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Mục Tiêu Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT)

Từ Vựng

Ngôn Ngữ:

Văn Bản

Thông Tin

Văn Học

Học sinh sẽ có thể...



hỏi và trả lời những câu hỏi để nhận biết những chi tiết chính và so sánh hai phiên bản của
cùng câu truyện.
kể lại truyện, gồm các truyện cổ truyền từ những nền văn hóa khác nhau.



hỏi và trả lời những câu hỏi để nhận biết những chi tiết chính trong một văn bản.



dùng nhiều đặc điểm văn bản khác nhau để tìm thông tin quan trọng trong một
văn bản.



nhận biết luận điểm của tác giả.





dùng các nguồn in và điện tử để làm sáng tỏ ý nghĩa của các từ và cụm từ.
tham gia các cuộc đàm thoại hợp tác là một cách để đạt hiểu biết mới.
dùng những từ gốc đã biết và các tiền tố để định nghĩa ý nghía của những từ mới.
Thí dụ:
Từ chưa biết− review

Tiền tố− re___

Vì view có
nghĩa là xem
và re nghĩa là
lại, review phải
có nghĩa là
xem lại!

Ngữ căn− view

Kỹ Năng Suy Luận và Thành Công Trong Học Tập (TASS)

Siêu Nhận Thức

Phân Tích

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

chia nhỏ một toàn thể 
thành các bộ phận mà
có thể không phải là

hiển nhiên ngay từ
đầu và xem xét các bộ
phận để có thể hiểu

được cấu trúc của toàn
thể.

đọc hai phiên bản của cùng
câu truyện từ nền văn hóa
khác nhau.
nhận biết lý luận hỗ trợ như
thế nào một luận điểm cụ thể
mà tác giả nêu lên.
tìm những mẫu hình trong các
hành động của nhân vật.

biết và nhận thức sự 
suy nghĩ của mình và
có khả năng giám sát 
và đánh giá sự suy
nghĩ của mình.

dùng kiến thức có từ trước và phương cách để làm rõ ý nghĩa của các
từ và cụm từ lạ.
giám sát sự suy luận để giúp thu lượm thông tin trong khi đọc.
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MT

Vựng



hỏi các câu hỏi yêu cầu giải thích để giám sát sự hiểu biết
một văn bản.



đọc sách mỗi ngày. Trộn lại! Đọc truyện, sách thông tin, công thức chế
biến, tạp chí, nguồn thông tin số hóa, vân vân.

Những câu hỏi có thể đặt ra: Tại sao nhân vật ________?



đọc hay diễn lại câu truyện cho một người trong gia đình dùng những gọng
nói khác nhau để nhận biết những khác biệt về quan điểm của các nhân vật.

nghe kể lại truyện cổ tích bằng miệng và kể lại những chi tiết

chính từ bắt đầu, giữa và cuối cùng.

lắng nghe và so sánh hai phiên bản của truyện cổ tịch trên băng, CD hay
trên mạng.



so sánh các phiên bản khác nhau của cùng truyện cổ truyền.



dùng các đặc điểm văn bản để tìm thông tin hay sự kiện một
cách có hiệu quả.
Câu hỏi có thể đặt:
Mục đích của tác giả là gì khi đưa vào đây đặc điểm văn bản
này?
Các đặc điểm văn bản giúp em hiểu văn bản rõ hơn như thế
nào?
nhận biết những điểm mà tác giả nêu lên và những lý do hỗ
trợ.



tìm kiếm qua những tạp chí, nhật báo, và các bài viết trên mạng



tìm và nói tên những đặc điểm văn bản.



làm một danh sách những từ và cụm từ chính để nhận diện chủ đề chính
của văn bản.



Thí dụ: những từ chính từ một bài viết về sa mạc



dùng kiến thức có từ trước và mục lục hay tự điển để làm
sáng tỏ ý nghĩa của các từ lạ.





hỏi và trả lời những câu hỏi của diễn giả để đào sâu hiểu biết
về một từ lạ.
tìm và dùng các từ gốc để xác định ý nghĩa của các từ chưa
biết.





nóng, khô, nhiều cát, lạnh vào buổi tối, nắng, ít cây, thú vật ban đêm
Chủ đề chính = đặc điểm của sa mạc
thực tập đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi dùng ngữ vựng từ truyển cổ
tích.
Các Câu Hỏi Khả Dĩ:
Em thích phiên bản nào của truyện cỗ tích hơn và tại sao?
Thay đổi bối cảnh có tác động đến câu truyện như thế nào?

chi tiết chính: chi tiết mà hỗ trợ thông điệp hay chủ đề trong văn bản

Ngữ

Bảng Từ

Ngôn Ngữ: Từ

Văn Bản Thông Tin

Văn Học



Tại nhà, con quý vị có thể ....
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