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

MT

Ngôn Ngữ:
Từ Vựng

Văn Học

Học sinh sẽ có thể:


hỏi và trả lời các câu hỏi để nhận biết những
đặc điểm của tiểu thuyết lịch sử.



giải thích các chi tiết chính của văn bản liên
quan đến thay đổi.



so sánh quan điểm của một nhân vật với
quan điểm của chính mình.



mô tả xem các hành động của các nhân vật
ảnh hưởng đến chuỗi các biến cố như thế nào.



hợp tác để xác định thông điệp chính của văn
bản tiểu thuyết lịch sử.



so sánh hai văn bản có một thông điệp
chính/chủ đề tương tự.



định nghĩa các từ và các cụm từ quan trọng tìm thấy trong một văn bản.



nhận biết những kết nối thật ngoài đời giữa các từ và cách sử dụng nó.



dùng sự mường tượng để xác định ý nghĩa của một từ từ một văn bản tiểu thuyết lịch sử.



xác định nghĩa của một từ mới khi một hậu tố được thêm vào.

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

Chấp Nhận Mạo Hiểm
Trí Tuệ

Tính Độc Đáo

Đó là:

Về đọc, học sinh sẽ:

sáng tạo ý tưởng và giải
pháp mới lạ hay độc đáo
đối với cá nhân, nhóm,
hoặc tình huống.

 phát triển một quan điểm đặc biệt dựa
theo các nhân vật và những biến cố
trong văn bản tiểu thuyết lịch sử.
 dùng sự mường tượng, đặt câu hỏi,
và phỏng đoán trong khi đọc để hiểu
văn bản rõ hơn.

chấp nhận sự không chắc
chắn hay thách thức chuẩn
mực để đạt tới một mục
tiêu.

 chia sẻ quan điểm với người khác để
thay đổi hay làm cho sự suy luận có
hiệu lực.
 phân biệt giữa các biến cố thật sự hay
giả tưởng tìm thấy trong văn bản
truyện dã sử.
 phỏng đoán những biến cố trong một
câu truyện dựa trên các đặc điểm,
động cơ thúc đẩy, và xúc cảm của
nhân vậy.
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Tại trường, con quý vị sẽ...

Bảng Từ
Ngữ
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Tại nhà, con quý vị có thể...



xác định xem một văn bản có phải là một thí dụ của tiểu thuyết lịch 
sử không.




nhận biết sự thay đổi của các nhân vật và bối cảnh xảy ra suốt một
văn bản.



dùng các sơ đồ tổ chức để so sánh hai nhân vật từ các văn bản
tương tự.



nhận biết những chỗ trong văn bản mà cho thấy ý nghĩ, tình cảm và

phản ứng với các biến cố của nhân vật.



dùng kiến thức căn bản để định nghĩa những từ không biết với
những hậu tố đã biết.



từ

hậu tố

định nghĩa

fearless
(không sợ)

Tôi biết - less
có nghĩa là
không có

fearless phải
có nghĩa là
không có sợ

nhận biết cách các từ và cụm từ được dùng để mô tả một khung
cảnh lịch sử.

thông điệp chính: bài học hay
thông điệp người viết muốn
truyền đạt qua câu truyện của
ông/bà ấy

chi tiết chính: những chi tiết mà
hỗ trợ bài học hay thông điệp
người viết muốn truyền đạt qua
câu truyện của ông/bà ấy



đọc sách mỗi tối.
viếng thăm viện bảo tàng và những di tích lịch sử địa phương để
học hỏi thêm về các thời kỳ lịch sử.
Thí dụ: Mount Vernon, Library of Congress, National Museum of
American History, National Museum of the American Indian
nghiên cứu một thời kỳ lịch sử. Dùng ngày ấy để tham gia vào
những hoạt động liên hệ đến thời kỳ đó (như chơi trò jack, làm
bơ).
chọn một nhân vật từ một cuốn tiểu thuyết lịch sử ưa chuộng.
Trải một ngày cư xử như nhân vật ấy. Tiếp tục: Phác họa một bộ
trang phục mà nhân vật này có thể mặc.



nghe một đoạn của một câu truyện với mắt nhắm lại. Dùng sự
mường tượng, và sau đó vẽ một hình minh họa để phù hợp với
những gì đã nghe.



làm một danh sách các hậu tố. Mỗi ngày chọn một hậu tố và có
một cuộc thi đua xem ai có thể tạo nhiều từ nhất trong một thời
gian nhất định.



chọn một địa điểm và mô tả nó dùng các từ và cụm từ. Để cho
một người trong gia đình đoán ra nơi đó.

mường tượng: vẽ ra trong trí các
chi tiết và biến cố từ một văn bản
để làm tăng thêm sự hiểu biết
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quan điểm: cách nhìn từ đó câu
truyện được kể hay góc nhìn từ đó
văn bản được tường thuật

