Toán Học
Đại số
 Giải các bài toán chữ sử dụng cộng, trừ, nhân
và chia
Số có cơ sở dựa trên Mười (giá trị của hàng
chữ số)
 Sử dụng sự hiểu biết về giá trị của hàng chữ số
để nhân và chia số có nhiều chữ số (ví dụ:
1638 x 7 hoặc 24 x 17, và chia 6966 cho 6 )
Phân số
 Hiểu và áp dụng các phân số tương đương (ví
dụ, nhận ra rằng 1/4 ít hơn 3/8 vì 2/8 ít hơn
3/8)

 Đánh giá/phê bình các câu trả lời của các học
sinh khác (ví dụ, "Tôi đồng ý/không đồng ý với
câu trả lời của bạn bởi vì")
 Mô hình với toán học (ví dụ, viết phương trình,
tạo ra các bảng và đồ thị)
 Sử dụng công cụ một cách thích hợp (ví dụ, các
công cụ đo lường, các dãy số, bản vẽ, v.v.)
 Xác định tính hợp lý của các câu trả lời cho các
bài toán chữ (ví dụ, "câu trả lời này có hợp lý
không?")
 Lựa chọn cách phù hợp để giải quyết các bài
toán chữ

Đo lường và Dữ liệu
 Giải các bài toán liên quan đến đo lường và
chuyển đổi đơn vị lớn hơn thành đơn vị nhỏ
hơn (ví dụ, 1 ft. là 12 lần dài so với 1 in)

Giao tiếp
 Lập luận vấn đề và kiên trì để giải quyết
chúng
 Giải thích câu trả lời cho một vấn đề và giải
thích tư duy một cách có lý cho những người
khác

Đọc
Viết
Kỹ Năng Học Trong
Cuộc Sống

 Hiểu đơn giản về số thập phân dựa trên phân
số (ví dụ, viết lại 0,62 là 62/100)

Giải quyết vấn đề, lý luận, và

4

Toán

 Cộng, trừ, và nhân phân số trong trường hợp
đơn giản (như 2 3/4 - 1 1/4 hoặc 3 x 5/8), và
giải các bài toán chữ liên quan

Hình học
 Đo góc và tìm góc chưa biết trong một sơ đồ

Lớp

Định hướng phát triển
Điều quan trọng đối với quận trường học Edmonds là
chúng tôi đạt được:






Học tập hiệu quả cho tất cả học sinh
Tính công bằng trong cơ hội
Học tập sớm từ mẫu giáo đến lớp 3
Học sinh tốt nghiệp và sẵn sàng cho cuộc sống

Để biết thêm thông tin về những điều này và các lĩnh
vực khác của chúng tôi trong việc định hướng phát
triển, vui lòng truy cập www.edmonds.wednet.edu
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Hướng dẫn để hiểu
về sự thay đổi thẻ
báo cáo điểm của
con bạn
Tiểu Bang Washington có
tiêu chuẩn mới trong Anh
ngữ và Toán

Đọc
Kỹ năng đọc
 Sử dụng ngữ âm (chữ cái phù hợp với âm
thanh) và kỹ năng phân tích từ để tìm ra
những từ mới
 Đến cuối năm học, đọc to theo cấp độ lớp
học một đoạn văn một cách dễ dàng, êm ái,
và chính xác

Học sinh thực hiện các kỹ năng được liệt
kê dưới đây theo cấp độ lớp học văn học
và văn bản thông tin vào cuối năm:
Đọc Hiểu
 Đề cập đến các chi tiết và các ví dụ trong
văn bản khi giải thích về văn bản
 Xác định chủ đề của một câu chuyện bằng
cách sử dụng chi tiết từ văn bản
 Giải thích về sự khác biệt chính giữa những
bài thơ, kịch và văn xuôi
 Mô tả các nhân vật, bối cảnh và các sự kiện
trong một câu chuyện
 Sử dụng thông tin thu được từ các hình minh
họa và lời văn để thể hiện sự hiểu biết về các
nhân vật, bối cảnh, hoặc cốt truyện
 So sánh và đối chiếu về quan điểm (ai là
người kể chuyện)
 So sánh và đối chiếu các chủ đề của những
câu chuyện khác nhau
 Xác định chủ đề chính của một văn bản, kể
lại những chi tiết quan trọng và giải thích
chúng hỗ trợ ý chính như thế nào
 Sử dụng các tính năng văn bản và các công
cụ tìm kiếm để tìm thông tin về một chủ đề
 So sánh và đối chiếu những điểm quan trọng
nhất được trình bày bởi hai văn bản trên
cùng một chủ đề

Viết
Các loại văn bản và mục đích
 Viết mẩu ý kiến bao gồm những chi tiết quan
trọng để hỗ trợ cho ý kiến
 Viết bài tường thuật trong đó bao gồm các chi
tiết mô tả, hội thoại, một chuỗi các sự kiện có tổ
chức và có kết thúc

Kỹ năng học trong cuộc sống
& nỗ lực

 Viết mẩu thông tin bao gồm các chi tiết quan
trọng để hỗ trợ chủ đề

Quy trình
 Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của người lớn, tập
trung vào một chủ đề và nâng cao viết văn bản
khi cần thiết bằng cách sửa đổi và chỉnh sửa

Điểm số của các lĩnh vực này đang thay đổi
do đó, nó cũng giống như điểm số của các
lĩnh vực nội dung.

 Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của người lớn, sử
dụng nhiều công cụ kỹ thuật số khác nhau để
sản xuất và xuất bản văn bản

Hệ thống chấm điểm sẽ được sửa đổi:


4 Mẫu mực -Học sinh thể hiện ở một mức
độ vượt quá mong đợi vào thời điểm này

Ngôn ngữ



3 Thành thạo -Học sinh thể hiện ở mức
độ đáp ứng với sự mong đợi vào thời điểm
này



2 Đang phát triển -Học sinh thể hiện ở
một mức độ gần mong đợi vào thời điểm
này

 Viết câu hoàn chỉnh đúng chính tả và viết in
đúng chỗ
 Sử dụng dấu phẩy và dấu ngoặc kép trong đối
thoại
 Đánh vần chữ chính xác theo cấp độ thích hợp

 1 Bắt đầu -Học sinh thể hiện ở mức độ thấp
hơn mong đợi vào thời điểm này

