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

MT

Văn Học

Học sinh sẽ có thể...





nhận biết các đặc điểm của các tiểu thuyết hiện thực và tìm những thí dụ của những đặc điểm này.
giải thích những hành động của nhân vật tác động đến chuỗi các biến cố như thế nào.
nhận biết các quan điểm khác nhau.
kết nối giữa các biến cố của câu truyện để xác định thông
điệp chính.
xác định ý nghĩa của ngôn ngữ không theo nghĩa đen
trong văn bản.

Ngôn Ngữ: Từ
Vựng







tham gia các thảo luận hợp tác
hiểu một từ chưa biết dựa trên một từ gốc đã biết.
xác định nghĩa của một từ mới được tạo ra khi một tiền
tố hay hậu tố được thêm vào.

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

Cộng Tác

Phân Tích

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

chia nhỏ một toàn 
thể thành từng 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:

làm việc có hiệu
quả và tôn trọng
nhau để đạt được
mục tiêu của
nhóm.





nhận biết và khảo sát những
phần của câu truyện để xác định
xem câu truyện có phải là một
thí dụ của tiểu thuyết hiện thực
không.
xác định các đặc điểm nhân vật
dựa trên các lời nói, ý nghĩ và hành động của một nhân vật.
xác định xem những từ hay cụm từ có phải là những thí dụ của ngôn ngữ
không theo nghĩa đen không.
phép nghịch hợp

định nghĩa

Rõ ràng là hiểu sai

Ý nghĩa của một điều gì đó
rõ ràng là chưa biết

lập ra và tuân theo các quy tắc
cho những cuộc thảo luận nhóm
có tôn trọng.
tham gia vào những cuộc thảo
luận nhóm bằng cách đến họp
có chuẩn bị, bảo vệ ý tưởng
riêng, và đặt các câu hỏi với
người khác.
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Kinh Nghiệm Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT)
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT



Văn Học




Tại nhà, con quý vị có thể ....

hoàn tất những đồ thị minh họa để diễn tả những đặc điểm
của tiểu thuyết hiện thực
giải thích xem các hành động của nhân vật ảnh hưởng đến
chuỗi các biến cố như thế nào.
nhận diện và giải thích một quan điểm cá nhân sau khi đọc
hay nghe một văn bản dùng các chi tiết chính từ câu truyện.
dùng những chi tiết chính từ văn bản để phỏng đoán thông
điệp chính và xác định quan điểm của một nhân vật.








Đọc sách mỗi tối.
chọn một tiểu thuyết hiện thực và diễn lại câu truyện. Tiếp tục làm: Thay
đổi tuổi của nhân vật chính và diễn lại câu truyện lại lần nữa. Điều gì sẽ
khác đi?
giải thích làm sao một quyết định làm trong ngày ảnh hưởng đến trình
tự các biến cố của ngày hôm đó. Thí dụ: "Nếu tôi gây lộn với bạn tôi
trước khi vào học thì vào lúc ra chơi..."
so sánh quan điểm những người trong gia đình liên quan đến cùng chủ
đề.
Chúng tôi

Chúng tôi muốn đi

muốn đi tàu

trên vòng đu
quay!

rollercoaster!

Bảng Từ
Ngữ

Ngôn Ngữ: Từ
Vựng





kết nối bình luận với những bình luận của người khác và tiếp 
tục với chủ đề.
xem xét lại ý tưởng hay ý kiến riêng sau khi tham gia các cuộc 
thảo luận hợp tác.
thêm tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ vào từ gốc chính để tạo chữ 
mới.
Thí dụ: pre + heat= preheat
thông điệp chính: bài học
hay thông điệp người viết
muốn truyền đạt qua câu
truyện của ông/bà ấy

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

chọn một chữ thường dùng (như "nice") Bấm giờ và xem ai có thể tìm
ra những từ khác để thay thế nó (như “kind” hay “friendly”).
tham gia những cuộc thảo luận gia đình một cách ý nghĩa dùng những
câu đầy đủ.
xác định ý nghĩa của những từ chưa biết đọc trong văn bản hay nghe
trong cuộc đàm thoại ("Quý vị nói ___. Con nghĩ ___ có nghĩa là ___
vì...").

ngôn ngữ theo nghĩa đen:
các từ mà không lệch xa
cách dùng thông dụng hay
trong tự điển.
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ngôn ngữ không theo
nghĩa đen: các từ mà thay
đổi ý nghĩa bình thường
của các từ hầu đạt tác
dụng hay ý nghĩa đặc biệt

quan điểm: cách nhìn từ
đó câu truyện được kể
hay quan điểm từ đó
thông tin được viết ra

