.   
     • Các tiêu chuẩn và học sinh có nhu cầu đặc biệt.
     • Các yêu cầu về công nghệ theo cấp lớp.

Thắc mắc:  
Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi  
email đến standards@dpsk12.org

Các cẩm nang này được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu  
bên ngoài sau đây (có trên trang các tiêu chuẩn DPS): 
• Các yêu cầu theo cấp lớp của Sở Giáo dục Colorado cho toàn bộ 
  10 Tiêu chuẩn Học tập Colorado.
• Các cẩm nang hướng dẫn đạt thành công dành cho phụ huynh,  
   theo cấp lớp, cho môn ngữ văn và toán của tổ chức PTA Quốc gia
   (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).
• Các tài liệu chỉ dẫn dành cho phụ huynh theo cấp lớp cho môn ngữ  
   văn và toán của Hội đồng Hỗ trợ vì Các Trường học Đô thị Xuất 
   sắc (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

http://standards.dpsk12.org
mailto:standards@dpsk12.org

