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

Phân tích quan điểm, suy luận, các bài tập nghiên cứu thực hiện nhiều bước
p Xác định được bài đọc nói rõ điều gì và suy luận dựa trên bằng chứng trong bài (suy luận là kết luận dựa trên
các dữ kiện, tình huống thay vì dựa trên các lời nói rõ ràng và trực tiếp).
p Phân tích các tài liệu về cùng một đề tài có các điểm bất đồng ở đâu về quan điểm, cách diễn giải hoặc sự việc.
p Phân tích mục đích của thông tin trình bày trên các phương tiện truyền thông khác nhau (như ấn bản, TV, web)
và đánh giá các động cơ xã hội, chính trị, và thương mại của các thông tin đó.
p Trình bày các kết quả tìm hiểu và quan điểm cho người khác, nhấn mạnh các điểm chính với bằng chứng
liên quan và lý lẽ thuyết phục, điều chỉnh bài trình bày theo đối tượng người nghe và theo mức độ trang
trọng của bối cảnh, và phản hồi các thắc mắc và nhận xét bằng các quan sát và ý tưởng liên quan.
p Xây dựng bài viết xoay quanh các ý kiến hoặc quan điểm trọng tâm, chắc chắn; chứng minh các ý kiến đó
bằng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, lựa chọn từ ngữ chính xác, chuyển ý nhịp nhàng và sử dụng các
cấu trúc câu khác nhau.
p Lập kế hoạch và thực hiện các bài tập nghiên cứu gồm nhiều bước và sử dụng nhiều nguồn thông tin bằng ấn
bản và kỹ thuật số đáng tin cậy và được dẫn chứng đầy đủ.
p Diễn giải các hình thái tu từ, ví dụ như cách chơi chữ hoặc lời nói châm biếm, theo ngữ cảnh. Lời nói châm
biếm là những từ được dùng để thể hiện điều gì đó không theo nghĩa thông thường của từ đó (ví dụ nói "as
clear as mud"/"sáng như đêm" là để ám chỉ điều gì đó không rõ ràng).
p Sử dụng các động từ hành động để thể hiện hình ảnh rõ ràng cho người đọc (ví dụ như đi lại, nhảy cách,
đi thơ thẩn, đi lảo đảo, đi khập khiễng).

Toán học

Giải phương trình tuyến tính, giải các bài toán có hàm số, tương đẳng, đồng dạng
p Giải các phương trình tuyến tính và các cặp phương trình tuyến tính. Phương trình tuyến tính là phương trình
như y=mx + b và cho ra một đường thẳng khi thể hiện trên đồ thị. Học sinh biết rằng giá trị của (x, y) trên đồ
thị là đáp số của phương trình còn m là độ dốc của đường thẳng đó.
p Phân tích các mối tương quan thống kê bằng một đường thẳng phù hợp nhất.
p Định nghĩa, đánh giá và so sánh các hàm số (hàm số là qui tắc gán mỗi giá trị x tương ứng với đúng một giá
trị của y, ví dụ như y=2x, qui tắc sẽ cho ra các cặp số theo thứ tự như (-2,-4), (3,6) và (4,8).
p Dùng hàm số để thể hiện mối quan hệ giữa các đại lượng.
p Làm phép tính với số mũ âm và dương, ký hiệu căn bậc hai và căn bậc ba và các ký pháp khoa học.
p Hiểu mối liên hệ giữa các quan hệ tỷ lệ, đường thẳng và phương trình tuyến tính.
p Vẽ đồ thị thể hiện các quan hệ theo tỷ lệ và xác định độ dốc/hệ số góc hoặc tỷ lệ thay đổi.
p Hiểu khái niệm tương đẳng (khi các hình có cùng kích thước hoặc hình dạng) và đồng dạng (cùng hình dạng
nhưng khác kích thước) bằng các mô hình vật lý, phim đèn chiếu hoặc phần mềm hình học.
p Hiểu các thuộc tính và các quan hệ luân phiên, đối xứng và tịnh tiến và giải thích hiệu ứng của chúng trên các
hình không gian 2 chiều.
p Hiểu và áp dụng Định lý Pitago (phương trình về chiều dài các cạnh của một tam giác vuông: a2+b2=c2).

standards.dpsk12.org

CÁC VÍ DỤ VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 8

Khoa Học

Hiểu rằng mọi dạng vật chất đều được cấu tạo từ các nguyên tử, các dạng khác nhau của năng lượng
p Biết rằng mọi vật chất đều được cấu tạo từ các nguyên tử - quá nhỏ nên không thể nhìn thấy được.

p Hiểu rằng các nguyên tố có các nguyên tử riêng biệt và vì vậy có các thuộc tính riêng biệt. Bản thân các
nguyên tử cũng được cấu tạo từ các phần tử nhỏ hơn.
p Hiểu rằng các nguyên tử có thể liên kết với nhau thành các phân tử rõ ràng hoặc tụ lại với nhau thành các
cụm lớn. Các nguyên tử gắn với nhau thành các nhóm khác nhau hình thành nên tất cả các chất.
p Biết được rằng các đặc điểm vật lý và sự các thay đổi trạng thái rắn, lỏng và khí có thể được giải thích bằng
mô hình hạt phân tử (mô hình này khẳng định rằng tất cả các chất đều được cấu tạo từ các phần tử luôn
luôn chuyển động).
p Giải thích mối quan hệ giữa khối lượng, trọng lượng, thể tích và tỷ trọng.
p Biết rằng có thể tách rời hỗn hợp các chất dựa trên các thuộc tính của chúng, chẳng hạn như độ sôi, từ tính
và tỷ trọng.
p Nhận biết và tính hướng chuyển động và cường độ của các lực tác động lên vật thể và trình bày kết quả
của tác động đó đối với sự thay đổi chuyển động của vật thể.
p Hiểu rằng có nhiều dạng năng lượng khác nhau và các dạng đó có thể chuyển từ dạng này sang dạng
khác - nhưng tổng năng lượng vẫn được bảo toàn.
p Phân biệt giữa các thay đổi về vật lý và hóa học, lưu ý rằng khối lượng được bảo toàn trong bất kỳ thay đổi nào.
p Nhận ra rằng các loại sóng, ví dụ như sóng điện từ, sóng âm, sóng địa chấn và sóng nước có các đặc điểm
chung và các thuộc tính riêng.

Nghiên cứu xã hội

Tìm hiểu lịch sử Hoa Kỳ từ thời Cách mạng Mỹ cho đến Thời kỳ Tái thiết
p Lập các giả thiết hợp lý về lịch sử Hoa Kỳ dựa trên nhiều nguồn tư liệu và quan điểm lịch sử khác nhau.
p Tìm hiểu về các niên đại, cá nhân, nhóm người, ý tưởng và chủ đề trong lịch sử, từ khi bắt đầu cuộc Cách
mạng Mỹ cho đến Thời kỳ Tái thiết.
p Sử dụng các dụng cụ địa lý để phân tích các các quy luật trong các hệ vật lý và con người. Ví dụ, tìm hiểu
việc loài người định cư gần các con sông.
p Phân tích sự xung đột và hợp tác về vấn đề không gian và tài nguyên. Ví dụ, nhiều quốc gia tranh giành
các nguồn tài nguyên ở Hoa Kỳ và các cá nhân đua tranh với nhau trong cuộc đổ xô đi tìm vàng ở California.
p Phân tích nguyên nhân tại sao tự do kinh tế, bao gồm cả tự do thông thương, là rất quan trọng đối với việc
phát triển kinh tế.
p Trình bày nguyên nhân các quốc gia thường hạn chế thông thương bằng cách áp dụng thuế và hạn ngạch.
p Học cách quản lý nợ và tín dụng cá nhân.
p Phân tích lợi ích và chi phí của tiền tín dụng và nợ.
p Phân tích các yếu tố tiếp diễn liên tục và thay đổi trong chính phủ Hoa Kỳ và
trong vai trò của công dân qua thời gian.
p Trình bày các ví dụ cho thấy các thay đổi quan trọng về chính trị, xã hội, kinh tế
và văn hóa ở Hoa Kỳ và lý do dẫn đến các thay đổi đó.
p Tìm hiểu về vai trò của pháp luật trong một hệ thống lập hiến.
p Thảo luận về những vấn đề căng thẳng giữa quyền cá nhân, luật pháp tiểu
bang và luật pháp quốc gia.
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CÁCH THỨC QUÝ VỊ CÓ THỂ HỖ TRỢ CON EM MÌNH TẠI NHÀ

Quý vị đóng Vai trò Then chốt

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.

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 Dành chút thời gian trong thời khóa biểu bận rộn của mỗi người để gia đình cùng thảo luận về những việc đang diễn

ra trên thế giới. Thời gian cuối tuần có thể là cơ hội để mọi người cập nhật thông tin.
p Cùng con quý vị đến một khu học xá đại học tại địa phương. Bắt đầu thảo luận về việc học đại học từ sớm. Con quý
vị trông đợi những gì từ việc học đại học? Con quý vị cần đạt những khóa học nào ở cấp trung học để chuẩn bị vào
đại học?
p Thăm các viện 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 Bảo đảm con quý vị có thẻ thư viện riêng.
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 giúp tìm hiểu nghĩa của những từ mà 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 Đề nghị con quý vị tìm trên mạng Internet để biết môn toán được sử dụng như thế nào trong các ngành nghề cụ thể.

Điều này có thể dẫn đến một cuộc thảo luận rất hay và giúp học sinh bắt đầu suy nghĩ về những ước vọng tương lai
của các em.
p Đề nghị con quý vị chia sẻ về các bài tập mà em thấy thú vị trong buổi học toán. Các bài tập đó có thể là giải các bài
toán hình trụ và hình cầu, ví dụ như tính xem ống nước trong vườn có thể chứa bao nhiêu nước hoặc Mặt Trời có thể
chứa được bao nhiêu Trái Đất.
p Phân tích dữ liệu bằng đồ thị dạng chấm (scatterplot) để xác định thể dục và tình trạng béo phì có liên quan với nhau
hay không.
p Sử dụng các đồ vật hoặc đồ đựng khác nhau (ví dụ như lon súp hoặc hộp giày), đề nghị con quý vị ước tính diện tích
bề mặt và thể tích, và cùng nhau kiểm tra đáp án.
p Khuyến khích con quý vị lạc quan đối diện với các khó khăn và coi môn toán là một môn học quan trọng. Tránh nói
những câu như "Con không giỏi toán" hoặc "Học toán khó quá."

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

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).

