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Không Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi

Lớp 11

Học sinh ở trình độ này hoàn thành một số ít trong số những kỹ năng toán học cơ bản nhất được
trình bày trong các tiêu chuẩn thành tích đã sửa đổi cho 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 đồ thị
Mô tả các dịch chuyển hoặc lưới bằng cách sử dụng các từ (ví dụ: lên, xuống, trái, phải)
Hình học & Phép đo
Xác định tính chất của các tam giác đều, tam giác cân và tam giác thường
Sử dụng Định lý Pythagore để xác định tam giác vuông
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Tính giá trị trung bình của tập hợp dữ liệu
Xác định các loại hình thể hiện dữ liệu khác nhau như biểu đồ phân bố rải rác

Đạt Một phần Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi

Lớp 11

Học sinh ở trình độ này đáp ứng một phần các kỹ năng toán học được trình bày trong các tiêu chuẩn
thành tích đã sửa đổi cho các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được
thể hiện có thể bao gồm:
Đại số
Xác định một số đặc trưng quan trọng của các hàm tuyến tính (ví dụ: độ dốc) bằng cách sử dụng
phương pháp đồ thị
Biểu diễn các hàm tuyến tính bằng cách sử dụng các bảng, mô tả bằng lời, các ký hiệu và đồ thị
Biết giải hệ phương trình tuyến tính được trình bày dưới dạng đồ thị
Hình học & Phép đo
Tính diện tích và thể tích các hình trong hình học khi có công thức
Xác định chiều dài các cạnh của các tam giác (có các góc) 30-60-90 và 45-45-90 khi cho trước
các mối quan hệ đặc biệt trong tam giác đó
Thay độ dài các cạnh của tam giác để mô tả sin, cosin và tang khi cho trước các mối quan hệ
lượng giác
Giải các bài toán liên quan đến hình tương tự
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Tìm điểm giữa và khoảng trong một tập hợp dữ liệu được sắp xếp ngẫu nhiên
Tính xác suất thực nghiệm và lý thuyết
Xác định một số cách mà một tập hợp dữ liệu có thể đánh lạc hướng
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Đạt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi

Lớp 11

Học sinh ở trình độ này đáp ứng các kỹ năng toán học được trình bày trong các tiêu chuẩn thành tích
đã sửa đổi cho các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện có
thể bao gồm:
Đại số
Nhân một số với một đơn thức
Cộng và trừ các đa thức
Xác định các dịch chuyển ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng đồ thị và ký hiệu của một hàm
Trình bày và giải quyết các tình huống thực tiễn và toán học liên quan đến các hàm tuyến tính và
hàm số mũ bằng cách sử dụng các bảng và đồ thị
Hình học & Phép đo
Tính diện tích bề mặt của các hình trong hình học khi có công thức
Sử dụng các tính chất của đa giác để giải các bài toán thường gặp
Áp dụng các tính chất của các góc trong các hình chẳng hạn như các đường song song bị cắt bởi
một đường cắt ngang
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Mô tả các khái niệm xác suất bằng cách sử dụng giản đồ Venn
Xác định phần hợp hoặc giao trong giản đồ Venn
Sử dụng VÀ và HOẶC để mô tả các mối quan hệ được trình bày dưới dạng hình ảnh

Vượt Tiêu chuẩn Thành tích đã Sửa đổi

Lớp 11

Học sinh ở trình độ này vượt trên các kỹ năng toán học được trình bày trong các tiêu chuẩn thành
tích đã sửa đổi cho các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Minnesota. Một số kỹ năng được thể hiện
có thể bao gồm:
Đại số
Biến đổi tương đương các biểu thức đại số thành các đa thức và các số mũ hữu tỉ dương
Nhận biết (các) đường tiệm cận đồ thị của một hàm số mũ
Hình học & Phép đo
Áp dụng các tỷ số lượng giác để tìm sin, cosin và tang của góc nhọn trong tam giác vuông
Phát hiện ra lập luận còn thiếu trong một chứng minh hình học
Phân tích Dữ liệu & Xác suất
Phân tích các tập hợp dữ liệu để xác định các kiểu hình và đưa ra phán đoán
Sử dụng giản đồ Venn để giải thích các tình huống thực tiễn liên quan đến phần hợp, phần giao
và phần bù
Giải thích sự khác nhau giữa quan hệ tương quan và quan hệ nhân quả
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