
Khảo sát Phụ huynh/Người giám hộ về Môn Toán 

Hướng dẫn: Khoanh vào số mô tả đúng nhất về học sinh. 

 4 = Con của quý vị luôn thể hiện nét tính cách này.  

 3 = Con của quý vị thường thể hiện nét tính cách này.  

 2 = Con của quý vị đôi khi thể hiện nét tính cách này.  

 1 = Con của quý vị hiếm khi hoặc không thể hiện nét tính cách này.  

 

Khối Trường Công Hạt Baltimore  Theo nghiên cứu của Halsted, 2002; Kingore, 2001; Reiss, 2003; Sousa, 2003 

Văn phòng Học thuật Nâng cao                                                                                                         Tháng 03/2019 

Tên Học sinh: ________________________________Lớp: ________ Ngày: _____________ 

Trường: _______________________ Tên Phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng viết bằng chữ in): 

_______________________________ 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ: __________________________________________ 
 

Tính cách và Hành vi Xếp hạng Bằng chứng hoặc Ví dụ  

Kiên trì/Tích cực: Hăng hái với các 
trò chơi toán học; kiên trì giải toán 
cho đến khi hoàn thành 1 2 3 4 

 

Tìm tòi/Học hỏi: Đặt rất nhiều câu 
hỏi về các khái niệm toán học khi 
liên quan đến thực tế cuộc sống 

1 2 3 4 

 

 

Truyền đạt tốt/Biểu đạt tốt (bằng lời 
nói và/hoặc cử chỉ): Có khả năng 
giải thích hoặc biểu đạt rõ ràng tư 
duy toán học của mình cho người 
khác 

1 2 3 4 

 

Sâu sắc/Sáng tạo: Tìm hiểu các 
phương pháp giải toán độc đáo 1 2 3 4 

 

Tháo vát: Tận dụng các công cụ 
toán học sẵn có (thước, thẻ đếm,..) 
và quyết định công cụ nào sẽ hữu 
ích nhất để giải quyết vấn đề 

1 2 3 4 

 

Giải quyết Vấn đề Hiệu quả: Thành 
thạo tính toán; áp dụng các ý tưởng 
của một bài toán này cho bài toán 
khác; phát triển các chiến lược 
khác nhau để giải toán  

1 2 3 4 

 

Luôn có khả năng học các khái 
niệm toán được dạy mà không cần 
thêm hỗ trợ; tự hoàn thành bài tập 
về nhà 

1 2 3 4 

 

 

Nhận xét:  

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 


