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MT Mục Tiêu Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT) 
Học sinh sẽ có thể... 
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 hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính trong một văn bản thông tin. 

 nhận diện những điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản, phim video hay hình minh họa về 

cùng một chủ đề. 

 dùng những đặc điểm văn bản để trả lời các câu hỏi về một văn bản. 

 dùng những chi tiết chính để nhận diện chủ đề chính của văn bản, và kể lại các chi tiết chính. 

 mô tả sự liên kết giữa các ý tưởng hay mẩu thông tin trong một văn bản.  

 Nhận biết các lý do tác giả đưa ra để hỗ trợ các điểm trong một văn bản. 
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  đặt và trả lời các câu hỏi để làm sáng tỏ sự mập mờ về chủ đề—các từ hay thông tin. 

 nhận biết những liên hệ trong đời sống thật giữa từ và cách nó được dùng. 

 định nghĩa và xếp các từ theo những đặc điểm chính thành từng loại. 

 dùng một tiền tố như, "un-" như là một đầu mối để đoán ra ý nghĩa của một từ. 

 

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

 Đó là... Về đọc, học sinh sẽ... 

T
ổ
n

g
 H

ợ
p

 

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. 

 liên kết đến văn bản bằng cách dùng những gì đã biết về chủ đề, đọc và 

thu thập thông tin mới. 

 xếp và ghi nhãn các từ thành từng nhóm có ý nghĩa.  Sau đó, thêm các từ 

mới vào nhóm. 

 

 

Nhóm 1 
(tài nguyên 

thiên nhiên) 

Nhóm 2 
(___?___) 

 

đất đinh 

nước  búa 

cây ? 
  

N
ỗ
 l

ự
c/

Đ
ộ
n

g
 l

ự
c/

K
iê

n
 t

rì
  làm việc siêng năng 

và áp dụng các chiến 

lược có hiệu quả để 

đạt được một mục 

tiêu hay giải quyết 

một vấn đề; tiếp tục 

đối phó với những 

trở ngại và áp lực 

của sự cạnh tranh. 

 đặt một mục tiêu "vừa đúng" cho cá nhân để phát triển kỹ năng đọc (như 

"Tôi sẽ học để đọc và viết được 20 từ mới trên bảng từ của lớp một vào 

cuối tam cá nguyệt này."). 

 dùng nhiều chiến lược để kiểm xem có hiểu khi đang đọc (như Ngưng lại 

để nghĩ xem tác giả nói gì về chủ đề và liên hệ nó với những gì đã học 

trước đó). 

Tôi có thể gọi 

nhóm này là gì? 

Từ nào khác có 

thể viết vào đây? 

Có gì giống nhau 

về các từ trong 

nhóm này? 
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Chủ Đề Đo Lường (MT) 

MT  Tại trường, con quý vị sẽ...  Tại nhà, con quý vị có thể... 
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 dùng những vòng tròn so sánh để xếp đặt những điểm giống và 

khác nhau giữa hai nơi. 

 đọc sách mỗi tối.  Những tài liệu đọc có thể là các sách, KidsPost 

[http://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost] hay các báo nhi 

đồng, Time for Kids [www.timeforkids.com], bản đồ, và sách bản đồ. 

 Nói về một nơi chốn ưa chuộng (như nơi nghỉ hè, trung tâm mua 

bán, nơi trựợt băng, hay tiệm ăn) và nói lý do tại sao những người 

khác nên thăm viếng nơi này. 

 làm một dự án tìm hiểu nhỏ về một quốc gia! 

1. Chọn một quốc gia.  Nói con quý vị đặt câu hỏi về đời sống trong 

quốc gia đó (như "Nhật Bản là ở đâu trên thế giới? Các trẻ em Nhật 

bản làm gì để vui chơi?") 

2. Tìm các câu trả lời cho những câu hỏi bằng cách dùng nguồn thông 

tin như sách từ thư viện hay tài liệu trên mạng (như 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/places/). 

3. dùng bảng mục lục và chỉ mục trong sách để tìm thông tin.  Nhớ 

đọc các chú thích và xem cẩn thận các ảnh chụp và hình minh họa 

để tìm hiểu những sự kiện mới! 
4. Chia sẽ thông tin đã học được với gia đình hay bạn. 

  

 dùng những đặc điểm văn bản như chữ in đậm, chú thích, hình 

chụp và bản đồ để tìm thông tin và trả lời các câu hỏi người ta sinh 

sống như thế nào ở các nơi khác nhau và nhận biết các đặc điểm 

thiên nhiên và nhân tạo. 

 nhận diện chủ đề chính bằng cách dùng những chi tiết chính từ 

hình minh họa và nhiều văn bản khác nhau. 

 dùng các đầu mối tác giả cho như những chi tiết chính và hình minh 

họa để tiên đoán tất cả các thông tin trong bài đọc liên hệ như thế 

nào trước khi được biết tựa đề. 

 nhận biết các lý do một tác giả đưa ra để hỗ trợ một ý kiến về một 

nơi bằng cách nghe đọc một bài báo hay xem một phim video. 
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 xếp những từ thành nhóm và đặt tên các nhóm (như nơi chốn, tài 

nguyên thiên nhiên và nhân tạo). 

 dùng tiền tố, "un-" như một đầu mối để tìm ý nghĩa của một từ 

(như natural [làm từ thiên nhiên]   unnatural [không làm từ thiên 

nhiên]). 

 chơi một trò chơi tiền tố! 

1. Để đồng hồ canh một phút. 

2. Liệt kê các từ mà có tiền tố, "un-" ở đầu. 

 nói với một người nào về từ mới có nghĩa là gì.  Lưu ý rằng một số từ 

với "un-" rất dễ lầm!  Thí dụ, uncle (chú, bác), under (dưới), và 

understand (hiểu) không có tiền tố, "un" ở đầu. 
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chủ đề chính: điểm trọng tâm trong một văn 

bản thông tin 

tiền tố: chữ hay nhóm chữ thêm ở đầu một từ 

để thay đổi ý nghĩa của nó 

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. 

Thí dụ: 

 

Chủ đề chính của 

cuốn sách này là 

xây cất nhà cửa. 

Thí dụ: pre (trước) re (lại)  

preschool reread 

preheat reheat 
  

Các Vòng Tròn So Sánh 


