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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 Bản Thông Tin

 diễn tả quan hệ nguyên nhân và hậu quả tìm
thấy trong các bài đọc.
 dùng những chi tiết chính để xác định chủ
đề chính của văn bản.
 so sánh những chi tiết chính trong nhiều
văn bản về cùng một chủ đề.
 hỏi và trả lời các câu hỏi để chứng tỏ sự hiểu
biết một văn bản.
 dùng các đặc điểm văn bản để làm sáng tỏ
thông tin liên quan đến chủ đề.



tham gia các thảo luận hợp tác.



làm sáng tỏ ý nghĩa của các từ chưa biết.



học và dùng các từ và cụm từ chuyên bộ môn.

Text Features

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

Siêu Nhận Thức

Thẩm định

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

cân nhắc chứng cứ,
 thu thập chứng cớ từ nhiều văn bản
xem xét các lời xác
khác nhau để xác định thông tin quan
nhận, và đặt câu hỏi
trọng nhất về một chủ đề.
trước những sự kiện để
đưa ra phán đoán dựa  khảo sát và giải thích làm sao những
đặc điểm bài bản giúp xác định sự
trên các chuẩn mực.
hữu ích của nguồn thông tin.

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

 đặt câu hỏi để hướng dẫn sự suy luận
liên hệ đến thông tin mới.
 thẩm định xem một ý kiến cá nhân có
liên quan gì trong một cuộc thảo luận
hợp tác không.
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Đề Tài Đo Lường (MT)
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT

Bảng Từ
Ngữ

Ngôn Ngữ Từ Vựng

Văn Bản Thông Tin



Tại nhà, con quý vị có thể...

hỏi và trả lời các câu hỏi về một cuốn sách thông tin trước khi,
trong khi, và sau khi đọc.
 kết nối giữa các ý tưởng trình bày trong bài văn bản khoa học.
 đọc một văn bản phi giả tưởng và nhận biết sự liên hệ của nguyên
nhân và hậu quả.
Thí dụ: Cầu ở New Jersey đổ xuống Đại Tây Dương (hậu quả)
vì bão Sandy (nguyên nhân).
 dùng các sơ đồ tổ chức để ghi chép các chi tiết chính và suy
đoán ý chính của một văn bản thông tin.












làm việc trong một nhóm nhỏ để chia
sẻ ý tưởng trong những buổi thảo
luận hợp tác.
dùng bảng từ ngữ để tìm hiểu ý
nghĩa của những từ không biết trong
bài đọc.
dùng từ vựng chuyên biệt bộ môn để
bàn luận các khái niệm khoa học.

suy đoán: rút ra kết luận dựa
trên nền kiến thức và chứng cứ
văn bản




đọc sách mỗi tối.
đặt và trả lời các câu hỏi về những văn bản phi giả tưởng liên quan
đến kỹ thuật (dụng cụ tạo ra để giúp giải các vấn đề).
mô tả những bước trong một tiến trình (đặt bàn, làm giường).
giả bộ là một kỹ sư. Tìm và đọc một sách hướng dẫn mô tã một quy
trình kỹ thuật. nhận biệt các đặc điểm văn bản trong cuốn sách
hướng dẫn. Các đặc điểm văn bản có giúp ích để hoàn tất quy trình
không? Tiếp tục làm: viết lại sổ tay dùng những đặc điểm của bài
đọc khác nhau.
Thí dụ của các sách hướng dẫn: làm thế nào để đặt chương trình
những chương trình ưa thích trên đài truyền hình, sử dụng máy rửa
chén hay lò nướng, lắp đặt hệ thống trò chơi, vân vân.
thực hành dùng các đầu mối ngữ cảnh để xác định nghĩa của các từ
chưa biết.
những bước phải theo:
1. Nhân biết một từ chưa biết trong một văn bản.
2. Đọc lại đoạn nơi có từ đó.
3. dùng những gì em biết về đoạn văn để đoán ý nghĩa của từ.
4. Hỏi: Từ này còn có thể có ý nghĩa gì khác không?
5. Chọn nghĩa cho từ này mà là hợp lý nhất.
6. Dùng nguồn thông tin để kiểm lại nghĩa của từ đó.

chi tiết chính: chi tiết
ý chính: trong một văn bản
mà hỗ trợ thông điệp hay thông tin, điểm trung tâm mà
chủ đề trong văn bản
tác giả muốn người đọc biết
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đặc điểm văn bản: những phần của văn bản mà giúp
người đọc tìm và hiểu thông tin, như: tiêu đề, mục lục,
bảng từ ngữ, lệnh đơn (menu) điện tử, hình biểu trưng
(icon), chữ in đậm, nhãn, hình chụp, phụ đề, vân vân.

