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Tài liệu mô tả Mức Thành tích cho bài thi MCA-III, bài thi MCA đã Sửa đổi và bài
thi MTAS về môn Đọc
Tổng quan
Tiểu bang Minnesota đã ban hành các Tiêu chuẩn Học tập từ Mẫu giáo đến Lớp 12 của Tiểu bang
Minnesota đã sửa đổi– Văn khoa Anh Ngữ trong năm 2010. Với bản sửa đổi các tiêu chuẩn lần này,
Minnesota đã bổ sung thêm các tiêu chuẩn Cốt lõi Phổ thông về văn khoa Anh ngữ, mà đã được thông
qua hoàn toàn. Các đánh giá mang tính vận hành đầu tiên dựa trên tiêu chí môn đọc của các tiêu chuẩn
đã sửa đổi này đã được tiến hành vào mùa xuân năm 2013.
Các Tiêu chuẩn Học tập từ Mẫu giáo đến Lớp 12 của Tiểu bang Minnesota năm 2010–môn Văn khoa
Anh Ngữ cho thấy những kỳ vọng lớn hơn về môn đọc hiểu so với tiêu chuẩn học tập năm 2003. Những
kỳ vọng này được thực hiện hóa trong các quy định cụ thể của bài thi và đánh giá thông qua độ phức tạp
và khắt khe trong các đoạn văn và các mục của bài thi môn đọc. Mục tiêu của các tiêu chuẩn và bài thi
đánh giá đã sửa đổi này là nhằm đảm bảo rằng học sinh thể hiện được sự sẵn sàng để bước vào đại
học và đi làm.
Các Bài thi Đánh giá môn Đọc của Tiểu bang Minnesota
Tài liệu mô tả Mức Thành tích (ALD) trong tài liệu này được soạn thảo cho ba bài thi đánh giá môn đọc
được tiến hành là một phần của hệ thống đánh giá của Tiểu bang Minnesota. Các quy định cụ thể của
bài thi và tài liệu ALD dành cho tất cả các bài thi đánh giá môn đọc của Tiểu bang Minnesota bám sát
vào tiêu chí môn đọc của các Tiêu chuẩn Học tập từ Mẫu giáo đến Lớp 12 của Tiểu bang Minnesota–
môn Văn khoa Anh Ngữ. Các tài liệu ALD dành cho ba bài thi mô tả các kỳ vọng về thành tích học tập có
sự khác nhau đáng kể theo nhóm học sinh làm bài thi, những nội dung được đánh giá trong bài thi và
phương pháp đánh giá bài thi.
Các Bài thi Đánh giá Toàn diện của Tiểu bang Minnesota – Chuỗi III (MCA)
Bài thi MCA môn Đọc được tổ chức cho những học sinh thuộc nhóm học sinh bình thường. Tất cả
nhưng chiếm một tỷ lệ nhỏ học sinh ở các lớp từ 3 đến 8 và 10 làm bài thi MCA môn Đọc. Đa phần
những học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt làm bài thi này với vai trò như bài thi đánh giá
khả năng đọc của các em vì các mục đích trách nhiệm.
Các Bài thi Đánh giá Toàn diện đã Sửa đổi của Tiểu bang Minnesota (MCA đã Sửa đổi)
Bài thi MCA đã Sửa đổi về môn Đọc là một bài thi đánh giá thay thế dựa trên các tiêu chuẩn thành tích
đã sửa đổi. Các nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) có thể lựa chọn bài thi đánh giá này
cho học sinh bị các khuyết tật gây trở ngại trong việc thể hiện trình độ thành thạo ở bài thi MCA. Bài thi
MCA đã Sửa đổi dựa trên các quy định cụ thể của bài thi giống như bài thi MCA, nhưng độ khó và độ
dài của bài thi thì được cắt giảm. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đang rút dần sự hỗ trợ dành cho bài thi đánh giá
này và lần tổ chức thi cuối cùng của Bộ tại Tiểu bang Minnesota là vào mùa xuân năm 2014.
Bài thi Đánh giá Kỹ năng Học tập của Tiểu bang Minnesota (bài thi MTAS)
Bài thi MTAS môn Đọc là một bài thi đánh giá thay thế dựa trên các tiêu chuẩn thành tích thay thế. Các
nhóm IEP có thể lựa chọn bài thi đánh giá này cho các học sinh bị khuyết tật đáng kể nhất về khả năng
nhận thức. Các quy định cụ thể về bài thi MTAS môn Đọc là dựa trên một số các tiêu chuẩn theo cấp lớp
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đã cắt giảm được đánh giá theo bài thi MCA và bài thi MCA đã Sửa đổi. Các tiêu chuẩn được lựa chọn
này đã được cắt giảm về độ sâu, độ rộng và độ phức tạp.
Tiêu chuẩn Thành tích
Sau lần đầu tiên tổ chức các bài thi đánh giá mới, Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota phải triệu tập các
chuyên gia về lĩnh vực nội dung và các cổ đông để xác định, thông qua một quy trình soạn lập tiêu
chuẩn, các mức thành tích học tập để báo cáo cho học sinh, phụ huynh và các trường học. Các ủy ban
soạn lập tiêu chuẩn quy định những điểm giới hạn để phân định bốn mức thành tích đạt được ở các bài
thi đánh giá trên toàn Tiểu bang Minnesota. Các mức thành tích đối với các bài thi đánh giá chung, đã
sửa đổi và thay thế được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1: Nhãn mức thành tích
Bài thi MCA
Không Đạt Tiêu chuẩn
Đạt Một phần Tiêu chuẩn
Đạt Tiêu chuẩn
Vượt Tiêu chuẩn

Bài thi MCA đã Sửa đổi

Bài thi MTAS

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành
tích đã Sửa đổi
Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành
tích đã Sửa đổi
Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã
Sửa đổi
Vượt Tiêu chuẩn Thành tích
Thay thế đã Sửa đổi

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành
tích Thay thế
Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành
tích Thay thế
Đạt Tiêu chuẩn Thành tích Thay
thế
Vượt Tiêu chuẩn Thành tích
Thay thế

Những học sinh đạt mức “Đạt Tiêu chuẩn” và “Vượt Tiêu chuẩn” ở các bài thi MCA, MCA đã Sửa đổi
hoặc bài thi MTAS được coi là thành thạo về kiến thức, kỹ năng và các quy trình (KSP) được mô tả
trong các tiêu chuẩn học tập.
Các Tài liệu mô tả Mức Thành tích (ALD) đối với các bài thi đánh giá của Tiểu bang Minnesota về môn
đọc trình bày mô tả về thành tích học tập của học sinh theo cấp lớp cho từng mức thành tích đạt được.
Tiêu chí môn đọc của các tiêu chuẩn học tập môn văn khoa Anh ngữ của Tiểu bang Minnesota phác họa
các mục tiêu mà giáo viên và học sinh phải thực hiện trong suốt khóa của năm học. Các bài thi đánh giá
của Tiểu bang Minnesota đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu này của học sinh và các tài liệu ALD
giải thích về thành tích học tập của học sinh theo cấp lớp ở từng mức thành tích dựa trên các kết quả
đánh giá. Những học sinh thành thạo ở các bài thi đánh giá của Tiểu bang Minnesota được xem là đang
đi đúng lộ trình để gặt hái thành công sau trung học và kỳ vọng cao này được phản ánh trong các tài liệu
ALD về thành tích học tập trong mức thành tích “Đạt Tiêu chuẩn” và “Vượt Tiêu chuẩn”. Những học sinh
đọc thành thạo theo phương pháp đánh giá này là đang đi đúng lộ trình để tốt nghiệp phổ thông trung
học và có sự chuẩn bị tốt cho bài luận văn đầu vào mà không cần phải bồi dưỡng thêm ở cấp giáo dục
hoặc đào tạo sau trung học. Như có thể được ghi chú trong các tài liệu ALD dành cho các bài thi đánh
giá môn đọc của Tiểu bang Minnesota, sự sẵn sàng cho giai đoạn giáo dục, đào tạo hoặc tham gia vào
lực lượng lao động sau trung học trình bày kỳ vọng khá khác nhau đối với những học sinh làm các bài
thi đánh giá thay thế so với kỳ vọng đối với học sinh làm các bài thi đánh giá được tổ chức cho nhóm
học sinh bình thường.
Các hạng mức thành tích học tập của học sinh được trình bày theo từng mức thành tích được mô tả
theo các tài liệu ALD. Khi soạn thảo các tài liệu mô tả cho từng cấp lớp và ở từng mức thành tích này,
các thành viên của nhóm phát triển ALD đã hình dung thành tích học tập của học sinh nằm trong khoảng
giữa của hạng mức thành tích. Để vận dụng các KSP nhằm phân biệt thành tích học tập của học sinh ở
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mức thành tích này với một mức thành tích khác, cũng cần phải lưu ý đến ngưỡng trên và dưới của
hạng mức trong cùng một mức thành tích để có sự phân biệt đúng đắn về mức này với các mức gần kề.
Trong quy trình soạn lập tiêu chuẩn, các chuyên gia về lĩnh vực nội dung—đa phần trong số họ là các
nhà giáo dục—đã biên soạn một loại thứ hai của các tài liệu ALD để sử dụng cho việc soạn lập các điểm
giới hạn. Dựa trên các tài liệu ALD trong văn bản này, các nhà soạn lập tiêu chuẩn đã mô tả thành tích
học tập học sinh “vừa đủ đạt” tiêu chí để được đưa vào một mức thành tích. Các trường hợp “vừa đủ
đạt” này hoặc ngưỡng, các tài liệu ALD và các điểm giới hạn theo đó, cho biết thành tích học tập tối
thiểu cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng của một mức thành tích nhất định.
Tiêu chí, các Tiêu chí phụ, các Tiêu chuẩn và Phạm vi Kỹ năng
Như được đề cập ở phần trên, các bài thi đánh giá môn đọc của Tiểu bang Minnesota sẽ kiểm tra tiêu
chí môn đọc theo các Tiêu chuẩn Học tập từ Mẫu giáo đến Lớp 12 của Tiểu bang Minnesota–môn Văn
khoa Anh Ngữ. Tiêu chí môn đọc bao gồm hai tiêu chí phụ: Văn học và Văn bản Thông tin. Các tiêu chí
phụ về văn học và/hoặc văn bản thông tin được tham chiếu trong mỗi mục của 10 tiêu chuẩn. Bảy trong
số 10 tiêu chuẩn được đánh giá dựa trên bài thi MCA và bài thi MCA đã Sửa đổi. Bốn trong 10 tiêu
chuẩn được đánh giá dựa trên bài thi MTAS. Ba tiêu chuẩn về kỹ năng đọc bị loại ra khỏi các bài thi
đánh giá trên toàn Tiểu bang Minnesota không thích hợp với các định dạng bài thi được tiêu chuẩn hóa
trên quy mô rộng và sẽ được đánh giá bởi các giáo viên trong lớp học.
10 tiêu chuẩn về tiêu chí môn Đọc được nhóm lại theo các phạm vi kỹ năng. Bảng 2 cho biết cách mà
các tiêu chí phụ, các tiêu chuẩn và phạm vi kỹ năng được trình bày trong các tài liệu ALD.
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Bảng 2. Các tiêu chuẩn, phạm vi kỹ năng và tiêu chí phụ được đưa vào các bài thi đánh giá môn
đọc
Các tiêu chuẩn và phạm vi kỹ
năng*
Các Ý và Chi tiết Chính

Các tiêu chí phụ được đánh giá

Tiêu chuẩn 1

Văn học và Văn bản Thông tin

Tiêu chuẩn 2

Văn học và Văn bản Thông tin

Tiêu chuẩn 3

Văn học và Văn bản Thông tin

Thủ pháp và Cấu trúc
Tiêu chuẩn 4

Văn học và Văn bản Thông tin

Tiêu chuẩn 5

Văn học và Văn bản Thông tin

Tiêu chuẩn 6

Văn học và Văn bản Thông tin

Tích hợp Kiến thức và Ý
tưởng
Tiêu chuẩn 7
Tiêu chuẩn 8

—
Chỉ Văn bản Thông tin

Tiêu chuẩn 9
Phạm vi môn Đọc và Mức độ
Phức tạp của Văn bản
Tiêu chuẩn 10

—
—

Các bài thi đánh giá
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi, bài thi MTAS
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi, bài thi MTAS
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi, bài thi MTAS
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi, bài thi MTAS
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi
—
Bài thi MCA, bài thi MCA đã
Sửa đổi
—
—

* Các tiêu chuẩn 7, 9 và 10 liên quan đến các nhiệm vụ hoặc dự án mở rộng được đánh giá bởi giáo
viên ngoài giờ. Các tiêu chuẩn này không được đưa vào các bài thi đánh giá môn đọc của Tiểu bang
Minnesota và không được đề cập trong các tài liệu ALD.
Phát triển Tài liệu mô tả Mức Thành tích
Nhóm phát triển ALD bao gồm các nhân viên của Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota (MDE) và các nhà
giáo dục của Tiểu bang Minnesota. Sau khi nhóm này soạn thảo các tài liệu ALD, các bản thảo cho một
lớp được đệ trình để xem xét cho một tổ chức độc lập HumRRO. HumRRO đã thực hiện việc đánh giá
toàn diện về các tài liệu mô tả mức thành tích và thành tích học tập, cũng như sự điều chỉnh của các
mục bài thi theo các tiêu chuẩn nội dung. Sau đó, bản thảo các tài liệu ALD và bản đánh giá của
HumRRO được chuẩn bị để thuyết trình trước Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật của Tiểu bang Minnesota để xem
xét lại. Và tiếp theo, bản thảo các tài liệu ALD thứ hai được chuẩn bị đưa vào các đề xuất phù hợp. Bản
thảo thứ hai này đã được sử dụng trong suốt quy trình soạn lập tiêu chuẩn. Ủy ban soạn lập tiêu chuẩn
không có đề nghị thay đổi quan trọng đối với các tài liệu ALD và do đó các tài liệu ALD được coi là bản
cuối cùng khi Ủy viên Giáo dục phê duyệt các đề xuất điểm giới hạn của ủy ban soạn lập tiêu chuẩn.
Nhân viên của MDE phụ trách nhóm phát triển ALD bao gồm hai chuyên viên đánh giá bài thi MCA môn
Đọc, một chuyên viên Đánh giá Thay thế môn Đọc và một chuyên viên về các Tiêu chuẩn Học tập cho
môn Đọc. Giám đốc đánh giá của MDE và giám sát viên các bài thi đánh giá thay thế đã tạo điều kiện
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cho các buổi hội thảo. Nhân viên của MDE đã tham gia với một giáo viên môn Văn khoa Anh Ngữ trung
học phổ thông và một điều phối viên văn học đối với các lớp tiểu học.
Trước khi bắt đầu làm việc, nhóm phát triển ALD đã xem xét lại các bản thảo tài liệu ALD được ban
hành bởi Hiệp hội Đánh giá Smarter Balanced. Nhóm này đã đánh giá cao công việc mà Smarter
Balanced đã thực hiện để phân biệt rõ ngưỡng thành tích ở mỗi cấp độ cao hơn tiếp theo bên cạnh việc
đưa ra sự mô tả về hạng mức thành tích học tập. Nhóm phát triển ALD cũng quan tâm lưu ý về các tài
liệu mô tả chính sách của Hiệp Hội đối với việc sẵn sàng vào đại học và đi làm ở mỗi trình độ trong bốn
mức thành tích.
Vì các tài liệu ALD này có vai trò thiết yếu đối với quy trình soạn lập tiêu chuẩn đối với các bài thi đánh
giá môn đọc, nên nhóm ALD chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn học tập áp dụng cho các quy định cụ thể
của bài thi môn Đọc và bài thi MCA, bài thi MCA đã Sửa đổi và bài thi MTAS để biên soạn các phần mô
tả. Những thắc mắc rất quan trọng đối với quy trình:
•

Văn bản được phân loại về độ phức tạp trong cùng một cấp lớp và giữa các cấp lớp như
thế nào?

•

Học sinh nắm chắc được từng tiêu chuẩn ở từng mức thành tích ở mức độ nào?

•

Việc mô tả các cấp bậc của thành tích học tập trên cả bốn trình độ có thể thực hiện được
đối với các KSP nào và không khả thi đối với các KSP nào?

•

Theo các quy định cụ thể của bài thi, học sinh có thể biểu hiện sự thạnh thạo về các KSP
như thế nào?

Bằng việc luôn lưu ý đến các câu hỏi này, các nhà phát triển ALD tin chắc rằng họ đã biên soạn các tài
liệu mô tả có cứ liệu hỗ trợ về mặt thiết kế bài thi và về thành tích học tập của học sinh trên cả bài thi
đánh giá toàn tiểu bang và tại lớp học. Hiểu được cách mà các mục trong bài thi có thể tách các đoạn
văn đọc hiểu thành từng phần và hiểu được sự phân tích văn bản có vai trò quan trọng hàng đầu đối với
quy trình biên soạn các tài liệu ALD. Các biến số có thể được quản lý trong các mục bài thi bao gồm
mức độ cụ thể hoặc mức độ trừu tượng mà học sinh phải đào sâu suy nghĩ, mức độ tạo bước đệm gợi ý
được đưa ra một cách trực tiếp hoặc thông qua các câu từ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự điều chỉnh
theo các phương pháp đánh giá tính phức tạp về khả năng nhận thức. Cũng cần phải hiểu mức độ rời
rạc của các KSP quyết định phạm vi mà chúng có thể được mô tả trên một dải liên tục của các mức
thành tích như thế nào. Có thể phân biệt bốn mức thành tích ở nhiều KSP, nhưng ở một số KSP khác là
không thể. Ví dụ: đối với một số KSP, chúng ta kỳ vọng học sinh phải chứng tỏ sự thành thạo ở mức
“Đạt Tiêu chuẩn” và KSP này sẽ không được mang sang áp dụng cho phần mô tả mức “Vượt Tiêu
chuẩn”. Trong trường hợp khác, một KSP có thể không phù hợp với những sự phân biệt tinh tế về mức
thành tích. Trong trường hợp này, KSP này có thể chỉ xuất hiện ở mức “Đạt Tiêu chuẩn” và học sinh có
thể đáp ứng hoặc có thể không.
Một giả định then chốt trong quá trình phát triển các tài liệu ALD môn Đọc này là việc giả định rằng văn
bản sẽ tăng lên về tính phức tạp và sự tinh tế tương ứng với từng cấp lớp tiếp theo. Mặc dù có các tài
liệu mô tả giống hệt hoặc gần giống hệt nhau ở một số cấp lớp, nhưng phải hiểu rằng các văn bản mà
học sinh đang sử dụng để thể hiện các kỹ năng của mình có độ khó tăng dần.
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Nhóm phát triển ALD đã soạn thảo các tài liệu ALD cho bài thi MCA trong một khóa gồm sáu phiên làm
việc. Trong suốt các phiên làm việc này, nhóm đã thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn học tập và
các quy định cụ thể của bài thi, như được lưu ý ở phần trên. Nhóm cũng dựa trên ngôn ngữ của thang
Độ sâu Kiến thức của Webb để mô tả tính phức tạp về khả năng nhận thức và dựa trên tiêu chuẩn
Lexile để bám sát các thảo luận về tính phức tạp và sự tinh tế của văn bản. Nhiều quan điểm đã được
trình bày trong các phiên làm việc và các buổi thảo luận diễn ra rất sôi nổi. Nhóm ALD bắt đầu làm việc
với từng cấp lớp bằng việc đầu tiên là mô tả thành tích học tập “Đạt Tiêu chuẩn” của học sinh làm bài thi
môn văn học và văn bản thông tin. Mức “Đạt Tiêu chuẩn” tách riêng thành tích học tập thành thạo khỏi
thành tích thành thạo một phần hoặc không thành thạo. Vì các bài đánh giá môn đọc có mục tiêu là để
phân biệt giữa thành thạo và kém thành thạo, nên có thêm cứ liệu về thành tích học tập của học sinh để
làm căn cứ ở mức thành tích này. Điều cũng quan trọng là phát triển một tài liệu mô tả chính xác về mức
“Đạt Tiêu chuẩn” vì điều này là rất quan trọng cho các mục đích trách nhiệm. Sau khi mô tả về “Đạt Tiêu
chuẩn”, nhóm ALD đã hướng sự chú ý của mình sang mức “Vượt Tiêu chuẩn” và sau đó chuyển xuống
mức “Đạt Một phần Tiêu chuẩn” và “Không Đạt Tiêu chuẩn”.
Các bản thảo ADL được soạn lập từ kết quả của các phiên làm việc này, sau đó được xem xét lại và
chỉnh sửa bởi các chuyên viên đánh giá môn đọc của MDE để đảm bảo rằng các ý định và nhận xét của
nhóm đã được phản ánh chính xác trong các tài liệu mô tả. Họ cũng xem xét lại phần phát âm của các
tài liệu mô tả ở các mức thành tích trong một cấp lớp cũng như phần phát âm của mỗi mức trong bốn
mức thành tích ở các cấp lớp. Nói cách khác, có phải sự mô tả về những gì học sinh biết và có thể gia
tăng thích hợp từ “Không Đạt Tiêu chuẩn” đến “Vượt Tiêu chuẩn” trong cùng một cấp lớp không? Và có
phải sự mô tả về những gì học sinh biết và có thể làm ở một mức như “Đạt Tiêu chuẩn” gia tăng thích
hợp qua các cấp lớp không?
Sau khi bản thảo của các tài liệu ALD cho bài thi MCA hoàn thành, nhân viên phụ trách về bài thi đánh
giá thay thế tại MDE đã sử dụng các tài liệu ALD làm xuất phát điểm để biên soạn các tài liệu ALD cho
bài thi MCA đã Sửa đổi và bài thi MTAS. Bài thi MCA đã Sửa đổi được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn
học tập giống như bài thi MCA; các quy định về bài thi MCA đã Sửa đổi yêu cầu rằng các tiêu chuẩn
theo cấp lớp phải được đánh giá nhưng cho phép các tiểu bang tăng khả năng tiếp cận đối với những
học sinh bị khuyết tật và quy định các tiêu chuẩn thành tích đã sửa đổi. Khả năng tiếp cận được giải
quyết trong bài thi MCA đã Sửa đổi bằng cách giảm tính phức tạp và số lượng các đoạn văn mà học
sinh phải đọc và bằng cách đưa ra ít câu hỏi thi hơn về tổng thể. Ngoài ra, các mục được đưa vào trong
đoạn văn, các mục có ba phương án lựa chọn đáp án thay vì bốn và các hướng dẫn về việc đơn giản
hóa ngôn ngữ cũng được áp dụng một cách thận trọng. Tiêu chuẩn thành tích đã sửa đổi cho nhóm học
sinh bị khuyết tật này cho phép học sinh đạt trình độ thành thạo trong khi vẫn giảm được số lượng các
KSP với mức độ ít phức tạp hơn về khả năng nhận thức.
Các tài liệu ALD cho bài thi MTAS là dựa trên các Tiêu chuẩn từ 1 đến 4, các tiêu chuẩn này đã được
cắt giảm đi rất nhiều về độ sâu, độ rộng và độ phức tạp. MDE coi các tiêu chuẩn này là “các tiêu chuẩn
mở rộng” bởi vì cận dưới của hạng mức thành tích học tập được kỳ vọng theo các tiêu chuẩn này đã
được mở rộng theo hướng hạ thấp xuống dưới để bao trùm các kỹ năng rất cơ bản với độ phức tạp về
khả năng nhận thức ở cấp độ thấp. Nhân viên phụ trách bài thi đánh giá thay thế của MDE đã viết các
tài liệu ALD cho bài thi MTAS sau cùng và dựa nhiều vào các quy định cụ thể của bài thi MTAS mà trong
đó các tiêu chuẩn mở rộng được mô tả (Tiểu bang Minnesota không ban hành các tiêu chuẩn học tập
thay thế).
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Hoàn thiện các tài liệu ALD
Các tài liệu ALD được trình lên cho các ủy ban soạn lập tiêu chuẩn vào tháng 6 năm 2013 với vai trò là
một tài liệu chính sách. Ý định của tiểu bang là những học sinh đạt được một mức thành thạo nhất định
có thể thể hiện được kiến thức, các kỹ năng và các quy trình như mô tả trong các tài liệu ALD này và
mục đích của việc soạn lập tiêu chuẩn không phải là để xem xét lại hoặc chỉnh sửa tài liệu này mà là để
áp dụng trong việc xác định các điểm giới hạn. Các ủy ban soạn lập tiêu chuẩn được yêu cầu biên soạn
các tài liệu mô tả ngưỡng hoặc mức “vừa đủ đạt” từ các tài liệu ALD này và áp dụng cho thành tích học
tập mà họ thấy được thể hiện trong các tài liệu soạn lập tiêu chuẩn. Các ủy ban soạn lập tiêu chuẩn đã
báo cáo là không có các vấn đề liên quan đến các phần mô tả về thành tích học tập ở từng mức của các
tài liệu ALD. Sau đó các tài liệu ALD đã được hoàn thiện khi Ủy viên Giáo dục phê duyệt các điểm giới
hạn được đề xuất bởi các ủy ban soạn lập tiêu chuẩn.
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Tài liệu hướng dẫn giúp Hiểu các Tài liệu mô tả Mức Thành tích môn Đọc
của bài thi MCA đã Sửa đổi
Các Tài liệu mô tả Mức Thành tích (ALD) được liệt kê trong từng mức trong bốn mức thành tích dưới
đây mô tả kiến thức và các kỹ năng được đánh giá ở Bài thi Đánh giá Toàn diện Đã sửa đổi của Tiểu
bang Minnesota (MCA đã Sửa đổi) về môn Đọc.
Các Thuật ngữ hữu ích cho việc Hiểu Cấu trúc của các Tài liệu mô tả Mức Thành tích (ALD) và
Những gì mà các Tài liệu này Trình bày
ALD: Mô tả thành tích học tập của học sinh ở một trong bốn mức thành tích cụ thể liên quan đến một kỹ
năng đọc cụ thể. Một tài liệu ALD có thể được phân loại vào một trong bốn mức thành tích: Không Đạt
các Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi, Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích Đã Sửa Đổi, Đạt Tiêu
chuẩn Thành tích đã Sửa đổi, Vượt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi. Xem phần mô tả được liệt kê
bên dưới mỗi tiêu đề mức thành tích.
Tiêu chí: Đây là lĩnh vực nội dung trong bài thi đánh giá. Tiêu đề của tiêu chí đối với Bài thi Đánh giá Kỹ
năng Học tập của Tiểu bang Minnesota Bài thi MCA đã Sửa đổi là môn Đọc.
Tiêu chí phụ: Các tiêu chuẩn môn Đọc được tổ chức theo hai hạng mục phụ được gọi là các tiêu chí
phụ. Hai tiêu chí phụ được đánh giá trong bài thi MCA đã Sửa đổi môn Đọc là Văn học và Văn bản
Thông tin. Phần mô tả của các loại văn bản có trong những tiêu chí phụ này được lấy ra từ DỰ THẢO
các Quy định cụ thể của Bài thi về bài thi MCA-III các Lớp từ 3 đến 8, 10 và bài thi MCA đã Sửa đổi các
Lớp từ 5 đến 8, 10: Môn Đọc (Tiêu chuẩn 2010), các trang 3-4 và 15. Tài liệu này có sẵn trên trang web
của Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota. Xem BẢN THẢO các Quy định cụ thể của Bài thi về bài thi MCAIII Đã sửa đổi các Lớp từ 5 đến 8, 10 và bài thi MCA đã Sửa đổi các Lớp 5-8, 10: Môn Đọc (Tiêu chuẩn
năm 2010).
1. Văn học: Các đoạn văn có các thuật ngữ được điều chỉnh theo tiêu chí phụ Văn học có
thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các loại văn bản sau đây: truyện và thơ.
2. Văn bản Thông tin: Các đoạn văn có các mục được điều chỉnh theo tiêu chí phụ Văn bản
Thông tin có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các loại văn bản sau đây: văn bản văn
chương phi tiểu thuyết, lịch sử và khoa học.
Tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn cung cấp phần mô tả chung về kiến thức và các kỹ năng đọc mà tất cả học
sinh phải thỏa mãn để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang. Bảy trong số 10 tiêu chuẩn về môn Đọc được
đánh giá trong bài thi MCA đã Sửa đổi môn Đọc.
Phạm vi Kỹ năng: Đây là một sự phân loại chung của các tiêu chuẩn liên quan đến kỹ năng đọc như
được trình bày trong các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota về môn Văn khoa Anh Ngữ từ
Mẫu giáo đến Lớp 12 (2010), được tìm thấy trên trang web của Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota. Xem
các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota từ Mẫu giáo đến Lớp 12 môn Văn khoa Anh Ngữ
(2010).
Ba trong bốn phạm vi kỹ năng được đánh giá theo bài thi MCA đã Sửa đổi.
1. Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3: ví dụ: cứ liệu văn bản, hiểu được ngụ ý, ý
chính, chủ đề, các đặc trưng của văn bản và các tính cách cá nhân, các sự kiện, các ý)
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2. Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6: ví dụ: từ vựng, ngôn ngữ mang tính ẩn dụ, định
dạng văn bản, mục đích của tác giả, thủ pháp và văn phong của tác giả)
3. Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin: ví
dụ: mức độ đáng tin cậy và thủ pháp trình bày cứ liệu của tác giả)
Các tài liệu ALD được liệt kê trong từng mức trong bốn mức thành tích có thể được áp dụng cho một
hoặc nhiều tiêu chuẩn trong từng phạm vi kỹ năng. Nếu các đặc trưng của một kỹ năng cụ thể không
thay đổi từ một mức thành tích sang mức tiếp theo, thì kỹ năng đó không được lặp lại ở mức thành tích
cao hơn. Các tài liệu ALD, bao gồm các lớp chéo lặp lại, mô tả các kỹ năng được áp dụng cho độ phức
tạp khắt khe hơn của văn bản với mỗi lớp học kế tiếp.

June 2013
Reading MCA-Modified ALDs_Vietnamese

10

ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS

LỚP 5 – TÀI LIỆU MÔ TẢ MỨC THÀNH TÍCH ĐÃ SỬA ĐỔI

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách không nhất quán và có độ chính xác rất thấp.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Xác định ý chính/thông điệp chủ đạo được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Nhớ lại các chi tiết trong một đoạn văn đọc
Xác định các cảm xúc của các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Đưa ra các phán đoán đơn giản dựa một phần vào các thông tin trong một đoạn văn đọc
Xác định các quan điểm được nói rõ ràng trong văn bản
Xác định chuỗi các sự kiện cơ bản trong một đoạn văn đọc
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Xác định các đầu mối ngữ cảnh rõ ràng trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Xác định thuật ngữ kỹ thuật đã học trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Xác định các từ nối rõ ràng (ví dụ: và, nhưng, chốc lát, thường xuyên)
Xác định mục đích của tác giả khi được thể hiện rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Xác định cứ liệu rõ ràng trong văn bản (ví dụ: sự liên kết lô-gíc giữa các câu)

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và độ chính xác hạn chế.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Nói rõ ý chính/thông điệp chủ đạo hoặc chủ đề chung căn cứ vào một phần của đoạn văn đọc hoặc
toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết chính trong một đoạn văn đọc
Xác định các yếu tố cơ bản của sự mô tả tính cách trong một đoạn văn đọc (ví dụ: cảm xúc, mô-típ)
Đưa ra các phán đoán đơn giản dựa trên các thông tin tường minh trong một đoạn văn đọc
Xác định các dữ liệu hoặc quan điểm được nói rõ ràng trong văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện chính trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu văn bản tường minh để đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
Xác định một kết quả khi cho biết nguyên nhân
Đưa ra các so sánh đơn giản dựa trên các thông tin được trình bày rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Nhận biết các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: nhân vật, bối cảnh, cốt truyện)
Xác định các yếu tố văn chương của bối cảnh và chủ đề chung
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh rõ ràng trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật đã học trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ thông dụng để xác định nghĩa của từ vựng theo cấp lớp
Xác định các từ nối rõ ràng (ví dụ: và, nhưng, chốc lát, thường xuyên)
Nhận biết các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Nói rõ mục đích của tác giả khi được thể hiện rõ ràng trong văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: tâm trạng)
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Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá cơ bản về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình
bày rõ ràng trong một đoạn văn đọc

Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách nhất quán và chính xác.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện và chủ đề chung căn cứ vào một phần của một đoạn
văn hoặc toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Xác định các mô-típ và cảm xúc của nhân vật
Đưa ra sự khái quát hóa đơn giản dựa trên các thông tin tường minh trong một đoạn văn đọc
Hiểu được các ngụ ý căn cứ vào nhiều cứ liệu trong một đoạn văn đọc
Phân biệt giữa cứ liệu và quan điểm trong văn bản
Xâu chuỗi được các sự kiện cốt truyện cơ bản hoặc các bước trong một quá trình
Sử dụng cứ liệu văn bản để đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
Xác định các mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Đưa ra các so sánh đơn giản dựa trên các thông tin được trình bày rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: nhân vật, bối cảnh, cốt truyện)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Phân loại thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ, phụ tố và gốc từ thông dụng để xác định nghĩa của từ vựng
theo cấp lớp
Sử dụng các từ nối rõ ràng (ví dụ: và, nhưng, chốc lát, sau đó) để nhận ra sự chuyển ý tiêu chuẩn
Liên kết hàm ý với ý nghĩa
Xác định các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Xác định mục đích của tác giả trong một văn bản
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) của văn bản
Xác định các biện pháp văn chương (ví dụ: tâm trạng)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên các thông tin được trình bày rõ ràng trong một
đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Nhận biết cứ liệu hỗ trợ cho một lập luận
• Nhận biết cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích Thay thế đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và hiệu quả ở mức độ cao.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt ý chính/thông điệp chủ đạo, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện và chủ đề chung căn cứ vào một
phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
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Xác định các chi tiết liên quan cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Hiểu các mô-típ và cảm xúc của nhân vật
Sử dụng thủ pháp khái quát hóa để đưa ra những phán đoán về một đoạn văn đọc
Hiểu được ngụ ý về một đoạn văn đọc
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện cơ bản, các sự kiện có thực hoặc các bước trong một quá trình
Đưa ra các kết luận hợp lô-gíc dựa trên các thông tin được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu văn bản để hiểu được mối quan hệ nguyên nhân/kết quả
Đưa ra các so sánh đơn giản dựa trên các thông tin có hàm ý trong một đoạn văn đọc
Xác định các thuật ngữ văn chương (ví dụ: sắc thái, tâm trạng)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Xác định mục đích của thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng hình thái học (cấu trúc từ) để xác định nghĩa của từ hoặc cụm từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu những sự chuyển ý tiêu chuẩn
Nhận biết các hàm ý trong các ngữ cảnh quen thuộc
Phân tích các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Nói rõ mục đích của tác giả trong và giữa (các) văn bản
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) và văn phong (kỹ thuật và cách tiếp cận của tác giả để
truyền tải ý nghĩa, ví dụ: sự lựa chọn từ và cấu trúc câu) của một văn bản
Định nghĩa ý nghĩa các biện pháp văn chương (ví dụ: tâm trạng, sắc thái)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên các thông tin được trình bày rõ ràng trong một
đoạn văn đọc
• Xác định và hiểu rõ lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Nhận biết sự đầy đủ của cứ liệu
• Hiểu cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
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LỚP 6 – TÀI LIỆU MÔ TẢ MỨC THÀNH TÍCH ĐÃ SỬA ĐỔI

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách không nhất quán và có độ chính xác rất thấp.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Xác định ý chính/thông điệp chủ đạo được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Nhớ lại các chi tiết chính trong một đoạn văn đọc
Xác định các cảm xúc của các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Đưa ra các phán đoán đơn giản dựa trên các thông tin tường minh trong một đoạn văn đọc
Xác định các dữ liệu được nói rõ ràng trong văn bản
Xác định chuỗi các sự kiện cơ bản trong một đoạn văn đọc
Rút ra các kết luận dựa một phần vào các thông tin trong một đoạn văn đọc
Nhận biết một kết quả khi cho biết nguyên nhân
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh cơ bản trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật cơ bản trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Xác định các từ nối rõ ràng (ví dụ: lần nữa, cũng, tuy nhiên, tất nhiên) trong văn bản
Xác định mục đích của tác giả khi được thể hiện rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá cơ bản về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình
bày rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Hiểu rằng cứ liệu có thể được sử dụng để hỗ trợ cho một lập luận

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và độ chính xác hạn chế.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Nói rõ ý chính/thông điệp chủ đạo căn cứ vào một phần của đoạn văn đọc hoặc toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết hỗ trợ được liên kết với các kết luận rút ra từ văn bản như thế nào
Nhận biết sự mô tả tính cách cơ bản (ví dụ: các cảm xúc, mô-típ)
Đối chiếu các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra các phán đoán đơn giản
• xác định các mối quan hệ nguyên nhân/kết quả đơn giản
• xác định dữ liệu
• đưa ra những so sánh đơn giản
Xâu chuỗi các sự kiện cơ bản theo thứ tự thời gian
Nhận biết các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: anh hùng, kẻ hung ác, v.v…)
Xác định các yếu tố văn chương của bối cảnh và chủ đề chung
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh rõ ràng trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
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Sử dụng các tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ thông dụng để xác định nghĩa của từ vựng theo cấp lớp
Xác định các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: lần nữa, cũng, tuy nhiên, tất nhiên) để nhận biết sự
chuyển ý trong văn bản
Nhận biết các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Nói rõ mục đích của tác giả khi được thể hiện rõ ràng trong văn bản
Xác định các biện pháp văn chương (ví dụ: phép ẩn dụ, so sánh)
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) của văn bản
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình bày rõ
ràng trong một đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Xác định cứ liệu đáng tin cậy (ví dụ: các bài phỏng vấn với chuyên gia, nghiên cứu hiện nay) để
hỗ trợ cho một lập luận
• Nhận biết cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm

Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách nhất quán và chính xác.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề chung và các chi tiết hỗ trợ căn cứ vào một
phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết chính hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Xác định các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: các mô-típ, cảm xúc)
Đối chiếu các ý hoặc nhân vật
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán đơn giản
• xác định các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả đơn giản
• xác định cứ liệu và quan điểm
• hiểu được ngụ ý
• đưa ra những so sánh
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện chính hoặc các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: anh hùng, kẻ hung ác, v.v…)
Nhận biết cách sử dụng các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, bối cảnh hoặc
chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Phân loại thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng cấu trúc từ để cấu tạo nghĩa của từ hoặc cụm từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để nhận biết những sự chuyển ý tiêu
chuẩn
Liên kết hàm ý với ý nghĩa
Xác định các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Xác định mục đích của tác giả trong các văn bản
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) và văn phong (kỹ thuật và cách tiếp cận của tác giả để
truyền tải ý nghĩa, ví dụ: sự lựa chọn từ và cấu trúc câu) của một văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: phép ẩn dụ, so sánh)
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Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên các thông tin được trình bày rõ ràng trong một
đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Nhận biết sự đầy đủ của cứ liệu
• Xác định cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích Thay thế đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và hiệu quả ở mức độ cao.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt ý chính/thông điệp chủ đạo, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, chủ đề và chủ đề chung căn cứ
vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết chính và liên quan cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Hiểu cách sử dụng của sự mô tả tính cách (ví dụ: các mô-típ, cảm xúc)
So sánh và đối chiếu các ý hoặc nhân vật
Sử dụng cứ liệu văn bản được nói rõ ràng hoặc ngụ ý để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán
• hiểu các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả
• phân biệt giữa cứ liệu và quan điểm
• hiểu được ngụ ý
• trích dẫn một cách chính xác từ văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện chính, các sự kiện có thực và các bước trong một quá trình theo
thứ tự thời gian
Đưa ra các so sánh đơn giản dựa trên các thông tin có hàm ý trong một đoạn văn đọc
Xác định các thuật ngữ văn chương (ví dụ: cách giải quyết, mở đầu, v.v...)
Xác định cách sử dụng các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, bối cảnh hoặc
chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Đánh giá cách sử dụng của thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các cấu trúc từ và sự đa nghĩa của từ để cấu tạo nghĩa của các từ hoặc cụm từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu nhiều loại chuyển ý khác nhau
Nhận biết các hàm ý trong các ngữ cảnh quen thuộc
Xác định các biện pháp tu từ đơn giản
Phân tích các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản
Nói rõ mục đích của tác giả trong và giữa (các) văn bản
Nhận biết sự tương tác giữa tâm trạng và văn phong
Hiểu mục đích của các biện pháp văn chương (ví dụ: phép ẩn dụ, so sánh)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên các thông tin trong một đoạn văn đọc
• Xác định và hiểu rõ lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Đánh giá sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
• Hiểu cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
• Nhận biết những sai lầm rõ ràng về mặt lô-gíc (ví dụ: sự rập khuôn)
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LỚP 7 – TÀI LIỆU MÔ TẢ MỨC THÀNH TÍCH ĐÃ SỬA ĐỔI

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách không nhất quán và có độ chính xác rất thấp.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Xác định ý chính/thông điệp chủ đạo được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Nhớ lại các chi tiết chính trong một đoạn văn đọc
Xác định các cảm xúc của các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Đưa ra các phán đoán đơn giản dựa trên các thông tin tường minh trong một đoạn văn đọc
Xác định các cứ liệu và quan điểm được nói rõ ràng trong văn bản
Xác định chuỗi các sự kiện cơ bản trong một đoạn văn đọc
Xác định nguyên nhân và kết quả
Nhận biết các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: cốt truyện, cách giải quyết mâu thuẫn)
Xác định bối cảnh trong một đoạn văn đọc
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh cơ bản trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật cơ bản trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Nhận biết các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: ngoài ra, thay vì, sau cùng) trong văn bản
Liên kết các hàm ý với ý nghĩa
Nói rõ được mục đích cơ bản của tác giả trong văn bản
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình bày rõ
ràng trong một đoạn văn đọc
Hiểu rằng mức độ đáng tin cậy của tác giả có thể phải được xem xét lại

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và độ chính xác hạn chế.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo căn cứ vào một phần của đoạn văn đọc hoặc toàn
đoạn văn
Xác định các chi tiết chính liên quan đến các kết luận rút ra từ văn bản
Nhận biết sự mô tả tính cách cơ bản (ví dụ: các cảm xúc, mô-típ)
So sánh và đối chiếu các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra các phán đoán đơn giản
• xác định các mối quan hệ nguyên nhân/kết quả đơn giản
• xác định cứ liệu và quan điểm
Xâu chuỗi các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: cốt truyện, cách giải quyết mâu thuẫn, v.v…)
Xác định các yếu tố văn chương cơ bản (ví dụ: ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện)
June 2013
Reading MCA-Modified ALDs_Vietnamese

18

GRADE 7

Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các cấu trúc từ để cấu tạo nghĩa
Xác định các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: ngoài ra, thay vì, sau cùng)
Nhận biết các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản ảnh hưởng đến ý nghĩa
Nhận biết các hàm ý trong các ngữ cảnh quen thuộc
Nhận biết các biện pháp tu từ đơn giản
Nói rõ mục đích của tác giả trong một văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng
điềm báo trước)
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) của văn bản
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả trong một đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Xác định cứ liệu đáng tin cậy (ví dụ: các bài phỏng vấn với chuyên gia, nghiên cứu hiện nay) để
hỗ trợ cho một lập luận trong văn bản
• Xác định cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn, nghiên
cứu)

Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách nhất quán và chính xác.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề chung và các chi tiết hỗ trợ căn
cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Sử dụng các chi tiết chính để hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Xác định các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: các mô-típ, cảm xúc)
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật dựa vào văn bản
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán đơn giản
• xác định các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả
• phân biệt giữa cứ liệu và quan điểm
• hiểu được ngụ ý
• trích dẫn một cách chính xác từ văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện chính hoặc các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: cốt truyện, mâu thuẫn, cách giải quyết, v.v…)
Nhận biết cách sử dụng và sự liên kết giữa các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt
truyện, mâu thuẫn, bối cảnh hoặc chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Nhận biết cách mà ngữ cảnh đưa đến các nghĩa muốn nhắm tới hoặc chính xác của từ
Phân loại thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các cứ liệu rõ ràng để hiểu được nghĩa của từ
Sử dụng cấu trúc từ để cấu tạo nghĩa của từ hoặc cụm từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để nhận biết những sự chuyển ý tiêu
chuẩn
Xác định các hàm ý trong các ngữ cảnh quen thuộc
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Xác định các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản
Hiểu được mục đích của tác giả trong các văn bản
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) và văn phong (kỹ thuật và cách tiếp cận của tác giả để
truyền tải ý nghĩa, ví dụ: sự lựa chọn từ và cấu trúc câu) của một văn bản
Xác định các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng điềm báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên văn bản
• Xác định và hiểu rõ lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Xác định sự đầy đủ của cứ liệu
• Xác định cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
• Nhận biết cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn với chuyên
gia, nghiên cứu hiện nay)

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích Thay thế đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và hiệu quả ở mức độ cao.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề, chủ đề chung và các chi tiết hỗ
trợ căn cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Sử dụng các chi tiết chính và có liên quan từ văn bản để hỗ trợ cho các kết luận
Hiểu cách sử dụng của sự mô tả tính cách (ví dụ: các mô-típ, cảm xúc)
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật trong nhiều loại văn bản
Sử dụng cứ liệu văn bản được nói rõ ràng hoặc ngụ ý để
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán
• hiểu các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả
• hiểu được ngụ ý
• trích dẫn một cách chính xác từ văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện chính, các sự kiện có thực và các bước trong một quá trình theo
thứ tự thời gian
Định nghĩa các thuật ngữ văn chương (ví dụ: nhân vật phản diện, nhân vật chính diện, v.v…)
Xác định cách sử dụng các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, bối cảnh hoặc
chủ đề chung)
Đánh giá sự liên kết giữa các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, mẫu thuẫn,
bối cảnh hoặc chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Hiểu được thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Nhận biết cách mà ngữ cảnh và cấu trúc từ dẫn dắt đến các nghĩa muốn nhắm đến của từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu nhiều loại chuyển ý khác nhau
Xác định các biện pháp tu từ và hàm ý đơn giản
Phân tích các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản và ảnh hưởng của chúng đối với ý
nghĩa
Diễn giải mục đích của tác giả trong văn bản
Nhận biết sự tương tác giữa tâm trạng và văn phong
Hiểu được mục đích của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng điềm
báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên văn bản
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•
•
•
•
•

Xác định và hiểu rõ lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
Đánh giá sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
Hiểu cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
Xác định những sai lầm về mặt lô-gíc (ví dụ: sự rập khuôn)
Hiểu được cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn với
chuyên gia, nghiên cứu hiện nay)
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LỚP 8 – TÀI LIỆU MÔ TẢ MỨC THÀNH TÍCH ĐÃ SỬA ĐỔI

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách không nhất quán và có độ chính xác rất thấp.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Xác định ý chính/thông điệp chủ đạo và/hoặc các chi tiết hỗ trợ được nói rõ ràng trong văn bản cơ
bản
Nhớ lại các chi tiết chính trong một đoạn văn đọc
Xác định các cảm xúc hoặc mô-típ của các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Đưa ra các phán đoán đơn giản dựa trên các thông tin tường minh trong một đoạn văn đọc
Xác định các cứ liệu và quan điểm được nói rõ ràng trong văn bản
Xác định chuỗi các sự kiện cơ bản trong một đoạn văn đọc
Xác định nguyên nhân và kết quả
Đưa ra những sự so sánh dựa trên các thông tin tường minh trong văn bản
Xác định bối cảnh trong một đoạn văn đọc
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh cơ bản trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật cơ bản trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Nhận biết các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: ngoài ra, thay vì, ví dụ) trong văn bản
Liên kết các hàm ý với ý nghĩa
Nói rõ được mục đích cơ bản của tác giả trong văn bản
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình bày rõ
ràng trong một đoạn văn đọc
Xác định lập luận rõ ràng trong văn bản (ví dụ: các chi tiết, ví dụ)

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và độ chính xác hạn chế.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo căn cứ vào một phần của đoạn văn đọc hoặc toàn
đoạn văn
Xác định cách các chi tiết chính liên quan đến các kết luận rút ra từ văn bản
Nhận biết sự mô tả tính cách cơ bản (ví dụ: ngoại hình, các mô-típ)
Đối chiếu các nhân vật trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra các phán đoán
• xác định mối quan hệ nguyên nhân/kết quả
• xác định cứ liệu và quan điểm
Xâu chuỗi các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
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Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: cốt truyện, cách giải quyết mâu thuẫn, v.v…)Xác
định các yếu tố văn chương cơ bản (ví dụ: ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, bối cảnh, chủ đề
chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các đầu mối ngữ cảnh trong văn bản để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các cấu trúc từ để cấu tạo nghĩa
Xác định các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: ngoài ra, thay vì, ví dụ)
Nhận biết các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản cơ bản ảnh hưởng đến ý nghĩa
Xác định các hàm ý của một số từ và cụm từ
Nhận biết các biện pháp tu từ đơn giản
Nói rõ mục đích của tác giả trong một văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng
điềm báo trước)
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) của văn bản
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả trong một đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Xác định cứ liệu đáng tin cậy (ví dụ: các bài phỏng vấn với chuyên gia, nghiên cứu hiện nay) để
hỗ trợ cho một lập luận trong văn bản
• Xác định cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn, nghiên
cứu)

Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách nhất quán và chính xác.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề chung, chủ đề và các chi tiết hỗ
trợ căn cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Sử dụng các chi tiết chính để hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Phân biệt các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: ngoại hình, các mô-típ)
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật dựa vào văn bản
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để:
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán
• xác định các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả
• phân biệt giữa cứ liệu và quan điểm
• hiểu được ngụ ý
• trích dẫn một cách chính xác từ văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện hoặc các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: nhân vật phản diện, nhân vật chính diện, v.v…)
Nhận biết cách sử dụng và sự liên kết giữa các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt
truyện, mâu thuẫn, bối cảnh hoặc chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng các cứ liệu để hiểu được nghĩa của từ
Nhận biết cách ngữ cảnh và cấu trúc dẫn dắt đến các nghĩa muốn nhắm tới hoặc chính xác của từ
Phân loại thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng các cứ liệu rõ ràng để hiểu được nghĩa của từ
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Sử dụng cấu trúc từ để cấu tạo nghĩa của từ hoặc cụm từ
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu nhiều loại chuyển ý khác nhau
Xác định các biện pháp tu từ và hàm ý
Xác định hàm ý của các từ và cụm từ
Xác định các đặc trưng, định dạng và chức năng của cấu trúc văn bản cơ bản và ảnh hưởng của
chúng đến ý nghĩa
Hiểu được mục đích của tác giả trong các văn bản
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) và văn phong (kỹ thuật và cách tiếp cận của tác giả để
truyền tải ý nghĩa, ví dụ: sự lựa chọn từ và cấu trúc câu) của một văn bản
Xác định các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng điềm báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên văn bản
• Xác định và hiểu rõ lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Xác định sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
• Xác định cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
• Nhận biết mức độ đáng tin cậy của các thông tin được trình bày trong văn bản như thế nào (ví
dụ: các bài phỏng vấn với chuyên gia, nghiên cứu hiện nay)

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích Thay thế đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và hiệu quả ở mức độ cao.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề, chủ đề chung, bối cảnh, mâu
thuẫn và các chi tiết hỗ trợ căn cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Sử dụng các chi tiết chính và có liên quan từ văn bản để hỗ trợ cho các kết luận
So sánh các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: ngoại hình, các mô-típ) và ảnh hưởng của các thủ pháp
đó đến các yếu tố văn chương khác
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật trong nhiều loại văn bản
Sử dụng cứ liệu văn bản được nói rõ ràng hoặc ngụ ý để
• đưa ra các kết luận hợp lô-gíc
• đưa ra sự khái quát hóa và phán đoán có liên quan
• hiểu các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả
• hiểu được ngụ ý
• trích dẫn một cách chính xác từ văn bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện, các sự kiện có thực và các bước trong một quá trình theo thứ tự
thời gian
Hiểu được các thuật ngữ văn chương (ví dụ: nhân vật phản diện, nhân vật chính diện, v.v…)
Xác định cách sử dụng các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, bối cảnh hoặc
chủ đề chung)
Đánh giá sự liên kết giữa các yếu tố văn chương (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, mâu thuẫn,
bối cảnh hoặc chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng suy luận và cứ liệu để hiểu được nghĩa của từ
Hiểu được cách sử dụng của thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Nhận biết cách mà ngữ cảnh và cấu trúc từ dẫn dắt đến các nghĩa muốn nhắm đến của từ
Diễn giải mối các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu những sự chuyển ý phức tạp
hơn
Xác định các biện pháp tu từ và phân biệt các hàm ý
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Phân tích các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản và ảnh hưởng của chúng đối với ý
nghĩa
Diễn giải mục đích của tác giả trong văn bản
Nhận biết sự tương tác giữa tâm trạng và văn phong
Hiểu được mục đích của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng điềm
báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đánh giá mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên văn bản
• Xác định và hiểu rõ lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ) trong văn bản
• Đánh giá sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
• Đánh giá cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
• Xác định những sai lầm về mặt lô-gíc (ví dụ: sự rập khuôn)
• Hiểu được cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn với
chuyên gia, nghiên cứu hiện nay)
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LỚP 10 – TÀI LIỆU MÔ TẢ MỨC THÀNH TÍCH ĐÃ SỬA ĐỔI

Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách không nhất quán và có độ chính xác rất thấp.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Xác định ý chính/thông điệp chủ đạo và chủ đề được nói rõ ràng trong một đoạn văn đọc
Xác định các chi tiết chính có liên quan từ một đoạn văn đọc
Xác định các cảm xúc hoặc mô-típ của các nhân vật trong một văn bản
So sánh các nhân vật hoặc ý dựa trên các thông tin tường minh trong văn bản
Xác định cứ liệu rõ ràng từ văn bản để hỗ trợ:
• các kết luận chung
• sự khái quát hóa và phán đoán
• các ngụ ý
• mối quan hệ nguyên nhân/kết quả rõ ràng
• xác định cứ liệu và quan điểm
Xâu chuỗi các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định bối cảnh trong một đoạn văn đọc
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng ngữ cảnh và cấu trúc từ cơ bản để hiểu nghĩa của các từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật cơ bản trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Xác định các từ/cụm từ nối tiêu chuẩn (ví dụ: cuối cùng, vẫn, mặc dù, tất nhiên) trong văn bản
Liên kết hàm ý với ý nghĩa
Nói rõ được mục đích chung của tác giả trong văn bản
Nhận biết các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản và ảnh hưởng của chúng đối với ý
nghĩa
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa vào cứ liệu được trình bày rõ
ràng trong một đoạn văn đọc
• Xác định lập luận rõ ràng trong văn bản (ví dụ: các chi tiết, ví dụ)
• Nhận biết cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn, nghiên
cứu)

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và độ chính xác hạn chế.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, các chi tiết hỗ trợ và chủ đề căn cứ vào một phần
của đoạn văn đọc hoặc toàn đoạn văn
Xác định các chi tiết chính để hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ văn bản
Nhận biết các thủ pháp mô tả tính cách cơ bản (ví dụ: ngoại hình, hành vi ứng xử, mô-típ)
So sánh hoặc đối chiếu các nhân vật cơ bản, các ý hoặc sự kiện đơn giản trong một đoạn văn đọc
Sử dụng cứ liệu rõ ràng từ văn bản để hỗ trợ:
• các kết luận cơ bản và ngụ ý đơn giản
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• sự khái quát hóa và phán đoán
• mối quan hệ nguyên nhân/kết quả đơn giản
• xác định cứ liệu và quan điểm
• nhận biết các biểu tượng cơ bản
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện hoặc các bước trong một quá trình theo thứ tự thời gian
Xác định các thuật ngữ văn chương cơ bản (ví dụ: cốt truyện, cách giải quyết mâu thuẫn, v.v…)
Nhận biết sự liên kết rõ ràng giữa các yếu tố văn chương trong một văn bản (ví dụ: ý chính, các chi
tiết hỗ trợ, cốt truyện, đề tài, bối cảnh hoặc chủ đề chung)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Nhận biết cách mà các mối quan hệ giữa từ, ngữ cảnh và cấu trúc dẫn dắt đến ý nghĩa
Sử dụng các cứ liệu để hiểu được nghĩa của từ
Định nghĩa thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Nhận biết các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa báo hiệu sự chuyển ý
Xác định các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản và ảnh hưởng của chúng đối với ý
nghĩa
Nhận biết ảnh hưởng của việc lựa chọn từ đối với ý nghĩa
Xác định các hàm ý của một số từ và cụm từ
Nhận biết các biện pháp tu từ
Nói rõ mục đích chính của tác giả trong một văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng
điềm báo trước)
Xác định tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) của văn bản
Xác định các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng điềm báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về mức độ đáng tin cậy của tác giả và văn bản dựa vào cứ liệu trong một
đoạn văn đọc
• Nhận biết cách lập luận có tính thuyết phục (ví dụ: “tô vẽ một bức tranh”, sự thấu cảm)
• Xác định cách các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng vấn, nghiên
cứu)

Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây một cách nhất quán và chính xác.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, chủ đề chung, chủ đề và các chi tiết hỗ
trợ căn cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Sử dụng các chi tiết chính/có liên quan để hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ một đoạn văn đọc
Hiểu được các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: hành vi ứng xử, các mô-típ)
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật dựa vào văn bản
Sử dụng cứ liệu văn bản được nói rõ ràng hoặc ngụ ý để cung cấp hỗ trợ đầy đủ:
• các kết luận và ngụ ý
• sự khái quát hóa và phán đoán
• mối quan hệ nguyên nhân/kết quả
• xác định hình tượng hóa
• phân biệt giữa sự kiện và quan điểm
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện, các sự kiện có thực và các bước trong một quá trình theo thứ tự
thời gian
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Hiểu được các thuật ngữ văn chương (ví dụ: cao trào, cách giải quyết) và các yếu tố văn chương (ví
dụ: sử dụng điềm báo trước, sự kịch tính, hình tượng)
Xác định sự liên kết giữa các yếu tố văn chương trong một văn bản hoặc nhiều cách cắt nghĩa văn
bản (ý chính, các chi tiết hỗ trợ, cốt truyện, mâu thuẫn, đề tài, bối cảnh, chủ đề)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng suy luận và cứ liệu để hiểu được nghĩa của từ
Nhận biết cách mối quan hệ giữa các từ, ngữ cảnh và cấu trúc dẫn dắt đến các nghĩa muốn nhắm
đến hoặc chính xác của từ
Phân loại thuật ngữ kỹ thuật trong các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Sử dụng cấu trúc từ và sự đa nghĩa của từ hoặc cụm từ để cấu tạo nghĩa
Sử dụng các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu nhiều loại chuyển ý khác nhau
Hiểu được các biện pháp tu từ
Xác định hàm ý của các từ và cụm từ
Phân tích các đặc trưng, định dạng và chức năng của cấu trúc văn bản cơ bản và ảnh hưởng của
chúng đến ý nghĩa
Diễn giải mục đích chính của tác giả trong (các) văn bản
Hiểu được cách sử dụng tâm trạng (không khí đầy cảm xúc) và văn phong (kỹ thuật và cách tiếp cận
của tác giả để truyền tải ý nghĩa, ví dụ: sự lựa chọn từ và cấu trúc câu) trong một văn bản
Nhận biết cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng
điềm báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá về các văn bản và mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên:
• các thủ pháp lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ)
• sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
• phân tích cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
Xác định cách lập luận có tính thuyết phục (ví dụ: “tô vẽ một bức tranh”, sự thấu cảm)
Hiểu được mức độ đáng tin cậy của các thông tin được trình bày trong văn bản (ví dụ: các bài phỏng
vấn, nghiên cứu)

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích Thay thế đã Sửa đổi
Khi tương tác với văn bản văn học và thông tin, học sinh ở mức thành tích này thể hiện
các kỹ năng sau đây với sự nhất quán và hiệu quả ở mức độ cao.
Các Ý và Chi tiết Chính (Tiêu chuẩn 1, 2, 3)
Tóm tắt hoặc diễn giải ý chính/thông điệp chủ đạo, cốt truyện, đề tài, chủ đề, chủ đề chung, bối cảnh,
mâu thuẫn và các chi tiết hỗ trợ căn cứ vào một phần của một đoạn văn hoặc toàn đoạn văn
Diễn giải văn bản
Đánh giá các chi tiết chính có liên quan để hỗ trợ cho các kết luận rút ra từ văn bản
Đánh giá các thủ pháp mô tả tính cách (ví dụ: ngoại hình, hành vi ứng xử, động cơ) và ảnh hưởng
của các thủ pháp đó đến các yếu tố văn chương khác
So sánh và đối chiếu các ý tưởng hoặc các nhân vật trong nhiều loại văn bản
Sử dụng cứ liệu văn bản được nói rõ ràng hoặc ngụ ý để cung cấp:
• các kết luận và ngụ ý
• sự khái quát hóa và phán đoán
• phân tích cứ liệu và quan điểm
• sự giải thích các mối quan hệ nguyên nhân/kết quả
• diễn giải của hình tượng hóa
Xâu chuỗi các sự kiện cốt truyện, các sự kiện có thực và các bước trong một quá trình theo thứ tự
thời gian
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Hiểu được các thuật ngữ văn chương (ví dụ: nhân vật phản diện, nhân vật chính diện, v.v…)
Diễn giải ý nghĩa của các thuật ngữ văn chương (ví dụ: cao trào, cách giải quyết) và các yếu tố văn
chương (ví dụ: sử dụng điềm báo trước, sự kịch tính, hình tượng)
Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố văn chương trong một văn bản (ý chính, các chi tiết hỗ trợ,
cốt truyện, mâu thuẫn, đề tài, bối cảnh, chủ đề chung, chủ đề)
Thủ pháp và Cấu trúc (Tiêu chuẩn 4, 5, 6)
Sử dụng cứ liệu để hiểu các lựa chọn của tác giả
Đánh giá ứng dụng của các thuật ngữ kỹ thuật giữa các văn bản thuộc lĩnh vực nội dung
Phân tích cấu trúc từ và sự đa nghĩa của từ hoặc cụm từ để cấu tạo nghĩa
Phân tích các mối quan hệ giữa từ, các từ và cụm từ khóa để hiểu nhiều loại chuyển ý khác nhau
Diễn giải các biện pháp tu từ
Phân biệt sự khác nhau giữa các nghĩa bóng và hàm ý của các từ và cụm từ
Đánh giá các đặc trưng, định dạng và chức năng của văn bản và ảnh hưởng của chúng đối với ý
nghĩa
Phân tích mục đích của tác giả trong văn bản
Phân tích sự tương tác giữa tâm trạng và văn phong
Phân tích cách sử dụng của các biện pháp văn chương (ví dụ: sự kịch tính, hình tượng, sử dụng
điềm báo trước)
Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng (Tiêu chuẩn 8, chỉ tiêu chí phụ về Văn bản Thông tin)
Đưa ra các ý kiến đánh giá phức tạp về các văn bản và mức độ đáng tin cậy của tác giả dựa trên:
• các thủ pháp lập luận (ví dụ: các chi tiết, ví dụ)
• sự liên quan và đầy đủ của cứ liệu
• sự đánh giá cách mà tác giả trình bày cứ liệu và quan điểm
Đánh giá hiệu quả của lập luận có tính thuyết phục
Hiểu được các cứ liệu và các lập luận được trình bày trong văn bản như thế nào và tại sao
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