Đọc MCA-Bộ Mô Tả Trình Độ Đã Sửa
Đổi (ALDs) Lớp 5-8 và 10

Lớp 5
Không Đạt Tiêu Chuẩn (Lớp 5)
Học sinh ở trình độ này thành công trong một ít kỹ năng toán cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Sau đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Hiểu một số ý nghĩa chữ viết sao hiểu vậy (literal).
Hiểu biết: Tìm một số chi tiết trong văn bản căn bản; lập kết luận đơn giản.
Văn chương: Cho thấy bắt đầu hiểu các thành phần văn học (ví dụ. nhân vật, bối
cảnh) trong văn bản căn bản.

Đạt Một Phần Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 5)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Dùng mạch văn (context clue) để tìm ý nghĩa của một số chữ cấp
lớp trong văn bản căn bản.
Hiểu biết: Tìm chi tiết liên hệ trong văn bản đơn giản; tìm ý chánh của tất cả hay một
phần văn bản đơn giản; lập một số kết luận căn cứ trên thông tin rõ ràng trong văn
bản đơn giản; tìm sự liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả.
Văn chương: Tìm và thiết lập liên kết đơn giản giữa các phần văn chương (ví dụ,
nhân vật, tình tiết, và bối cảnh) trong văn bản không phức tạp.

Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 5)
Học sinh ở trình độ đọc này vượt quá kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau
đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa của chữ cấp lớp, kể cả chữ đồng nghĩa và chữ phản
nghĩa, dùng mạch văn.
Hiểu biết: Tóm tắt và diễn giải văn bản, tìm ý chánh của tất cả hay một phần văn bản
và tìm chi tiết liên hệ; lập suy luận hay kết luận dùng văn bản hỗ trợ; tìm nguyên nhân
và hậu quả/lập kết luận; phân biệt giữa sự thật và ý kiến; so sánh và tương phản
thông tin; tìm quan điểm của tác giả.
Văn chương: Tìm và phân tích từng phần văn chương, như mô tả đặc điểm, tình tiết,
và bối cảnh; đáp ứng văn chương bằng cách làm một số liên kết văn chương.
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Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 5)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp trong văn bản khó hiểu.
Hiểu biết: Suy luận ý chánh một văn bản khó hiểu và tìm chi tiết hỗ trợ; lập kết luận
về văn bản khó hiểu; so sánh và tương phản khái niệm khó trong một văn bản khó
hiểu; lượng định văn bản khó hiểu để tìm quan điểm và mục đích của tác giả; phân
biệt giữa sự thật và ý kiến, và tìm cách dùng sự thật hay ý kiến để củng cố văn bản.
Văn chương: Phân tích các thành phần viễn tưởng trong văn bản khó hiểu; tìm ý
nghĩa văn chương dùng ý kiến và chi tiết từ văn bản để hỗ trợ phản ứng và lập liên
kết văn chương; phân biệt giữa quan điểm của nhân vật thứ nhất và thứ ba và tìm
ảnh hưởng cho văn bản.

Lớp 6
Không Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 6)
Học sinh ở trình độ này thành công trong một ít kỹ năng toán cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Sau đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa viết sao hiểu vậy của một chữ hay một câu.
Hiểu biết: Tìm các chi tiết rõ ràng trong văn bản căn bản; lập một số kết luận về văn
bản căn bản.
Văn chương: Tìm ý nghĩa của một so sánh tương tự (simile) đơn giản.

Đạt Một Phần Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 6)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Dùng mạch văn tìm ý nghĩa một chữ cấp lớp.
Hiểu biết: ìm ý chánh căn bản của tất cả hay một phần văn bản đơn giản; tìm chi tiết
trực tiếp nào hỗ trợ ý chánh của văn bản đơn giản; chọn bước kế tiếp trong một thứ
tự cho biết từ một văn bản đơn giản; tìm mục đích của tác giả trực tiếp cho thấy hay
hỗ trợ quan điểm của tác giả trong văn bản đơn giản; lập luận về văn bản đơn giản.
Văn chương: Tìm liên kết đơn giản giữa các thành phần văn chương (ví dụ, nhân
vật, tình tiết, bối cảnh); tìm chủ đề rõ ràng của văn bản đơn giản; tìm ý nghĩa ngôn
ngữ bóng trực tiếp hỗ trợ trong văn bản đơn giản (ví dụ, so sánh tương tự (simile),
tượng hình tượng thanh (metaphor)).

Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 6)
Học sinh ở trình độ đọc này vượt quá kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau
đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•

Biết Thêm Vốn Từ: Dùng mạch văn rõ ràng để tìm ý nghĩa của một chữ cấp lớp
trong văn bản đơn giản.
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•

•

Hiểu biết: Tìm ý chánh và chi tiết hỗ trợ; kể lại các sự kiện trong văn bản theo thứ tự;
lập kết luận viết sao hiểu vậy hay suy luận về văn bản; tìm một ý kiến; tìm mục đích
của tác giả.
Văn chương: Tìm các thành phần giả tưởng, kể cả bối cảnh, nhân vật, tình tiết, xung
đột/phân giải, đề tài, tâm trạng và mô tả cách chúng giao tiếp; nhận biết và diễn giải
ngôn ngữ bóng và dụng cụ văn chương khi chúng thêm ý nghĩa cho văn bản.

Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 6)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp trong văn bản khó hiểu.
Hiểu biết: Phân tích thứ tự các sự kiện để kết luận có lý luận hay tiên đoán; suy luận
và kết luận về những ý kiến cần thiết của văn bản khó hiểu; phân tích cách tác giả
truyền đạt mục đích một văn bản khó hiểu; lượng định cách sự kiện và ý kiến đóng
góp vào tin nhắn của văn bản khó hiểu; lượng định văn bản khó hiểu để tìm ý chánh.
Văn chương: Lượng định cách thành phần giả tưởng ảnh hưởng lẫn nhau; diễn giải,
lượng định, và đáp ứng văn bản; phân tích cách ngôn ngữ bóng và dụng cụ văn học
đóng góp cho ý nghĩa của văn bản khó hiểu; đáp ứng văn chương, nhận thức rõ liên
kết văn chương.

Lớp 7
Không Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 7)
Học sinh ở trình độ này thành công trong một ít kỹ năng toán cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Sau đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Trích dẫn ý nghĩa viết sao hiểu vậy của một số chữ, dùng mạch
văn rỏ ràng.
Hiểu biết: Lập kết luận căn bản căn cứ trên văn bản rõ ràng; tìm diễn giải viết sao
hiểu vậy của ý chánh phát biểu rõ ràng và/hoặc chi tiết hỗ trợ trong văn bản căn bản.
Văn chương: Trả lời một số câu hỏi căn bản về các thành phần văn chương trong
văn bản căn bản.

Đạt Một Phần Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 7)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Suy nghĩ ý nghĩa viết sao hiểu vậy hay ngụ ý cho các chữ cấp
lớp bằng cách dùng mạch văn trực tiếp.
Hiểu biết: Tìm mục đích của tác giả của một văn bản đơn giản; suy luận hay kết luận
về văn bản đơn giản; tìm ý chánh cho tất cả hay một phần văn bản căn bản; tìm chi
tiết trực tiếp liên quan tới ý chánh.
Văn chương: Tìm và làm một số phân tích đơn giản các thành phần văn chương, kể
cả bối cảnh, nhân vật, tình tiết, xung đột/phân giải, đề tài, và tâm trạng; tìm ý nghĩa
ngôn ngữa bóng trong văn bản đơn giản, chẳng hạn như so sánh với nhau, so sánh
tương tự, và tượng hình tượng thanh; làm liên kết và đáp ứng văn bản đơn giản.
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Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 7)
Học sinh ở trình độ đọc này vượt quá kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau
đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Phân tích kết cấu viết sao hiểu vậy và dùng mạch văn chữ và
suy luận để tìm ý nghĩa chữ cấp lớp.
Hiểu biết: Làm suy luận và kết luận có ý kiến được hỗ trợ với chi tiết văn bản; lượng
định văn bản để tìm ý chánh và tìm chi tiết liên quan; phân biệt giữa phát biểu sự kiện
và ý kiến; tìm mục đích tác giả hay độc giả hay cung cấp hỗ trợ cho mục đích của
tác giả.
Văn chương: Tìm và phân tích mối liên hệ giữa các thành phần giả tưởng, kể cả bối
cảnh, nhân vật, tình tiết, xung đột/phân giải, đề tài, tâm trạng và cách đặc điểm của
nhân vật ảnh hưởng trên tình tiết; phân tích xem ngôn ngữ bóng và dụng cụ văn
chương thêm vào ý nghĩa của văn bản như thế nào; nhận biết khác biệt giữa quan
điểm của người thứ nhất và của người.

Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 7)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp trong văn bản khó hiểu.
Hiểu biết: Suy luận và lập kết luận dựa vào thông tin ngụ ý; phân biệt giữa các phát
biểu sự kiện và phát biểu ý kiến tương tự; đọc và lượng định phê bình để tìm mục
đích, quan điểm, độc giả, và tin nhắn của tác giả; lượng dịnh văn bản khó hiểu để tìm
ý chánh và chi tiết hỗ trợ ý chánh; dùng mạch văn suy luận tìm ý nghĩa chữ cấp lớp
trong văn bản khó hiểu.
Văn chương: Dùng ví dụ và ý kiến từ văn bản để hỗ trợ đáp ứng cho văn chương
khó hiểu; phân tích việc dùng quan điểm người thứ nhất và người thứ ba; phân tích
văn bản khó hiểu và giải thích mối quan hệ giữa các thành phần giả tưởng, kể cả bối
cảnh, nhân vật, tình tiết, xung đột/phân giải, đề tài, và tâm trạng.

Lớp 8
Không Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 8)
Học sinh ở trình độ này thành công trong một ít kỹ năng toán cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Sau đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa của chữ cấp lớp dùng mạch văn rõ ràng trong văn
bản căn bản.
Hiểu biết: Tìm các chi tiết có liên quan trong văn bản căn bản; suy luận căn cứ trên
thông tin rõ ràng trong văn bản căn bản.
Văn chương: Tìm một số đặc điểm của nhân vật.
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Đạt Một Phần Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 8)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Suy ra ý nghĩa của chữ cấp lớp dùng mạch văn từ văn bản
căn bản.
Hiểu biết: Tìm ý chánh rõ ràng của văn bản đơn giản; tìm chi tiết và sự kiện liên quan
trong văn bản đơn giản; suy luận hạn chế và lập kết luận căn cứ chánh yếu trên thông
tin rõ ràng trong văn bản đơn giản; tìm mục đích của tác giả cho văn bản đơn giản.
Văn chương: Tìm đặc điểm, cảm xúc hay thúc đẩy của nhân vật trong văn bản
đơn giản.

Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 8)
Học sinh ở trình độ đọc này vượt quá kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau
đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Suy ra ý nghĩa của chữ cấp lớp dùng mạch văn từ văn bản kể cả
nhận biết và giải thích các chữ nhiều nghĩa
Hiểu biết: Tìm mục đích hay độc giả của tác giả và tìm hỗ trợ nguyên văn cho mục
đích của tác giả (bao gồm xem cách sự kiện và ý kiến đóng góp ra sao cho tin nhắn
trong văn bản); tóm tắt và diễn giải cách khác ý chánh và chi tiết liên hệ trong văn bản
cấp lớp; suy luận và kết luận dựa vào thông tin rõ ràng hay ngụ ý; phân biệt giữa sự
kiện và ý kiến.
Văn chương: Tìm và phân tích những đặc điểm, cảm xúc và động lực của nhân vật
và cung cấp một số chứng cớ hỗ trợ; tìm ý nghĩa của ngôn ngữ bóng và dụng cụ văn
chương ; lập liên kết văn chương liên hệ về văn bản cấp lớp; phân tích tác dụng quan
điểm có cho ý nghĩa văn bản.

Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 8)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp trong văn bản khó hiểu.
Hiểu biết: Suy ra mụch đích, tư thế, độc giả của tác giả trong một văn bản khó hiểu;
tìm và lượng định ý chánh và chi tiết liên hệ trong văn bản khó hiểu; suy luận và kết
luận dựa vào thông tin ngụ ý trong văn bản khó hiểu; phân tích cách sự kiện và ý kiến
hỗ trợ ý nghĩa một văn bản khó hiểu.
Văn chương: Cho chứng cớ hỗ trợ nguyên văn để lượng định đặc điểm, cảm xúc và
động lực của nhân vật trong văn bản khó hiểu; lượng định cách dùng ngôn ngữ bóng
và dụng cụ văn chương; lượng định tác dụng quan điểm có cho ý nghĩa của một văn
bản khó hiểu; lập liên kết văn chương và hỗ trợ với ý kiến và chi tiết từ văn bản khó
hiểu.
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Lớp 10
Không Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 10)
Học sinh ở trình độ này thành công trong một ít kỹ năng toán cơ bản nhất của Tiêu Chuẩn
Học Tập Minnesota. Sau đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Dùng hạn chế mạch văn để tìm ý nghĩa của chữ cấp lớp trong
văn bản căn bản.
Hiểu biết: Lập suy luận và kết luận.
Văn chương: Giải thích một số ngôn ngữ bóng ủng hộ đầy đủ trong văn bản
căn bản.

Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 10)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•
•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp, căn cứ hoàn toàn trên mạch văn rõ
ràng trong văn bản đơn giản.
Hiểu biết: Tìm mục đích của tác giả trong một văn bản đơn giản; lập kết luận và suy
luận về văn bản đơn giản; nhận biết ý chánh và chi tiết hỗ trợ trong văn bản đơn giản.
Văn chương: Hiểu ngôn ngữ bóng chẳng hạn như tưởng tượng hay tâm trạng trong
văn bản đơn giản; tìm thành phần văn chương và liên kết văn chương căn bản trong
văn bản đơn giản.

Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 10)
Học sinh ở trình độ đọc này vượt quá kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau
đây là một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•

•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa của chữ cấp lớp bằng cách dùng mạch văn và các
phần của chữ trong văn bản; giải thích vốn từ không quen với hỗ trợ của bối cảnh
được giảm bớt.
Hiểu biết: Tóm tắt ý chánh và tìm chi tiết hỗ trợ ý chánh; tìm và phân tích tranh luận,
quan điểm hay phối cảnh của tác giả và tìm hỗ trợ nguyên văn; lập suy luận và kết
luận về thông tin ngụ ý trong các văn bản khác nhau.
Văn chương: Hiểu ngôn ngữ bóng, chẳng hạn như tưởng tượng, biểu tượng, tâm
trạng, trớ trêu, và châm biếm, và mô tả cách nó liên hệ với ý nghĩa văn bản; nhận biết
và phân tích liên quan giữa các thành phần văn chương (nhân vật, bối cảnh, tình tiết,
tâm trạng, biểu tượng, gia tăng hành động, tột điểm, giảm bớt hành động, quan điểm,
đề tài, xung đột/giải pháp).
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Đạt Thành Tích Tiêu Chuẩn Đã Sửa Đổi (Lớp 10)
Học sinh ở trình độ đọc này đạt kỹ năng đọc của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota. Sau đây là
một số kỹ năng những học sinh này phải có:
•
•

•

Biết Thêm Vốn Từ: Tìm ý nghĩa các chữ cấp lớp trong văn bản khó hiểu.
Hiểu biết: Lượng định tranh luận, quan điểm, hay viễn ảnh của tác giả trong một văn
bản khó hiểu và dùng hỗ trợ từ văn bản; phân tích văn bản khó hiểu để cung cấp một
ý chánh toàn diện; lập suy luận và kết luận căn cứ trên thông tin ngụ ý trong văn bản
khó hiểu.
Văn chương: Tổng hợp thông tin từ tất cả một văn bản để có nhiều mức hiểu biết
khác nhau; lượng định mối liên hệ giữa các thành phần văn chương (nhân vật, bối
cảnh, tâm trạng, biểu tượng, gia tăng hành động, tột điểm, giảm bớt hành động, quan
điểm, đề tài, xung đột/phân giải); lượng định ngôn ngữ nghĩa bóng, chẳng hạn như
tưởng tượng, biểu tượng, tâm trạng, trớ trêu, và châm biếm, và mô tả cách nó liên hệ
với ý nghĩa văn bản khó hiểu; nhận biết các mối liên hệ giữa kết cấu, kiểu, và nội
dung để kết nối văn chương.
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