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

MT

Học sinh sẽ có thể...

Ngôn Ngữ:
Từ Vựng

Văn Học

 nhắc đến những thành phần của các câu
truyện, vở kịch, hay bài thơ dùng những từ
khóa.
 mô tả các thành phần của một vỡ kịch hay bài
thơ kết hợp với nhau như thế nào để diễn tả
một câu truyện hay ý tưởng.
 nhận ra và so sánh những chủ đề, bối cảnh,
và cốt truyện của các vỡ kịch và các bài thơ
dùng những chi tiết chủ yếu.




tham gia các thảo luận hợp tác.
nhận ra nghĩa của một tiền tố hay hậu tố thay đổi nghĩa
của một từ chưa biết như thế nào.
nhận ra và đặt những thí dụ của phép trực dụ (so sánh
dùng like hay as) và phép ẩn dụ (so sánh mà không
dùng like hay as).

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

Siêu Nhận Thức

Thẩm định

Đó là...

Trong môn văn học, học sinh sẽ…

cân nhắc chứng cứ,
 phân biệt giữa các bài thơ tường
xem xét các lời xác
thuật, truyện và kịch.
nhận, và đặt câu hỏi
 dùng các tiêu chuẩn để nhận diện
trước những sự kiện để
những thành phần của bài thơ, như
đưa ra phán đoán dựa
câu thơ và khổ thơ.
trên các chuẩn mực.
 biện minh cho sự lựa chọn của chủ
đề dùng chứng cứ từ bài đọc.
 phát triển và biện minh cho tiêu
chuẩn để chọn từ và cụm từ dùng để
phát triển chủ đề.
biết và nhận thức sự
suy nghĩ của mình và
có khả năng giám sát
và đánh giá sự suy
nghĩ của mình.

 giải thích tiến trình suy nghĩ khi xác
định chủ đề của một bài thơ hay vở
kịch.
 tự kiểm soát tiến trình suy nghĩ bằng
cách ngưng lại và đặt câu hỏi trong
khi đọc.
 xem xét các phương thức nhà văn
dùng để lôi cuốn người đọc; suy nghĩ
về các cách đưa những phương thức
này vào trong bài viết cá nhân.
 kiểm soát việc đọc để nhận biết
những đặc điểm của bài thơ và kịch.
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Kinh Nghiệm Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT)
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT

Văn Học








Bảng từ
ngữ

Ngôn Ngữ Từ Vựng






Tại nhà, con quý vị có thể...

tạo ra tiêu chuẩn để phân biệt giữa truyện tường thuật với thơ.
đọc bài thơ và ghi lại các từ và cụm từ dùng để phát triển chủ đề.
giải thích cách quyết định thông tin nào hữu ích khi suy đoán
một chủ đề.
hỏi và trả lời những câu hỏi về thơ và kịch dùng những từ ngữ
thích hợp.
so sánh chủ đề, bối cảnh và cốt truyện của các vở kịch.
đọc các vở kịch và mô tả xem các hành động của các nhân vật
ảnh hưởng đến chuỗi các biến cố như thế nào.



làm việc với bạn trong lớp để hỏi và trả lời các
câu hỏi liên quan đến kịch và thơ.
động não tìm ý tưởng để tạo ra những ẩn dụ và
so sánh.
dùng manh mối trong câu văn để xác định ý
nghĩa của từ chưa biết.
nhận biết ý nghĩa của những tiền tố hay hậu tố
trong ngữ cảnh.



tiêu chuẩn: tiêu chuẩn mà
một quyết định hay một
phán đoán có thể căn cứ
trên đó.






đọc sách mỗi tối. Cố gắng đọc nhiều loại văn bản, bao gồm thơ và
kịch, với diễn cảm.
nghe những bài nhạc ưa chuộng và thảo luận về chủ đề.
xem một vỡ kịch trong một nhà hát chuyên nghiệp địa phương. Sau
buổi trình diễn, thảo luận về vỡ kịch.
Câu hỏi có thể đặt: "Chủ đề là gì? Làm sao tôi biết?” "Tôi đã nghĩ
gì khi tôi xem?" "Tôi có những câu hỏi nào cho người viết kịch?"
Gợi ý về nhà hát: Trường trung học địa phương; Imagination Stage
ở Bethesda; Olney Theater for the Arts ở Olney; The Puppet
Company ở Glen Echo, vân vân.
tìm những từ chưa biết trên nhật báo hay tạp chí. dùng cả hai loại từ
điển in và số hóa để tìm hiểu ý nghĩa của những từ chưa biết.
Trang mạng để trợ giúp việc học: http://unabridged.merriamwebster.com
minh họa bằng hình ảnh và viết những câu phù hợp cho thấy một từ
gốc với một tiền tố hay hậu tố thêm vào.
Từ
pre + heat= preheat
trước + bật lò nóng=
bật lò nóng trước

Hình ảnh

Câu văn
Yvonne sẽ bật lò
nóng trước khi
nướng bánh.

suy đoán: rút ra kết luận dựa chi tiết chính: chi tiết mà
cốt truyện: mẫu hình hay
chủ đề: thông điệp chính hay
trên kiến thức nền và chứng hậu thuẫn cho thông điệp hay chuỗi các sự kiện, vấn đề và cơ bản của văn bản
cứ văn bản
chủ đề trong văn bản
giải đáp mà tạo thành câu
truyện
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