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TÊN HỌC SINH:  

 LỚP: 03 

     NĂM HỌC: 2030 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH NGÀY 

  Vui lòng tách ra, ký tên và trả lại trường với bất kỳ nhận xét nào bạn muốn thực hiện.____________________________ 

              TÊN TRƯỜNG: HẠN: KẾT THÚC 

TÊN HỌC SINH: LỚP: 03 GIỚI TÍNH:  

  CỐ 
GẮNG 

 

                                                                          TIÊU ĐỀ T1 T2 T3 T4 GIÁO VIÊN 
  Kỹ năng làm việc, học tập & xã hội       
  Thể hiện sự tôn trọng       

  Thực hành kiểm soát bản thân       

  Làm việc hợp tác với những người khác       

  Làm theo chỉ dẫn       

  Sử dụng kỹ năng lắng nghe       

  Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan       

  Giữ các tài liệu có ngăn nắp       

  Chịu trách nhiệm về các hành động       

  Đóng góp tích cực vào thảo luận của lớp       

  Hoàn thành bài tập về nhà       

  Ngôn ngữ       
  Sử dụng một chiến lược viết trước đơn giản khi có mục đích và đối tượng mong 

muốn. 
      

  Tạo ý tưởng chính để hỗ trợ một văn bản nhiều đoạn bằng cách sử dụng nhiều kiểu 
câu khác nhau, bao gồm cả mệnh lệnh và câu cảm thán. 

      

  Hỗ trợ các câu chủ đề trong mỗi đoạn bằng các dữ kiện và chi tiết (từ các nguồn khi 
thích hợp). 

      

  Phân loại, sắp xếp và trình tự các chi tiết hỗ trợ thành một văn bản với phần đầu, 
phần giữa và phần cuối rõ ràng. 

      

  Đề cập đến một đối tượng thích hợp.       
  Phát triển và củng cố bài viết bằng cách sửa đổi ý chính, trình tự (ý tưởng), trọng 

tâm, đầu / giữa / cuối, chi tiết / sự kiện (từ các nguồn, khi thích hợp), lựa chọn từ 
(liên quan đến chủ đề), cấu trúc câu, chuyển tiếp, đối tượng và mục đích , tiếng nói. 

      

  Chỉnh sửa các quy ước ngôn ngữ       

  Thiết lập bối cảnh và tình huống / chủ đề và giới thiệu người kể chuyện và / hoặc 
các nhân vật. 

      

  Sử dụng các kỹ thuật tường thuật, chẳng hạn như đối thoại và mô tả.       

  Thiết lập và tổ chức một chuỗi sự kiện để thiết lập phần đầu / phần giữa / phần cuối.       

  Sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp để báo hiệu thứ tự sự kiện.       

  Sử dụng các từ cụ thể và phù hợp có liên quan đến chủ đề, đối tượng và mục đích.       

  Đọc hiểu       

  Giải thích các khía cạnh cụ thể của hình ảnh minh họa của văn bản đóng góp như 
thế nào vào những gì được truyền tải bằng các từ trong một câu chuyện. 

      

  Rút ra kết luận và hỗ trợ bằng bằng chứng văn bản.       

  Tóm tắt phần đầu, phần giữa và phần cuối của một câu chuyện xác định thông điệp, 
bài học hoặc đạo đức trọng tâm của câu chuyện. 

      

  Theo dõi sự hiểu biết và thực hiện các chỉnh sửa và điều chỉnh khi hiểu các điểm 
ngắt xuống. 

      

  Sử dụng ngữ cảnh cấp độ câu để xác định nghĩa liên quan của các từ không quen 
thuộc hoặc phân biệt giữa các từ nhiều nghĩa. 

      

  Tóm tắt và xâu chuỗi các sự kiện / cốt truyện và giải thích các sự kiện trong quá khứ 
ảnh hưởng như thế nào đến các sự kiện trong tương lai. 

      

  Diễn giải ý tưởng / chủ đề lớn và các chi tiết hỗ trợ của văn bản.       

  So sánh và đối chiếu các yếu tố chính trong nhiều loại tiểu thuyết khác nhau.       

  Giải thích mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.       

  Phân biệt thực tế với ý kiến.       
  Giải thích mục đích của tác giả       
  Sử dụng ngữ cảnh để xác nhận hoặc tự sửa lỗi nhận dạng và hiểu từ, đọc lại nếu 

cần 
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  môn Toán       
  Học sinh giải thích các tích của các số nguyên.       

  Giải thích thương của số nguyên.       

  Mô tả bằng lời hoặc hình vẽ một vấn đề minh họa một tình huống nhân hoặc chia.       

  Sử dụng phép nhân và phép chia trong phạm vi 100 để giải quyết vấn đề.       

  Xác định số chưa biết trong một phương trình nhân hoặc chia liên quan đến ba số 
nguyên. 

      

  Áp dụng các thuộc tính của phép toán như các chiến lược nhân và chia.       

  Viết và giải các bài toán hai bước liên quan đến các biến bằng bất kỳ phép toán 
nào trong bốn phép toán. 

      

  Giải thích tính hợp lý của các câu trả lời bằng cách sử dụng các chiến lược ước 
lượng và tính toán bao gồm cả việc làm tròn số. 

      

  Nhận dạng các mẫu số học và giải thích các mẫu bằng cách sử dụng các thuộc 
tính của phép toán. 

      

  Khoa học       

  Dự đoán & khảo sát rằng nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đóng băng) 
và trở lại (tan chảy) từ thể lỏng sang thể khí (bay hơi) và trở lại (ngưng tụ) do nhiệt 
độ thay đổi. 

      

  Xây dựng lập luận với bằng chứng rằng một số thay đổi do sưởi ấm và làm mát có 
thể 

      

  được đảo ngược và một số không thể.       

  Lập kế hoạch và tiến hành điều tra để xác định mối quan hệ nhân quả của tương 
tác điện hoặc từ giữa hai vật không tiếp xúc với nhau 

      

  Khoa học Xã hội       

  Mô tả cách người dân Missouri bị ảnh hưởng, phụ thuộc, thích nghi và thay đổi môi 
trường vật chất của họ trong quá khứ và hiện tại. 

      

  Mô tả và sử dụng vị trí tuyệt đối bằng hệ thống lưới.       

  So sánh các vùng ở Missouri. (ví dụ: giải thích cuộc sống ở vùng thành phố khác 
với cuộc sống ở vùng nông thôn như thế nào hoặc phong cảnh ở các vùng miền 
núi trông khác với phong cảnh ở vùng đồng bằng như thế nào). 

      

  Giải thích cách địa lý ảnh hưởng đến các sự kiện quan trọng trong lịch sử Missouri.        

  địa lý ảnh hưởng đến các sự kiện quan trọng trong lịch sử Missouri.       

  Mô tả các đặc điểm tính cách và thái độ công dân của những người Missourian có 
ảnh hưởng. 

      

  Xác định và so sánh các đặc điểm địa lý tự nhiên của Missouri.       

  Mô tả đặc điểm địa lý con người của Missouri.       

  So sánh các đặc điểm văn hóa của các vùng ở Missouri.       

  Xác định quan điểm trong các chủ đề nghiên cứu xã hội.       

  Sử dụng các nguồn thích hợp để điều tra các câu hỏi nghiên cứu xã hội.       

  Gọi tên và xác định vị trí các thành phố lớn, sông, vùng và các bang biên giới của 
Missouri. 

      

  Đọc và xây dựng bản đồ lịch sử và hiện tại.       
  Xác định các vùng ở Missouri.       

  Với sự hướng dẫn và hỗ trợ, hãy sử dụng các công cụ trực quan và văn bản thông 
tin để giải thích, rút ra kết luận, đưa ra dự đoán và truyền đạt thông tin và ý tưởng. 

      

  Tiến hành và trình bày nghiên cứu Nghiên cứu xã hội cho khán giả bằng cách sử 
dụng các nguồn thích hợp. 

      

  Giáo dục thể chất & Sức khỏe       

  Tham gia đánh giá thể chất       

  Tham gia các môn thể thao sửa đổi       

  Thể hiện sự phối hợp       

  Âm nhạc       
  Hát đối tác độc lập và bài hát gồm 2 phần       

  Thực hiện các mẫu nhịp điệu khác nhau       

  Hiểu các khái niệm và từ vựng âm nhạc       

  Tham gia thích hợp vào các buổi biểu diễn       

  Thể hiện hành vi tôn trọng       

  Nghệ thuật       
  Suy nghĩ sáng tạo và sử dụng tài liệu thành thạo       

  Hiểu các khái niệm thiết kế và từ vựng       

  Tham gia thích hợp để nâng cao kỹ năng nghệ thuật       

  Thể hiện hành vi tôn trọng       
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Nhận xét của giáo viên: 
       
Kỳ hạn         Khóa học: Giáo viên: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Khóa học T1 T2 T3 T4 

NGÀY NGHỈ     

TRỄ HỌC     

 

 TÍN DỤNG GPA ĐIỂM 

HIỆN HÀNH    

ĐIỂM CẢ NĂM ĐẾN 
NAY 

   

TÍCH LŨY    

 

Chấm điểm / Mục tiêu - Lớp 3  
4 = Mở rộng 
3 = Cuộc họp 
2 = Đang tiến triển 
1 = Nổi lên 
 
A = Xuất sắc  
B = Trên Trung bình  
C = Trung bình  
D = Dưới Trung bình  
F = Không đạt 
 
Chấm điểm / Mục tiêu - Điểm K-8  
E = Vượt trên Kỳ vọng 
M = Đáp ứng Kỳ vọng 
P = Vẫn đang phát triển / đang tiến triển  
X = Lĩnh vực quan tâm 
Y = Cơ hội và Dịch vụ được cung 
cấp cho con bạn 
* Khoảng trống cho biết Không áp dụng cho thuật 
ngữ này 
 
Số kỹ năng phụ Chìa khóa / Nỗ lực Điểm K-8  
4 Thể hiện Nỗ lực Gương mẫu 
3 Nỗ lực là hiển nhiên 
2 Nỗ lực Tối thiểu là Hiển nhiên  
1 Ít hoặc Không Nỗ lực Rõ ràng 
 
Thông tin bổ sung  
@ = Hướng dẫn được sửa đổi  
# = Điều chỉnh theo hướng dẫn 
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