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Lớp 11

Học sinh ở trình độ này hoàn thành một số ít trong số những kỹ năng toán học cơ bản nhất theo các
Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
Đại số
Sử dụng phương pháp kiểm tra bằng đường thẳng đứng để xác định một hàm số
Nhận biết các hàm tuyến tính và hàm số mũ bằng cách sử dụng các bảng, ký hiệu và đồ thị
Khai triển đa thức thành các thừa số đơn thức phổ thông
Khai triển các biểu thức bậc hai với hệ số đầu tiên bằng 1
Hình học & Phép đo
Thay số vào các công thức đo và thực hiện các phép tính
Xác định các tỷ số sin, cosin hoặc tang
Xác định tính chất của các hình trong hình học và nhận biết các hình đồng dạng và tương tự
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Cho trước một tập hợp dữ liệu, tính số đo của tâm và vị trí
Áp dụng phép nhân để xác định kích thước của một không gian mẫu
Tính xác suất thực nghiệm bằng cách sử dụng tần suất kết quả tương đối

Đạt Một phần Tiêu chuẩn
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Học sinh ở trình độ toán học này đáp ứng một phần các kỹ năng toán học theo các Tiêu chuẩn Học
tập của Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
Đại số
Xác định các đặc trưng quan trọng (ví dụ: giao nhau, dốc) của các hàm tuyến tính bằng cách sử
dụng phương pháp ký hiệu và đồ thị
Đánh giá biểu thức đa thức và hữu tỉ
Cộng, trừ và nhân các đa thức
Sử dụng phương pháp khai triển để giải các phương trình bậc hai có hệ số đầu tiên bằng 1
Nhận biết, trình bày và giải các bài toán kể cả các hàm tuyến tính và hàm số mũ bằng cách sử
dụng các bảng, mô tả bằng lời, các ký hiệu và đồ thị
Giải hệ bất đẳng thức tuyến tính khi được biểu thị dưới dạng đồ thị
Hình học & Phép đo
Sử dụng các công thức để tính các kích thước của các hình trong hình học
Sử dụng sin, cosin hoặc tang để tìm cạnh còn lại của tam giác vuông
Phân loại đa giác
Xác định các mệnh đề hoặc lập luận còn sót trong một bài chứng minh liên quan đến các mối
quan hệ hình học
Giải các bài toán bằng cách sử dụng Định lý Pythagore hoặc định lý đảo của nó
Giải các bài toán liên quan đến hình đồng dạng hoặc tương tự
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Sử dụng nhiều số đo phân tán khác nhau để so sánh các tập hợp dữ liệu
Xác định kích thước mẫu để tính xác suất
Xác định phần giao và phần hợp trong giản đồ Venn
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Học sinh ở trình độ toán học này đáp ứng các kỹ năng toán học theo các Tiêu chuẩn Học tập của
Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
Đại số
Xác định các đặc trưng quan trọng (ví dụ: giao nhau, dịch chuyển) của các hàm và các mối quan
hệ khác bằng cách sử dụng phương pháp ký hiệu và đồ thị
Biến đổi tương đương các biểu thức đại số bao gồm các đa thức và căn thức
Sử dụng các tính chất đại số để đánh giá biểu thức
Trình bày và giải quyết các tình huống thực tiễn và toán học liên quan đến các hàm tuyến tính,
bậc hai, hàm số mũ và căn bậc n bằng cách sử dụng các đẳng thức, bất đẳng thức, bảng hoặc đồ
thị
Hình học & Phép đo
Sử dụng ngữ cảnh để thu thập thông tin cần thiết để áp dụng các công thức đo cho các hình
trong hình học, kể cả các hệ số tỷ xích
Giải các bài toán hình học thông thường bằng các phương pháp đại số và các tỷ số lượng giác,
sin, cosin và tang
Suy luận logic có chứng minh để đưa ra luận cứ
Áp dụng các tính chất của các hình trong hình học để giải các bài toán và chứng minh các kết quả
một cách logic bằng hình học
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các số đo khác nhau (ví dụ: đường hồi quy, hệ số tương
quan) để mô tả các mối quan hệ, xác định các xu hướng, suy luận và rút ra kết luận
Áp dụng các khái niệm xác suất, bao gồm phần giao, hợp và phần bù của các sự kiện, xác suất
có điều kiện và độc lập
Đọc và hiểu các bảng phân phối xác suất
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Học sinh ở trình độ toán học này vượt trên các kỹ năng toán học theo các Tiêu chuẩn Học tập của
Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có thể bao gồm:
Đại số
Xác định các đặc trưng quan trọng của các hàm số hữu tỷ và các mối quan hệ khác bằng cách sử
dụng phương pháp ký hiệu và đồ thị
Trình bày và giải các bài toán ít gặp trong các tình huống thực tiễn và toán học bằng cách sử
dụng các đẳng thức, bất đẳng thức, bảng hoặc đồ thị
Hình học & Phép đo
Giải các bài toán hình học ít gặp bằng các phương pháp đại số và các tỷ số lượng giác, sin, cosin
và tang
Giải thích hoặc sửa chữa các thiếu sót trong một lập luận
Áp dụng các tính chất của các hình trong hình học để giải các bài toán ít gặp và chứng minh các
kết quả một cách logic bằng hình học
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Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Phân tích dữ liệu sử dụng nhiều số đo khác nhau để mô tả các mối quan hệ, xác định các xu
hướng, suy luận và chứng minh các kết luận
Lập bảng phân phối xác suất
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