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Các Kỹ Năng Đọc Lớp 3
KHÔNG HỘI ĐỦ TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách không nhất quán
gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng, ví dụ như sử dụng các gợi ý theo ngữ cảnh để hiểu nghĩa
của từ mới
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ như nhận biết một sự kiện từ một câu chuyện
• Các kỹ năng văn học, ví dụ như tạo các liên kết trong văn học bằng cách sử dụng các ý chính
và chi tiết từ bài văn đơn giản

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập
của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng các gợi ý theo ngữ cảnh văn học và suy luận để
hiểu ý nghĩa của các từ mới
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ nhận biết các chi tiết trong bài văn
• Các kỹ năng văn học, ví dụ như xác định các yếu tố của đặc điểm, sơ đồ và bối cảnh trong bài
văn phức tạp hơn

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng các kiến thức về tiền tố và hậu tố; sử dụng các
cấu trúc từ vựng căn bản và các gợi ý theo ngữ cảnh để xác định ý của các từ phức tạp và các
từ mới; nhận biết và sử dụng đúng các từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa và từ đồng thanh dị nghĩa
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ như khái quát bài văn để truyền đạt ý nghĩa; hiểu các ý chính trong bài
văn; xác định các chi tiết liên quan trong bài văn; sắp xếp bài văn theo trình tự; có thể kể lại, diễn
đạt lại hoặc tóm tắt thông tin trong bài văn bằng văn bản và qua các chương trình sắp xếp theo
hình
• Các kỹ năng văn học, ví dụ như liên kết các yếu tố thời gian, địa điểm, môi trường, các thay
đổi, các nhân vật và dàn ý trong nhiều bài văn khác nhau để tạo ý; diễn đạt ý của các điểm tương
đồng và các câu ẩn dụ cho nhiều bài văn khác nhau; sử dụng thông tin từ bài văn để so sánh và
đối chiếu; xác định các qui luật về âm

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng các gợi ý theo ngữ cảnh và kiến thức về kết cấu
câu để xác định ý nghĩa của các từ mới phức tạp
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ như tóm tắt chính xác bài văn; kết luận, diễn giải, và đánh giá các khái
niệm và yếu tố trong bài văn; hiểu ý chính trong bài văn khó với nội dung đa dạng; hiểu các chi
tiết liên quan trong bài văn khó với nội dung đa dạng
• Các kỹ năng văn học, ví dụ như hiểu các yếu tố văn học phức tạp, phân tích bài văn để trả lời
một cách thích hợp; tạo ra các liên kết trong văn học; diễn giải ý nghĩa của các điểm tương đồng
và các thông tin ẩn dụ trong bài văn

Môn Đọc Lớp 4
KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên
Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách
không nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng ví dụ như sử dụng một số gợi ý theo ngữ cảnh để xác
định nghĩa của từ
• Các kỹ năng hiểu như xác định ý chính hoặc chi tiết trong bài văn đơn giản; hiểu nội
dung văn học, rút ra kết luận; tạo ra các câu tóm tắt đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết các yếu tố văn học căn bản, ví dụ như dàn ý và
đặc điểm; tạo liên kết cho bài văn

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường
xuyên gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng ví dụ sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc
từ để xác định ý nghĩa của các từ
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ như tóm tắt và diễn đạt lại ý bằng cách chỉ chọn một phần ý
chính và chi tiết; xác định nguyên nhân và kết quả căn bản trong bài văn phức tạp hơn;
rút ra kết luận; có khả năng suy luận và làm văn; so sánh và/hoặc đối chiếu nội dung;
nhận biết các sự kiện theo trình tự
• Các kỹ năng văn học, nhận biết các yếu tố văn học căn bản, ví dụ như đặc điểm, cốt
truyện và ngữ cảnh; nhận biết các từ so sánh và ẩn dụ; cảm nhận bài văn bằng cách tạo
ra những liên kết căn bản trong văn học; nhận biết mục đích của tác giả

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu
Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc từ
để xác định ý nghĩa của các từ và mức độ hiểu bài văn
• Các kỹ năng hiểu, ví dụ như tóm tắt và diễn đạt lại ý trong các bài tiểu thuyết và hiện
thực, bao gồm ý chính và các chi tiết; tự đạt và trả lời các câu hỏi về văn học, suy luận,
diễn giải và đánh giá, thể hiện hiểu biết về nội dung; xác định nguyên nhân và kết quả;
rút ra kết luận; phân biệt các dữ kiện từ các ý trong bài văn phức tạp; cung cấp bằng
chứng chứng minh các kết luận; so sánh và đối chiếu thông tin, sắp xếp các sự kiện theo
trình tự
• Các kỹ năng văn học như nhận biết và trả lời các yếu tố văn học, ví dụ như vần điệu,
đặc điểm nhân vật, cốt truyện và bối cảnh, nhận biết và xác định ý nghĩa của các từ so
sánh và ẩn dụ; bình luận văn học bằng cách sử dụng ý chính và chi tiết từ bài văn để
chứng minh cho cách cảm nhận bài văn và tạo ra các liên kết văn học; phân biệt giữa
quan điểm của người thứ nhất và người thứ ba trong bài văn; nhận biết quan điểm và
mục đích của tác giả

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của
Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng ví dụ sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc
từ để xác định ý nghĩa của các từ trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu như tóm tắt và viết theo đoạn về các ý tưởng chính và chi tiết chứng
minh trong bài văn; tạo và trả lời các câu hỏi suy luận, diễn giải, và đánh giá để thể hiện
mức độ hiểu biết về nội dung trong bài văn; phân biệt thực tế với ý kiến; cung cấp bằng
chứng để chứng minh cho các kết luận; xác định nguyên nhân và kết quả; rút ra kết luận,
so sánh và đối chiếu thông tin trong cùng một đề tài từ một hoặc nhiều nguồn; trình bày
trình tự các sự kiện gặp trong bài văn
• Các kỹ năng văn học như nhận biết và trả lời các yếu tố văn học, ví dụ như vần điệu,
đặc điểm nhân vật, cốt truyện và bối cảnh, nhận biết và xác định ý nghĩa của các từ so
sánh và ẩn dụ; nhận biết và xác định ý nghĩa của bài văn bằng các ý tưởng và chi tiết từ
bài văn đó để chứng minh cho lời nhận xét và tạo ra các liên kết về văn học; phân biệt
giữa quan điểm của người thứ nhất và người thứ ba trong bài văn; nhận biết quan điểm
và mục đích của tác giả

Môn Đọc Lớp 5
KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách không nhất quán
gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng, ví dụ như sử dụng các gợi ý theo ngữ cảnh để hiểu nghĩa
của các từ trong bài văn đơn giản
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết một chi tiết trong bài văn, rút ra kết luận; tạo ra các câu tóm tắt
đơn giản
• Các kỹ năng văn học như xác định ý nghĩa của các phép so sánh đoơ giản; tạo ra các liên kết
trong văn học; nhận biết các yếu tố văn học

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập
của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng ví dụ như sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc từ
để xác định ý nghĩa của các từ trong bài văn phức tạp hơn
• Các kỹ năng hiểu như trình bày theo đoạn và/hoặc nhận biết các phần tóm tắt khớp với bài văn;
nhận biết nguyên nhân và kết quả căn bản trong bài văn; thể hiện sự hiểu biết về nghĩa đen và
nghĩa bóng; nhận biết các ý tưởng chính và các chi tiết chứng minh/liên quan
• Các kỹ năng văn học như nhận biết và phân tích các yếu tố văn học căn bản, trong đó bao gồm
cả nhân vật chính, cốt truyện, và bối cảnh và cách thức chuyển ý nghĩa trong bài văn viễn tưởng
và không viễn tưởng không phải là dạng phức tạp; bình luận văn học bằng các chi tiết; tạo ra các
mối liên kết văn học căn bản

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc từ để xác
định ý nghĩa của các từ trong bài văn phức tạp
• Các kỹ năng hiểu như tóm tắt và sắp xếp theo đoạn các ý tưởng chính trong bài văn; suy ra các
ý tưởng chính và chi tiết chứng minh trong bài văn; tạo ra và trả lời các câu hỏi về nghĩa đen,
nghĩa bóng và cách diễn giải để thể hiện sự hiểu biết về nội dung đã đọc trong bài văn phức tạp;
cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các kết luận trong bài văn; so sánh và đối chiếu thông
tin trong cùng một chủ đề từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau; nhận biết mục đích và quan điểm
của tác giả; tuân theo trình tự của bài văn
• Các kỹ năng văn học như nhận biết và phân tích các đặc điểm văn học trong các bài văn viễn
tưởng và không phải là viễn tưởng, ví dụ như cách hình thành nhân vật, cốt truyện và bối cảnh
cũng như cách chuyển đối ý nghĩa của các yếu tố này; nhận biết và xác định ý nghĩa của các
phép so sánh và ẩn dụng; bình luận văn học bằng các ý tưởng và chi tiết từ bài văn để chứng
minh các nhận xét và tạo ra các liên kết văn học; phân biết giữa ý kiến của người thứ nhất và
người thứ 3 trong bài văn

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng ví dụ sử dụng nhiều gợi ý theo ngữ cảnh và cấu trúc từ để xác
định ý nghĩa của các từ trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu như tóm tắt và sắp xếp theo đoạn các ý tưởng chính trong bài văn; nhận biết
và suy ra các ý tưởng chính và chi tiết chứng minh trong bài văn; tạo và trả lời các câu hỏi về
nghĩa bóng, diễn giải, và đánh giá để chứng minh mức độ hiểu nội dung đã đọc; phân biệt thực
tế với ý kiến; cung cấp bằng chứng để chứng minh kết luận trong bài văn; xác định nguyên nhân
và kết quả; rút ra kết luận trong bài văn; so sánh và đối chiếu thông tin về cùng một đề tài từ một
hoặc nhiều nguồn khác nhau; đánh giá các bài văn để nhận biết mục đích và quan điểm của tác
giả; làm theo các văn bản hướng dẫn nhiều bước và trình tự các sự kiện có được từ bài văn
• Các kỹ năng văn học như khẳng định và phân tích các yếu tố và phương tiện viết văn trong bài
văn, trong đó bao gồm cả cách hình thành nhân vật, cốt truyện, và bối cảnh; nhận biết và xác
định ý nghĩa của các phép so sánh và ẩn dụ; nhận biết và xác định ý nghĩa của bài văn bằng các
ý tưởng và chi tiết từ bài văn để chứng minh cho các ý kiến và tạo ra các liên kết trong văn học;
phân biết ý kiến người thứ nhất và thứ 3 trong bài văn

Môn Đọc Lớp 6
KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên
Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách
không nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như rút ra ý nghĩa của từ dựa trên các yếu tố gợi ý từ
ngữ cảnh trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu như diễn giải các ý chính một cách rõ ràng và/hoặc các chi tiết trong
bài văn đơn giản; kể lại một số sự kiện theo trình tự; tóm lược một số ý không đầy đủ,
trong đó có một số phần trình bày về bài văn; nhận biết mục đích trực tiếp của tác giả; so
sánh thực tế với ý kiến; nhận biết các phương pháp so sánh nhân vật đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết các đặc điểm nhân vật; nhận biết ngôn ngữ ẩn dụ
và các công cụ viết văn

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn
Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên
gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như xem xét nghĩa đen và có thể cả nghĩa bóng của
từ bằng cách sử dụng các gợi ý trực tiếp dựa trên ngữ cảnh từ bài văn
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết nghĩa đen của các ý chính và/hoặc chi tiết trong bài
văn phức tạp hơn; kể lại các sự kiện theo trình tự; trình bày tóm tắt và ngắn gọn; trong
đó có một số phần trình bày về bài văn; xác định mục đích trực tiếp của tác giả; so sánh
thông tin hoặc những lời trích dẫn trực tiếp để phân biệt thực tế với ý kiến; xác định các
phương pháp so sánh nhân vật đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết hoặc xác định đặc điểm nhân vật; nhận biết các
đặc điểm của tiểu thuyết, trong đó bao gồm bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, xung đột/cách
giải quyết, chủ đề và giọng văn; xác định ảnh hưởng của các đặc điểm nhân vật, cốt
truyện và cách giải quyết xung đột; nhận biết ngôn ngữ ẩn dụ được thể hiện trực tiếp
trong bài văn, ví dụ như phép loại suy, phép so sánh, ẩn dụ và các từ đa nghĩa; nhận
biết ý kiến của người thứ nhất và người thứ ba; tạo các mối liên kết văn học trực tiếp

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu
Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như phân tích cấu trúc từ và sử dụng các gợi ý dựa
trên ngữ cảnh để tìm hiểu nghĩa đen và suy luận để nắm bắt ý nghĩa các từ mới hoặc ý
nghĩa hiếm gặp của các từ đã biết
• Các kỹ năng hiểu như diễn giải và trả lời bài văn; kể lại các sự kiện theo trình tự, suy
luận và rút ra kết luận được chứng minh bằng các chi tiết trong bài văn phức tạp; so
sánh và đối chiếu thông tin; phân biệt thông tin hoặc các lời phát biểu thực tế với ý kiến;
xác định mục đích của tác giả, quan điểm, đối tượng độc giả, và thông điệp tác giả muốn
truyền đạt
• Các kỹ năng văn học như giải thích về các mối quan hệ giữa các đặc điểm trong tiểu
thuyết, kể cả bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, xung đột/cách giải quyết, chủ đề và giọng
văn; áp dụng ngôn ngữ ẩn dụ và các công cụ viết văn để thêm ý nghĩa vào bài văn; nhận
biết phép loại suy, phép so sánh, ẩn dụ và các từ đa nghĩa; phân biệt ý kiến của người
thứ nhất và người thứ ba; bình luận đồng thời chứng minh nhận xét bằng cách liên kết
trực tiếp tới bài văn

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của
Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như phân tích cấu trúc từ và sử dụng các gợi ý dựa
trên ngữ cảnh để hiểu các từ mới hoặc ý nghĩa ít gặp của các từ đã biết.
• Các kỹ năng hiểu như thể hiện sự hiểu biết sâu sắc bằng cách diễn đạt, đánh giá và
bình luận bài văn; đưa ra các suy luận và rút ra kết luận bằng cách trình bày rõ ràng với
các ý chính với các chi tiết quan trọng; kể lại các sự kiện theo trình tự; phân biệt các câu
nói chính xác hoặc các câu trích dẫn; so sánh và đối chiếu thông tin; đọc và đánh giá để
xác định mục đích của tác giả, quan điểm, đối tượng độc giả và thông điệp tác giả muốn
truyền đạt
• Các kỹ năng văn học như phân tích và giải thích các mối quan hệ giữa các đặc điểm
trong tiểu thuyết, trong đó bao gồm bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, mâu thuẫn/cách giải
quyết, đề tài và giọng văn; phân tích vai trò của ngôn ngữ ẩn dụ và các công cụ viết văn
đối với ý nghĩa của bài văn; giải thích phép loại suy, các phép so sánh, ẩn dụ và các từ
đa nghĩa; chứng mính sự ảnh hưởng của người nói; nhận biết sự khác nhau giữa quan
điểm của người thứ nhất và người thứ ba; bình luận văn học đồng thời chứng minh các
ý kiến phản hồi bằng cách tạo các liên kết sâu sắc trong văn học
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KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách không nhất quán
gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như suy luận nghĩa đen của các từ bằng các gợi ý trực tiếp
dựa trên ngữ cảnh từ bài văn
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết nghĩa đen của các ý chính được thể hiện rõ ràng và/hoặc các
chi tiết trong bài văn đơn giản; đưa ra các ý tóm tắt không đầy đủ có một chút phần trình bày về
bài văn, nhận biết mục đích trực tiếp của tác giả; so sánh các câu trích dẫn trực tiếp để chọn
thông tin thực tế so với ý kiến; xác định các phương pháp so sánh nhân vật đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết hoặc xác định các đặc điểm nhân vật; nhận biết ngôn ngữ
ẩn dụ đơn giản; ví dụ như ẩn dụ được chứng minh nhiều trong bài văn

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập
của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như xem xét nghĩa đen và có thể cả nghĩa bóng của từ bằng
cách sử dụng các gợi ý trực tiếp dựa trên ngữ cảnh từ bài văn
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết nghĩa đen của các ý chính được thể hiện rõ ràng và/hoặc các
chi tiết trong bài văn đơn giản; đưa ra các ý tóm tắt không đầy đủ có một chút phần trình bày về
bài văn, nhận biết mục đích trực tiếp của tác giả; so sánh các câu trích dẫn trực tiếp để chọn
thông tin thực tế so với ý kiến; xác định các phương pháp so sánh nhân vật đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết hoặc xác định đặc điểm nhân vật; nhận biết các đặc điểm
của tiểu thuyết, trong đó bao gồm bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, xung đột/cách giải quyết, chủ đề
và giọng văn; xác định ảnh hưởng của các đặc điểm nhân vật, cốt truyện và cách giải quyết xung
đột; nhận biết ngôn ngữ ẩn dụ được thể hiện trực tiếp trong bài văn, ví dụ như phép loại suy,
phép so sánh, ẩn dụ và các từ đa nghĩa; nhận biết ý kiến của người thứ nhất và người thứ ba;
tạo các mối liên kết văn học trực tiếp

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như phân tích cấu trúc từ và sử dụng các gợi ý dựa trên ngữ
cảnh để tìm hiểu nghĩa đen và suy luận để nắm bắt ý nghĩa các từ mới hoặc ý nghĩa hiếm gặp
của các từ đã biết
• Các kỹ năng hiểu như diễn giải và trả lời bài văn; kể lại các sự kiện theo trình tự, suy luận và rút
ra kết luận được chứng minh bằng các chi tiết trong bài văn phức tạp; so sánh và đối chiếu
thông tin; phân biệt thông tin hoặc các lời phát biểu thực tế với ý kiến; xác định mục đích của tác
giả, quan điểm, đối tượng độc giả, và thông điệp tác giả muốn truyền đạt
• Các kỹ năng văn học như giải thích về các mối quan hệ giữa các đặc điểm trong tiểu thuyết, kể
cả bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, xung đột/cách giải quyết, chủ đề và giọng văn; áp dụng ngôn
ngữ ẩn dụ và các công cụ viết văn để thêm ý nghĩa vào bài văn; nhận biết phép loại suy, phép so
sánh, ẩn dụ và các từ đa nghĩa; phân biệt ý kiến của người thứ nhất và người thứ ba; bình luận
đồng thời chứng minh nhận xét bằng cách liên kết trực tiếp tới bài văn

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như phân tích cấu trúc từ và sử dụng các gợi ý dựa trên ngữ
cảnh để hiểu các từ mới hoặc ý nghĩa ít gặp của các từ đã biết
• Các kỹ năng hiểu như thể hiện sự hiểu biết sâu sắc bằng cách diễn đạt, đánh giá và bình luận
bài văn; đưa ra các suy luận và rút ra kết luận bằng cách trình bày rõ ràng với các ý chính với
các chi tiết quan trọng; kể lại các sự kiện theo trình tự; phân biệt các câu nói chính xác hoặc các
câu trích dẫn; so sánh và đối chiếu thông tin; đọc và đánh giá để xác định mục đích của tác giả,
quan điểm, đối tượng độc giả và thông điệp tác giả muốn truyền đạt
• Các kỹ năng văn học như phân tích và giải thích các mối quan hệ giữa các đặc điểm trong tiểu
thuyết, trong đó bao gồm bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, mâu thuẫn/cách giải quyết, đề tài và
giọng văn; phân tích vai trò của ngôn ngữ ẩn dụ và các công cụ viết văn đối với ý nghĩa của bài
văn; giải thích phép loại suy, các phép so sánh, ẩn dụ và các từ đa nghĩa; chứng mính sự ảnh
hưởng của người nói; nhận biết sự khác nhau giữa quan điểm của người thứ nhất và người thứ
ba; bình luận văn học đồng thời chứng minh các ý kiến phản hồi bằng cách tạo các liên kết sâu
sắc trong văn học
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KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách không nhất quán
gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như rút ra ý nghĩa của từ dựa trên các yếu tố gợi ý từ ngữ
cảnh trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu gồm có nhận biết các ý tưởng chính được đề cập và các chi tiết chứng minh
trong bài văn đơn giản; đưa ra các suy luận dựa trên thông tin rõ ràng trong bài văn đơn giản
• Các kỹ năng văn học như nhận biết hoặc xác định các đặc điểm nhân vận, đưa ra bằng chứng
về các đặc điểm đó; tạo các mối liên kết đơn giản trong văn học

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học
Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như rút ra ý nghĩa của từ dựa trên các yếu tố gợi ý từ ngữ
cảnh trong bài văn; nhận biết và diển giải các từ có nhiều ý nghĩa
• Các kỹ năng hiểu như tóm tắt và trình bày lại theo đoạn một ý tưởng chính được thể hiện rõ
ràng hoặc ngầm ý; nhận biết các chi tiết và dữ kiện liên quan từ bài văn phức tạp hơn; đưa ra
các suy luận và rút ra kết luận dựa trên các thông tin rõ ràng hoặc ngầm ý trong bài văn phức tạp
hơn; nhận biết mục đích của tác giả; nhận biết bài văn phức tạp hơn có so sánh và tương phản
• Các kỹ năng văn học như xem xét sự phát triển nhân vật, động cơ, hoặc cảm xúc dựa trên nội
dung rõ ràng; nhận biết các mối liên kết trong văn học; xem xét ngôn ngữ ẩn dụ và các công cụ
viết văn trong bài văn

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như rút ra ý nghĩa của từ dựa trên các yếu tố gợi ý từ ngữ
cảnh trong bài văn; nhận biết và diển giải các từ có nhiều ý nghĩa
• Các kỹ năng hiểu như tóm tắt và trình bày lại theo đoạn một ý tưởng chính được thể hiện ngầm
ý; suy luận mục đích hoặc đối tượng độc giả của tác giả; nhận biết và đánh giá ý tưởng chính và
các chi tiết liên quan từ bài văn phức tạp; đưa ra các qui luật và rút ra kết luận dựa trên thông tin
rõ ràng hoặc ngầm ý; phân biệt thực tế với ý kiến; nhận biết bài văn có so sánh và tương phản
• Các kỹ năng văn học như phân tích sự phát triển của nhân vật, động cơ, hoặc cảm xúc trong
bài văn; phân tích ngôn ngữ ẩn dụ; các công cụ viết văn; các ảnh hưởng của âm thanh và hình
thức, các điểm tương đồng, phép so sánh và ẩn dụ; tạo ra các mối liên kết tương quan trong văn
học

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như suy luận ý nghĩa của từ dựa trên các dấu hiệu gợi ý của
ngữ cảnh từ bài văn; xác định và diễn giải ý nghĩa của các từ đa nghĩa được sử dụng ngầm ý
trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu như tóm lược và trình bày theo đoạn một ý tưởng chính hoặc đề tài ngụ ý
trong bài văn; suy luận mục đích, thái độ hoặc đối tượng độc giả của tác giả; xác định và đánh
giá ý tưởng chính và các chi tiết liên quan từ bài văn; đưa ra suy luận và rút ra các kết luận dựa
trên thông tin ngụ ý; phân biệt và trình bày theo đoạn các dữ kiện và chi tiết liên quan, trong đó
bao gồm cả trình tự các sự kiện
• Các kỹ năng văn học như phân tích và tổng hợp sự phát triển nhân vật, động cơ hoặc cảm xúc
trong bài văn, phân tích và tổng hợp ngôn ngữ ẩn dụ, các công cụ viết văn, ảnh hưởng của âm
thanh và hình thức, các điểm tương đồng, phép so sánh và ẩn dụ, tạo các liên kết quan trọng
trong văn học
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KHÔNG HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Học sinh ở trình độ này có thể sử dụng thành công một số ít các kỹ năng đọc căn bản dựa trên Các Tiêu
Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh thể hiện một cách không nhất quán
gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như sử dụng hạn chế một số dấu hiệu gợi ý dựa trên ngữ
cảnh để xác định nghĩa của các từ mới
• Các kỹ năng hiểu như tập hợp các ý tưởng tổng quát của ý nghĩa bài văn; hiểu một số chi tiết
chứng minh; đưa ra các suy luận và kết luận đơn giản; nhận biết mục đích của tác giả
• Các kỹ năng văn học như hiểu vai trò của một số hình thức liên kết trong văn học và kỹ thuật
viết văn đối với ý nghĩa của bài văn; nhận biết các điểm so sánh trong bài văn; xác định phong
cách của tác giả; xác định các yếu tố văn học

HỘI ĐỦ MỘT PHẦN CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ đọc này đạt được một phần các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập
của Tiểu Bang Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện thường xuyên gồm có :
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như xác định ý nghĩa của từ mới dựa trên các dấu hiệu gợi ý
rõ ràng về ngữ cảnh và kiến thức về cấu trúc từ
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết mục đích, quan điểm và bằng chứng, tóm tắt hoặc sắp xếp
theo đoạn bài văn ở mức độ tối thiểu; rút ra kết luận và đưa ra một số suy luận từ các chi tiết rõ
ràng; nhận biết các ý tưởng chính và chi tiết chứng minh; nhận biết mức độ thích hợp của các
nguồn thông tin
• Các kỹ năng văn học như nhận biết mục đích và các lựa chọn của tác giả; nhận biết các yếu tố
và công cụ viết văn căn bản trong các bài văn viễn tưởng và không viễn tưởng; bình luận bài văn
nhằm mục đích đánh giá; bình luận bài văn sử dụng ý nghĩa và các chi tiết để tạo ra các mối liên
kết trong văn học; nhận biết các đặc điểm căn bản của thơ ca

HỘI ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đạt các kỹ năng tập đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này có thể thể hiện nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như xác định ý nghĩa của từ mới bằng cách sử dụng các dấu
hiệu gợi ý dựa trên ngữ cảnh và các bộ phận của từ, ví dụ như tiền tố, hậu tố, đọc theo âm tiết,
hoặc các từ gốc; diễn giải các từ ít thông dụng khi có thể suy ra từ ngữ cảnh
• Các kỹ năng hiểu như nhận biết và tóm tắt ý tưởng chính; nhận biết các chi tiết chứng minh;
xác định mục đích của tác giả; đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông tin và nhận biết xu
hướng; đưa ra các suy luận và rút ra kết luận; đánh giá sự biện luận chặt chẽ nhất dựa trên ngữ
cảnh
• Các kỹ năng văn học như hiểu các yếu tố căn bản của ngôn ngữ ẩn dụ, ví dụ như hình tượng,
biểu tượng, giọng nói, châm biếm, và trào phúng, liên quan tới ý nghĩa của bài văn; đưa ra các
nhận xét chính xác về ảnh hưởng của cách lựa chọn từ, giọng văn, quan điểm, phong cách và
các yếu tố văn học mà tác giả sử dụng; nhận biết và hiểu cách thức sử dụng các đặc điểm văn
học căn bản trong bài văn; tổng hợp thông tin từ toàn bộ bài văn và sau đó tạo ra các mối liên kết
cũng như kết luận; đánh giá bài văn từ quan điểm phê bình

VƯỢT TIÊU CHUẨN
Các học sinh ở trình độ này đều vượt các kỹ năng đọc dựa trên Các Tiêu Chuẩn Học Tập của Tiểu Bang
Minnesota. Một số kỹ năng học sinh này thể hiện rất nhất quán gồm có:
• Các kỹ năng phát triển từ vựng như xác định ý nghĩa của các từ ít thông dụng và phù hợp với
nội dung cụ thể trong bài văn
• Các kỹ năng hiểu như tổng hợp thông tin để hiểu rõ ở nhiều mức độ khác nhau trong phạm vi
một bài văn; đưa ra các suy luận và kết luận mang tính chất phân tích và phê bình từ thông tin
ngụ ý; đánh giá và bình luận mức độ đáng tin cậy của các nguồn thông tin; nhận biết và giải thích
sự phát triển của một ý tưởng biện hộ lô-gíc
• Các kỹ năng văn học như phân tích và diễn giải ngôn ngữ ẩn dụ như hình tượng, biểu tượng,
giọng văn, châm biếm và trào phúng, đánh giá mức độ hiệu quả của việc tác giả sử dụng các đặc
điểm văn học; đánh giá dựa trên các quan điểm bình luận trong bài văn; nhận biết các mối quan
hệ giữa cấu trúc, cách viết và nội dung để tạo ra các mối liên kết văn học

