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Học sinh sẽ có thể...










giải thích và tóm tắt sự liên hệ giữa hai hay nhiều biến cố và ý tưởng trong các văn bản lịch sử.
phân tích những điểm giống và khác nhau trong những quan điểm của nhiều tường trình khác nhau về
cùng một biến cố.
xác định tác giả dùng những lý lẽ, chi tiết và chứng cứ như thế nào để hỗ trợ những luận điểm trong
văn bản.
so sánh và đối chiếu kết cấu văn bản theo thứ tự thời gian của thông tin trong hai hay nhiều văn bản.

dùng những gốc Hy lạp như là đầu mối để hiểu ý nghĩa của các từ.
tra cứu các tài liệu tham khảo, cả in và điện tử, để tìm cách phát âm đúng và
để xác định ý nghĩa của các từ chính.
thảo luận về các ý tưởng và đưa ra kết luận dựa trên những thông tin mới thu
nhận được từ những cuộc thảo luận.
dùng ngôn ngữ rõ ràng và thích hợp để tóm tắt thông tin trình bày trong văn
bản viết hay định dạng đa phương tiện.

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

Trau Chuốt

thêm những chi tiết
mà mở rộng, làm
phong phú hay tô
điểm.

Về đọc, học sinh sẽ...
 chọn lọc những chi tiết chính tìm thấy trong văn bản thông tin bằng tranh để
viết một bản tóm tắt.
 đưa ra và giải thích các suy luận dựa trên những gì văn bản nói một cách tường
minh về đời sống của các nhân vật lịch sử.
 thêm chi tiết vào bài viết và thảo luận để hiểu thứ tự thời gian của thông tin.
 làm việc trong một nhóm nhỏ để trau chuốt trên những gốc Hy lạp thông
thường.
 xác định những ý chính và các chi tiết hỗ trợ trong những cuộc thảo luận hợp
tác.

Chấp Nhận Mạo
Hiểm Trí Tuệ

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

Elaborate

 tìm hiểu mối quan hệ giữa những chọn lựa và hành động khi đọc về các khoa
học gia phái nữ nổi tiếng.
 tạo và phân tích những gì làm các câu hỏi có thể nghiên cứu được, và sửa chửa
những câu hỏi dựa trên nguồn tư liệu đã có.
 chia sẻ các ý tưởng và quan điểm để thẩm định và/hay thay đổi cách nghĩ.
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Tại trường, con quý vị sẽ...
 viết một bản tóm tắt dùng hai hay nhiều ý chính.
 khảo sát nhiều tường trình về những nhân vật và biến cố lịch sử để
nhận diện những ý chính và đề tài trong văn bản.
Thí dụ:
Spectacular Women in Space (Những Phụ Nữ trong Không Gian)
của Sonia Gueldenpfenning
The First Moon Landing (Lần Đầu Tiên Đặt Chân Lên Mặt Trăng) của
Thomas K. Adamson
 so sánh và đối chiếu những quan điểm khác nhau về cùng chủ đề
sau khi đọc nhiều nguồn thông tin điện tử.
 nhận biết và giải thích kết cấu văn bản theo thứ tự thời gian.
(Thứ tự thời gian được dùng trong các bài đọc thông tin nơi tác giả
diễn tả các sự vật hay biến cố theo thứ tự.)

Tại nhà, con quý vị có thể...







 đọc văn bản mà có chứa những gốc Hy lạp thông thường, và tra

cứu các tài liệu tham khảo để xác định ý nghĩa của các từ chưa biết.
Thí dụ của các gốc Hy lạp:
astr= star astronaut & aer = air aeronautics
 viết về một người nào mà là mẫu người chấp nhận mạo hiểm trí
thức.

đọc một số các văn bản tự chọn hằng đêm bao gồm: tiểu thuyết, tạp
chí, văn bản thông tin, những truyện tranh, (văn bản bằng tranh),
hay thơ.
tự tạo một văn bản thông tin bằng tranh của em!
chọn một chủ đề ưa chuộng (không gian, người thám hiểm, thời
trang...). Tạo một bích chương theo định dạng văn bản thông tin
bằng tranh để chia sẻ những thông tin quan trọng với gia đình, các
bạn bè và thầy giáo của em.
thăm viếng thư viện công cộng và tìm xem các tiểu sử của các nhân
vật lịch sử như Henrietta Swan Leavitt, Sally Ride, hay Mercy Otis
Warren.
thăm viếng Maryland Science Center (Baltimore, MD.), The National
Air and Space Museum (Washington, D.C.), hay the Steven F. UdvarHazy Center (Dulles, VA) để hiểu rõ hơn về các nhà thiên văn học và
không gian.

thực tập dùng những từ mới với gốc Hy lạp. Tìm kiếm qua những tạp
chí, nhật báo, và các nguồn thông tin trên mạng.

văn bản bằng tranh: tích hợp hình ảnh và ngôn từ để kể một câu
truyện hay để thông báo. Điều độc đáo của văn bản bằng tranh là ở
cách thức các hình minh họa và những loại văn bản khác nhau cùng
kết hợp để truyền đạt ý kiến của tác giả.
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