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

MT

Học sinh sẽ có thể...

Văn Bản Thông Tin

 đọc các văn bản kỹ thuật để nhận biết sự liên hệ giữa hai hay nhiều ý chính và giải thích
chúng được những chi tiết chính hỗ trợ như thế nào.
 tìm thông tin từ nhiều nguồn in hay các số hóa, và tìm các câu trả lời cho các câu hỏi một cách
hiệu quả.
 giải thích tác giả dùng lý lẽ và chứng cớ như thế nào để hỗ trợ những xác nhận trong văn bản
và/hay nhận biết những lý lẽ và chứng cớ mà hỗ trợ luận điểm của tác giả.
 so sánh và đối chiếu tổng quát kết cấu văn bản của các biến cố, ý tưởng, khái niệm hay thông
tin trong hai hay nhiều văn bản.

Những truyện trinh thám
thật ngoài đời

Ngôn Ngữ:
Từ Vựng

Đảo Easter

Tam giác Bermuda

 đặt và trả lời các câu hỏi cụ thể bằng cách đưa ra các bình luận mà đóng góp cho thảo luận.
 dùng từ báo nguyên nhân và hậu quả như là đầu mối cho ý nghĩa của các từ và cụm từ chưa
biết.
 tham khảo các tài liệu (tự điển, bảng từ ngữ, từ điển đồng nghĩa), cả in và điện tử, để tìm ý
nghĩa và cách đọc các từ và cụm từ chính.

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

Siêu Nhận Thức

Tổng hợp

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

xếp đặt các bộ phận
với nhau để xây dựng
sự hiểu biết của khái
niệm toàn thể hay tạo
một toàn thể mới hay
duy nhất.




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






xác định ý chính qua những chi tiết chính trong một văn bản.
tìm ra thông tin từ một phim video và một bài báo để phát triển kiến thức về
truyện trinh thám ngoài đời thật.
kết hợp thông tin từ hai nguồn để rút ra kết luận.
tạo ra và ghi lại các câu hỏi về một văn bản, có những bàn luận hợp tác để trả
lời các câu hỏi, và đưa đến các câu hỏi mới.

giám sát các chiến lược để hiểu khi đọc một
văn bản thông tin để thi hành một nhiệm vụ
và thẩm định lại sự suy luận để làm công việc
thành công.
 tự giám sát sự suy luận trong khi đọc bài văn.
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Đề Tài Đo Lường (MT)
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT

Văn Bản Thông Tin







Bảng Từ Ngữ

Ngôn Ngữ: Từ Vựng





Tại nhà, con quý vị có thể...

đọc các văn bản kỹ thuật để hiểu các bước thực hiện một việc làm.  đọc một số các văn bản hằng đêm, và thảo luận những ý chính về bài
đọc với một người trong gia đình.
đọc các bài báo, giải thích hình ảnh, thảo luận và phân tích những
Thí dụ:
nguyên nhân của các truyện trinh thám thật ngoài đời.
o Điều quan trọng nhất mà tác giả muốn nêu lên trong bài viết của
dùng những trích dẫn rõ ràng để giải thích quan hệ nguyên nhân và
ông hay bà là gì?
hậu quả giữa các biến cố trong một văn bản thông tin.
o
Tại sao tựa đề này là một tựa đề tốt cho quyển sách này? Nếu em
thảo luận và phân tích những kết cấu văn bản khác nhau các tác giả
phải nghĩ đến một tựa đề khác, tựa đó sẽ là gì và tại sao?
dùng.
o Quyển sách này có nhắc em đến một quyển sách khác em biết hay
dùng các chiến lược tự giám sát để hiểu bài đọc.
không? Điều này có nhắc em đến một điều gì em có kinh nghiệm
Các Câu Hỏi Khả Dĩ:
thật ngoài đời không?
o Điều này có ý nghĩa không khi tôi đọc?
 Đọc một công thức nấu ăn hay hướng dẫn để xếp mẫu đồ chơi. Sau khi
o Tôi nên đọc lại bài không?
đọc, thảo luận xem em có thể cải thiện hướng dẫn hay công thức nấu
o Làm cách nào để tôi kết nối những gì tôi đã biết với thông
ăn này như thế nào để làm cho sẳn phẩm ấy tốt hởn.
tin mới?
xem một đoạn video quảng cáo sách và một đoạn video "cách làm"
và thảo luận xem việc làm của một người có thể ảnh hưởng đến
việc làm của người khác như thế nào.
tạo ra một câu hỏi về thông tin chưa biết dùng từ vựng chuyên biệt
bộ môn.
nhận biết những từ hay cụm từ báo nguyên nhân và hậu quả để xác
định ý nghĩa.
Thí dụ: điều này dẫn đến, kết quả là, do đó





so sánh một quyển sách ưa chuộng với phiên bản phim của nó.
Các Câu Hỏi Khả Dĩ:
o Những yếu tố của phim ảnh (ánh sáng, đối thoại, góc cạnh
quay phim) đóng góp vào kết cấu truyện như thế nào? Kết
cấu truyện có được trình bày cùng một cách trong phiên bản
sách này không?
o Các yếu tố này làm nổi bật câu truyện như thế nào? Quyển
sách bao gồm những mô tả nào mà cho đọc giả cùng hay
khác cảm xúc?
dùng từ ngữ chính để viết thơ cho một tác giả chia sẻ ý kiến về một
bài đọc hay phim.

kết cấu truyện: tổ chức của một văn bản
Thí dụ: nguyên nhân và hậu quả, thứ tự thời gian, trình tự, mô tả, so sánh và đối chiếu, vấn đề và giải
pháp
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văn bản kỹ thuật: loại văn bản thông tin
mà trình bày thông tin chuyên môn hay
khoa học trong một cách rõ ràng và dễ dàng
để hiểu.

