
LỚP 6

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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Ngữ Văn 

Toán học
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p Cung cấp tóm tắt chi tiết của các bài đọc.
p Xác định chủ đề hoặc ý chính của bài đọc và chủ đề hoặc ý chính đó được thể hiện như thế nào.
p Trình bày cách một câu chuyện hoặc bài đọc cụ thể gợi mở vấn đề và cách thức các nhân vật suy nghĩ  
    hoặc hành động theo diễn biết của cốt truyện như thế nào.
p Sử dụng nhiều phương pháp đọc khác nhau để xác định nghĩa của các từ chưa biết trong bối cảnh  
    bài đọc. 
p So sánh và đối chiếu các bài đọc khác nhau, bao gồm thơ, truyện và tiểu thuyết lịch sử.
p Hiểu nghĩa bóng và nghĩa đen của từ ngữ. Nghĩa bóng của từ hay các cụm từ thường không chỉ dừng lại 
    ở nghĩa đen thông thường, ví dụ như thành ngữ "It's raining cats and dogs."(nghĩa bóng: mưa như trút 
    nước.")
p Xác định và đánh giá các luận điểm hoặc quan điểm cụ thể trong bài đọc.
p Chứng minh các luận điểm hoặc quan điểm trong bài viết bằng các lý lẽ rõ ràng và bằng chứng liên quan.
p Viết bài rõ ràng, mạch lạc, bám sát đề bài, mục đích và đối tượng người đọc.
p Tham gia thảo luận trong lớp về nhiều dạng bài đọc và đề tài khác nhau.
p Làm các bài tập nghiên cứu ngắn để trả lời câu hỏi, sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

Đọc kỹ các tài liệu giả tưởng và phi giả tưởng để chứng minh phân tích 

p Hiểu và áp dụng các khái niệm tỷ số và đơn vị tỉ lệ, và sử dụng từ ngữ chính xác để mô tả các khái niệm  
    đó (ví dụ, tỷ lệ giữa số cánh và số mỏ chim trong một đàn chim là 2:1, bởi vì cứ một mỏ chim thì có 2 cánh).
p Áp dụng kiến thức về phép nhân và chia để chia phân số cho phân số.
p Cộng, trừ, nhân và chia nhanh và chính xác các số thập phân có nhiều chữ số.
p Hiểu rằng các số dương và số âm nằm ở hai phía khác nhau của số 0 trong một dãy số.
p Sử dụng các cặp số, gồm cả số âm, dưới dạng các tọa độ để định vị hoặc đặt một điểm trên đồ thị.
p Viết và xác định giá trị của các biểu thức có số mũ là các số nguyên (ví dụ 15+32)
p Xác định và viết các biểu thức toán học tương đương bằng cách áp dụng các đặc điểm của phép tính.  
    Ví dụ, hiểu rằng 2(3+x) bằng với 6+2x.
p Hiểu rằng giải một phương trình, ví dụ 2+x =12, nghĩa là trả lời câu hỏi "Ẩn số x phải là số nào để mệnh  
    đề này đúng?"
p Trình bày và phân tích mối quan hệ giữa các biến số độc lập và biến số phụ thuộc. 
p Giải các bài toán diện tích và thể tích.

Phân tích và giải các bài toán đố, sử dụng khái niệm về tỷ số và tỷ lệ
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Khoa Học

Nghiên cứu xã hội
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Chú trọng đến khoa học Trái Đất: nguồn tài nguyên thiên nhiên, địa chất và thời tiết
p Tìm hiểu các lực bên trong Trái Đất và trên bề mặt hình thành, hủy hoại và thay đổi vỏ Trái Đất như thế nào.  
p Phân tích cách thức vỏ Trái Đất thay đổi theo thời gian do tác động của các lực như động đật và lở đất.
p Hiểu cách thức phân phối và lưu thông nguồn nước trên Trái Đất qua các đại dương, sông băng, sông ngòi, 
    mạch nước ngầm và khí quyển như thế nào.
p Nghiên cứu và đánh giá các dữ liệu và thông tin để tìm hiểu các dạng tài nguyên thiên nhiên khác nhau của 
    Trái Đất và tình trạng sẵn có của chúng.
p Tìm hiểu các hiện tượng địa chất quan trọng như động đất, núi lửa phun trào, sự hình thành núi và các 
    mỏm núi giữa đại dương liên quan như thế nào đến các lớp kiến tạo địa tầng của Trái đất và các chuyển 
    động địa tầng.
p Hiểu rằng niên đại địa chất, lịch sử và các hình thức luôn thay đổi của sự sống được thể hiện qua các mẩu 
    hóa thạch và quá trình lắng đọng trầm tích liên tiếp, các nếp gấp, sự đứt gãy và bồi đắp của các lớp đá  
    trầm tích.
p Hiểu rằng thời tiết là kết quả của các hiện tượng tương tác phức tạp của không khí, đất và nước trên Trái 
    Đất, tác động bởi nguồn năng lượng từ Mặt Trời, và có thể dự đoán và trình bày bằng các mô hình  
    phức tạp.
p Biết rằng có thể sử dụng  các chuyển động và vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời để giải 
    thích các hiệu ứng có thể quan sát được, ví dụ như các mùa và thiên thực (nhật thực, nguyệt thực).

p Phân tích và diễn giải các nguồn tư liệu lịch sử để đặt câu hỏi và tìm hiểu các vấn đề lịch sử.
p Xác định cách thức các nền văn hóa khác nhau ghi lại lịch sử.
p Tìm hiểu về các kỷ nguyên, các cá nhân, nhóm người, ý tưởng và chủ đề lịch sử ở các vùng phía Tây Bán 
    Cầu và hiểu mối tương quan của chúng với nhau.
p Hiểu việc sử dụng các công cụ địa lý có thể giải quyết vấn đề như thế nào. Ví dụ, công nghệ có thể giúp  
    xác định sự lây lan của bệnh tật.
p Hiểu các hệ thống con người và vật lý khác nhau và tương tác với nhau như thế nào. Ví dụ, các quốc gia  
    sử dụng thông tin địa lý để xác định nên đặt các thành phố ở vị trí nào, thiết lập các tuyến đường giao  
    thương, và tạo ra các hệ thống bảo vệ an ninh, ví dụ như pháo đài.
p Nhận biết và phân tích các hệ thống kinh tế khác nhau, bao gồm nền kinh tế truyền thống,  
    kinh tế bao cấp, kinh tế thị trường và kinh tế hỗn hợp.
p Hiểu rằng tiết kiệm và đầu tư là các yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng tài chính.
p Phân tích mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ví dụ, xem xét các tư  
    tưởng chính trị và những nhân vật quan trọng tác động lẫn nhau và ảnh hưởng  
    đến các quốc gia như thế nào.
p So sánh các hệ thống chính quyền khác nhau.
p Xác định các hình thức chính quyền khác nhau có liên hệ như thế nào với  
    công dân nước đó. Đề tài bao gồm nền dân chủ và chính phủ độc tài.

Tìm hiểu vùng Tây Bán Cầu, các hình thức chính quyền khác nhau liên hệ như thế nào đến công dân



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 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 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?Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Ngữ Văn
p Cho con quý vị thời gian và không gian riêng để tự luyện đọc mà không bị điều gì làm phân tâm, chẳng hạn như TV.
p Dành thời gian để trò chuyện ở nhà. Thảo luận về các sự kiện đang diễn ra, các sở thích chung và ước vọng về học 
    tập và nghề nghiệp trong tương lai.
p Cùng con quý vị lắng nghe phát biểu của một phóng viên truyền hình, chính trị gia hoặc một diễn giả khác. Yêu cầu 
    con quý vị trình bày ý chính của người nói. Có phải là người đó đang cố gắng thuyết phục người nghe điều gì không?  
    Như thế nào?
p Khuyến khích con quý vị tìm hiểu ở thư viện hoặc trên mạng Internet về cuộc sống ở cộng đồng quý vị cách đây 100 
    năm. Yêu cầu con quý vị viết một câu chuyện, bài thơ hoặc vở kịch về thời điểm đó.
p Thăm các bảo tàng, sở thú, nhà hát, các di tích lịch sử, viện hải dương học và các nơi mang tính giáo dục khác để 
    giúp con quý vị tiếp cận với kiến thức và vốn từ mới.
p Sử dụng công nghệ để giúp con quý vị say mê đọc sách. Sau đây là các trang web để con quý vị có thể đọc sách báo 
    trên mạng trực tuyến. Máy tính sẽ trợ giúp khi có những từ con quý vị không thể tự đọc. Các thư viện cũng có máy tính 
    dành cho trẻ em để vào các trang web đó. Đừng ngại nhờ nhân viên thư viện hoặc giáo viên gợi ý.
Toán
p Tìm các bài toán đố trong đời thực. Ví dụ, yêu cầu con quý vị xác định vận tốc trung bình của một chuyến đi chơi gia 
    đình, dựa vào quãng đường và thời gian đã đi; hoặc ước tính thời gian khi biết quãng đường và vận tốc trung bình.
p Yêu cầu con quý vị tính mức tỷ lệ đơn vị của hàng hóa mua từ tiệm tạp hóa. Ví dụ, nếu 2 pound bột có giá $3.00, vậy 
    mỗi pound bột có giá bao nhiêu?
p Yêu cầu con quý vị xác định lượng thành phần nguyên liệu cần thiết khi nấu ăn. Ví dụ, nếu cần 8 chén gạo để nấu 
    cơm cho 4 người, vậy cần bao nhiêu chén gạo để nấu cho 6 người?
p Tìm diện tích bề mặt của các bức tường và trần nhà trong phòng để xác định chi phí sơn căn phòng.
p Khuyến khích con quý vị kiên trì giải bài khi gặp các bài toán khó. Điều này sẽ giúp con quý vị nhận thấy rằng ai cũng 
    có thể học toán.

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
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