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Lớp 5
Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Lớp 5)
Học sinh ở mức này về môn khoa học thành công ở rất ít kỹ năng cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Hiểu rằng khoa học được dùng để nghiên cứu và
giải đáp thắc mắc; sử dụng các công cụ phù hợp và tạo đồ thị trong nghiên cứu khoa học.
• Khoa Học Vật Lý: Biết rằng thay đổi nhiệt độ của nước có thể dẫn đến các thay đổi về trạng
thái (lỏng, khí, rắn); nhận biết được rằng các rung chuyển gây ra âm thanh; xác định kiểu lực
làm cho vật thể chuyển động.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Nhận biết tất cả các hình thức tích tụ trong chu kỳ nước; xác
định các sự kiện thay đổi bề mặt Trái Đất; quan sát các thay đổi hàng ngày và theo mùa về vị
trí Mặt Trời.
• Khoa Học Đời Sống: Xác định điểm tương đồng giữa bố mẹ và con cái; mô tả cấu trúc thực
vật và động vật; nhận biết được vai trò của các hệ thống bảo vệ và chủng ngừa của cơ thể;
sắp xếp sinh vật thành các nhóm dựa trên đặc điểm có thể quan sát; xác định điểm khác biệt
có thể mang đến lợi thế về sống sót cho cá nhân.
Đáp Ứng Một Phần Tiêu Chuẩn (Lớp 5)
Học sinh ở mức này về môn khoa học đáp ứng một phần kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Tự Nhiên và Kỹ Thuật: Nhận biết được các tác động của khoa học đối với
thế giới tự nhiên; nhận biết được các so sánh không hợp lý trong nghiên cứu; chọn các cách
phù hợp (ví dụ: đồ thị, bảng) để trình bày dữ liệu từ thí nghiệm có đối chứng; hiểu được các
bước trong quá trình thiết kế kỹ thuật.
• Khoa Học Vật Lý: Biết rằng thay đổi nhiệt độ có thể dẫn đến các thay đổi về trạng thái của
các chất phổ biến (không khí, nước); mô tả rung chuyển ảnh hưởng đến cường độ như thế
nào; lắp mạch điện đơn giản; nhận biết cách có thể tạo ra nhiệt năng; xác định rằng nam
châm có thể đẩy hoặc hút; nhận biết được quy mô lực ảnh hưởng thế nào đến chuyển động;
xác định máy móc đơn giản (ví dụ: đòn bẩy, nêm, thang lên máy bay).
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Xác định xói mòn là quá trình thay đổi bề mặt Trái Đất; xác
định các hình thức khác nhau của nước ở một số phần của chu kỳ nước; nhận biết được
các thay đổi rõ ràng trong hình dáng mặt trăng.
• Khoa Học Đời Sống: Nhận biết được điểm khác biệt giữa động vật và thực vật; nhận biết
được mối tương tác của sinh vật này với sinh vật khác và môi trường sống của chúng có thể
có lợi hay có hại như thế nào; phân biệt các đặc điểm thừa hưởng và đặc điểm có được.
Mô Tả Mức Thành Tích, MCA-III Khoa Học, Lớp 5, 8 và Trung Học, Tiếng Anh

1

Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Lớp 5)
Học sinh ở mức này của môn khoa học đáp ứng các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Nhận biết được cách sử dụng và truyền đạt kiến
thức khoa học; xác định các câu hỏi có thể được nghiên cứu về mặt khoa học; xác định các
quy trình, chứng cứ, logic và đối chứng của nghiên cứu khoa học; xác định các hạn chế, ưu
điểm và nhược điểm của giải pháp thiết kế kỹ thuật.
• Khoa Học Vật Lý: Mô tả các thay đổi về tính chất của các chất khi chúng được gia nhiệt và
làm nguội; mô tả cách ánh sáng tương tác với vật thể; ghi nhãn các bộ phận của mạch điện;
xác định chất dẫn điện và cách điện; mô tả cách máy móc đơn giản ảnh hưởng đến lực và
chuyển động.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Biết được phong hóa và xói mòn tạo nên các đặc điểm của
bề mặt Trái Đất như thế nào; hiểu được mối quan hệ giữa tất cả các bộ phận của chu kỳ
nước; làm mô hình về quỹ đạo Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời.
• Khoa Học Đời Sống: Mô tả cấu trúc và chức năng của các sinh vật sống; hiểu được mối
quan hệ giữa các bộ phận sống và không sống của hệ sinh thái; nhận biết được sự khác biệt
giữa các cá nhân có thể mang lại lợi thế về sống sót và sinh sản như thế nào; xác định dòng
năng lượng giữa các sinh vật.
Vượt Tiêu Chuẩn (Lớp 5)
Học sinh ở mức này của môn khoa học vượt quá các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện rất thường xuyên có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Nhận biết được vai trò của việc đánh giá phê bình
trong khoa học; mô tả các loại nghiên cứu khác nhau và các biến số nào được đối chứng và
không được đối chứng; đưa ra kết luận bằng cách dùng dữ liệu có được từ nghiên cứu; gợi
ý các giải pháp thiết kế kỹ thuật để giải quyết vấn đề.
• Khoa Học Vật Lý: So sánh và làm tương phản trạng thái vật chất bằng cách sử dụng khối
lượng, hình dạng và thể tích; mô tả mối quan hệ giữa điện và từ tính.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: So sánh các quan sát thay đổi theo mùa về vị trí Mặt Trời.
• Khoa Học Đời Sống: Xác định các khác biệt cụ thể trong sinh vật riêng lẻ và các khác biệt
này ảnh hưởng đến sự sống sót và sinh sản riêng lẻ như thế nào; xác định cấu trúc thực vật
hỗ trợ tăng trưởng và sinh sản.
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Lớp 8
Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Lớp 8)
Học sinh ở mức này về môn khoa học thành công ở rất ít kỹ năng cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Xác định các câu hỏi về khoa học; lựa chọn công cụ
phù hợp cho nghiên cứu; xác định các biến số thay đổi và giữ nguyên trong các nghiên cứu
đơn giản.
• Khoa Học Vật Lý: Xác định các thay đổi xảy ra khi nước nóng lên hoặc nguội đi; phân biệt
hỗn hợp với chất nguyên chất.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Xác định các lớp đá già nhất trong đá trầm tích, xác định vị trí
và việc sử dụng các hồ chứa nước lớn trên trái đất; nhận biết được rằng trái đất do các lớp
tạo thành; nhận biết được rằng Mặt Trời là nguồn năng lượng chính của chúng ta trên Trái Đất.
• Khoa Học Đời Sống: Nhận biết được rằng tế bào chứa gen; nhận biết được sự khác biệt
giữa tế bào thực vật và động vật; xác định mối quan hệ giữa các quần thể trong hệ sinh thái
ổn định.
Đáp Ứng Một Phần Tiêu Chuẩn (Lớp 8)
Học sinh ở mức này về môn khoa học đáp ứng một phần kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Sử dụng công cụ đo lường và đơn vị đo lường phù
hợp trong nghiên cứu; đánh giá các kết luận từ nghiên cứu khoa học như là ý kiến cá nhân
hoặc dữ kiện khoa học; xác định các câu hỏi về khoa học và phương pháp nghiên cứu phù
hợp; nhận biết được tầm quan trọng của việc rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây
để hướng dẫn thiết kế; chuyển đổi đơn vị hệ mét.
• Khoa Học Vật Lý: Nhận biết được có khoảng 100 nguyên tố với tính chất khác nhau; xác
định các lực tác động lên vật thể; phân biệt động năng và thế năng; xác định biên độ và
chiều dài bước sóng.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Nhận biết được rằng địa mạo được hình thành và phá vỡ
bởi các quá trình tự nhiên; sắp xếp hóa thạch dựa theo tuổi trong lớp đá trầm tích; liên kết
chuyển động kiến tạo với động đất; mô tả tính chất của các lớp đất; mô tả sự dịch chuyển
nước giữa các hồ chứa nước lớn trên Trái Đất; nhận biết được rằng khí quyển có nhiều lớp
với tính chất khác nhau; nhận biết được rằng Mặt Trời là lực chính ảnh hưởng đến thời tiết,
khí hậu và các dòng không khí và đại dương.
• Khoa Học Đời Sống: Nhận biết được rằng các biến thể tồn tại trong mọi quần thể; hiểu
được mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi; nhận biết được rằng gen quyết định
các đặc điểm thừa hưởng của sinh vật; sử dụng các cấu trúc giải phẫu để suy ra mối quan
hệ giữa sinh vật sống và hóa thạch; nhận biết được chức năng của tế bào thần kinh và cơ;
nhận biết được rằng vi-rút có thể cản trở chức năng cơ thể thông thường; xác định các hoạt
động của con người làm thay đổi các quần thể trong hệ sinh thái ổn định.
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Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Lớp 8)
Học sinh ở mức này của môn khoa học đáp ứng các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Lên kế hoạch và tiến hành thí nghiệm có đối chứng;
rút ra kết luận khoa học từ nghiên cứu; áp dụng quy trình thiết kế kỹ thuật để phát triển sản
phẩm hay hệ thống; sử dụng bản đồ và các bộ dữ liệu khác để mô tả các khuôn mẫu và dự
đoán cục bộ.
• Khoa Học Vật Lý: Tính toán mật độ; sử dụng nguyên tử và phân tử để mô tả sự khác biệt
giữa nguyên tố và hợp chất; biết rằng khối lượng của vật thể không thay đổi khi hình thức
của nó thay đổi; mô tả các thay đổi vật lý và hóa học trong vật chất; xác định tổng lực lên vật
thể ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động; tính toán tốc độ của vật thể; mô tả các dạng
năng lượng khác nhau và sự biến đổi của chúng; mô tả cách truyền nhiệt; phân tích chuyển
đổi thế năng và động năng; mô tả sóng và tính chất của chúng.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Xác định cách các quá trình tự nhiên hình thành các loại địa
mạo khác nhau; suy ra tuổi tương đối của các tầng đá bằng cách diễn giải các lớp đá trầm
tích và hóa thạch của chúng; mô tả tác động của khối lượng và khoảng cách lên trọng lực;
nhận biết được tác động của việc Trái Đất quay và xoay vòng lên các dòng không khí và đại
dương, mùa, độ dài của một ngày và các tuần trăng; mô tả việc hình thành nhiên liệu hóa
thạch; mô tả việc phân bổ vật chất thông qua các quá trình của chu kỳ nước xác định tác
động của gió xoáy đối với các mẫu thời tiết.
• Khoa Học Đời Sống: Mô tả cách các hệ cơ quan tương tác trong các sinh vật có xương sống;
xácđịnh các thay đổi năng lượng từ đối tượng sản xuất, đối tượng tiêu thụ và đối tượng
phân hủy trong hệ sinh thái; nhận biết được sản phẩm của quá trình quang hợp; hiểu được
sự khác biệt giữa sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính; phân biệt các đặc điểm thừa hưởng
và đặc điểm có được; mô tả cách biến dị di truyền có thể tác động đến khả năng sống sót
của sinh vật; xác định cách hoạt động con người tác động lên hệ sinh thái; nhận biết được
khả năng bảo vệ khỏi dị vật xâm nhập cơ thể của hệ miễn dịch ở người.
Vượt Tiêu Chuẩn (Lớp 8)
Học sinh ở mức này của môn khoa học vượt quá các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện rất thường xuyên có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Sử dụng các đo lường, đồ thị và phân tích phù hợp
để mô tả các hệ thống tự nhiên và theo thiết kế toàn cầu; nhận biết được các mong đợi về
kinh tế, chính trị, xã hội và đạo đức ảnh hưởng như thế nào tới giải pháp thiết kế kỹ thuật và
nghiên cứu khoa học.
• Khoa Học Vật Lý: Giải thích chuyển động của vật thể bằng cách sử dụng đồ thị; liên kết
bước sóng ánh sáng với màu cụ thể; hiểu được mối quan hệ giữa tần suất và bước sóng;
giải thích mật độ bằng cách sử dụng mô hình phần tử của vật chất.
• Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Xác định cấu trúc khí quyển ảnh hưởng thế nào đến việc hấp
thụ năng lượng; phân tích tác động của hệ thống áp suất lên hướng gió và điều kiện thời tiết.
• Khoa Học Đời Sống: Giải thích các nhân tố sống và không sống ảnh hưởng đến số lượng
quần thể mà một hệ sinh thái có thể hỗ trợ như thế nào; giải thích dòng năng lượng đi qua
hệ sinh thái.
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Trung Học
Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Trung Học)
Học sinh ở mức này về môn khoa học thành công ở rất ít kỹ năng cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Xác định các quy trình an toàn phù hợp cho nghiên
cứu khoa học; hiểu được giả thuyết là gì; xác định lợi ích của việc sử dụng các mô hình
khoa học.
• Khoa Học Đời Sống: Hiểu được rằng quá trình quang hợp chuyển đổi năng lượng ánh
sáng thành năng lượng hóa học; xác định việc cạnh tranh về tài nguyên ảnh hưởng đến tăng
trưởng dân số như thế nào; nhận biết được chức năng chính của DNA; xác định chất lượng
không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào.
Đáp Ứng Một Phần Tiêu Chuẩn (Trung Học)
Học sinh ở mức này về môn khoa học đáp ứng một phần kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Xác định các nguồn gây ra lỗi trong nghiên cứu;
hiểu được rằng thiết kế kỹ thuật được kiểm tra liên tục để có thể cải thiện chúng; nhận biết
được rằng kiến thức khoa học có được theo từng bước dựa trên kiến thức trước đây; lựa
chọn các kiểu trình bày đồ họa thích hợp để truyền đạt kết quả; xác định giả thuyết khoa học.
• Khoa Học Đời Sống: Sử dụng từ ngữ để mô tả quá trình quang hợp; xác định DNA, gen và
nhiễm sắc thể; ghép các cặp base của DNA; nhận biết được các đặc điểm của sinh sản hữu
tính và vô tính; nhận biết được rằng biến dị di truyền là cần thiết để quá trình chọn lọc tự
nhiên xảy ra; xác định các rủi ro và lợi ích sinh thái của việc thay đổi hệ sinh thái tự nhiên bởi
hoạt động của con người; xác định đầu vào và đầu ra dự kiến của các hệ thống tự nhiên và
hệ thống thiết kế đơn giản; hiểu được cách sinh vật phản ứng với các thay đổi về môi trường;
nhận biết được rằng cơ thể con người sản sinh ra kháng thể để chống lại bệnh tật; sử dụng
các cấu trúc tương đồng để thể hiện mối quan hệ tiến hóa giữa các loài.
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Đáp Ứng Tiêu Chuẩn (Trung Học)
Học sinh ở mức này của môn khoa học đáp ứng các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Mô tả việc các thay đổi về kiến thức khoa học
thường dựa trên kiến thức trước đây như thế nào; giải thích việc định kiến có thể ảnh hưởng
đến cách thực hiện nghiên cứu và diễn giải dữ liệu như thế nào; nhận biết được rằng phân
tích rủi ro được dùng để đánh giá các hậu quả của giải pháp kỹ thuật; đánh giá giải pháp có
thể có cho vấn đề kỹ thuật ở cấp địa phương và khu vực; sử dụng các dạng trình bày số hay
đồ họa thích hợp để truyền đạt ý kiến khoa học; gợi ý cách cải thiện việc thu thập dữ liệu;
thiết kế và tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết.
• Khoa Học Đời Sống: Giải thích cách các bộ phận và quá trình của tế bào phản ứng với các
yếu tố môi trường và chức năng của chúng trong việc hô hấp, sinh sản và quang hợp; xác
định chức năng chính của một số phân tử sinh học; mô tả vai trò của DNA và RNA trong việc
tập hợp phân tử protein; nhận biết được các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng như
thế nào đến hệ thống sinh học; giải thích cách năng lượng di chuyển giữa các sinh vật trong
hệ sinh thái; sử dụng phương trình để phân biệt quang hợp và hô hấp; sử dụng định luật
phân ly và phân ly độc lập của Mendel để giải thích các biến thể trong loài; sử dụng nguyên
tắc chọn lọc tự nhiên để giải thích tỉ lệ sống sót khác nhau của con cháu; sử dụng một loạt
các chứng cứ khác nhau để cho thấy mối quan hệ tiến hóa; mô tả rủi ro và lợi ích về kinh tế
và xã hội của việc thay đổi hệ sinh thái tự nhiên bởi hoạt động của con người; hiểu được
cách cơ thể con người phản ứng với các yếu tố bên ngoài và bên trong.
Vượt Tiêu Chuẩn (Trung Học)
Học sinh ở mức này của môn khoa học vượt quá các kỹ năng khoa học của Tiêu Chuẩn Học
Tập Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện rất thường xuyên có thể bao gồm:
• Bản Chất của Khoa Học và Kỹ Thuật: Hình thành giả thuyết và tiến hành thí nghiệm để
kiểm tra giả thuyết này; hỗ trợ kết luận bằng chứng cứ từ nghiên cứu; phát triển các giải
pháp có thể có cho vấn đề kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu.
• Khoa Học Đời Sống: Nhận biết được các cấu trúc của phân tử sinh học; mô tả và phân biệt
các quá trình nhân bản, phiên mã và dịch mã của các a-xít nucleic; hiểu được hậu quả của
hoạt động của con người đối với sinh vật sống và hệ sinh thái; mô tả việc biến đổi vật chất
và tiêu năng lượng như là nhiệt trong hệ sinh thái tự nhiên.
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