Đề Tài Xã Hội Học Của Lớp 4: Học sinh sẽ làm gì?
Lớp 4: Các khu vực của nước Mỹ
ĐỀ TÀI

HỌC SINH SẼ

Ứng dụng Địa lý

Tạo nên bản đồ và họa đồ khác đại diện cho cả hai nơi quen thuộc và không
quen thuộc
Giải thích đặc điểm văn hóa và môi trường của những nơi thay đổi như thế
nào theo thời gian

Sự Tương Tác Củamôi Trường
Con Người
Diễn tả Địa lý
Các nguồn và Bằng chứng lịch sử
Ý kiến viết

Tổ chức nghiên cứu và Thông tin

Làm Việc Với Nhiều Nguồn
Các Tiến Trình, Quy Tắc Và Luật

Trao đổi và Thị trường

Sử dụng bản đồ, ảnh vệ tinh, hình ảnh, và các miêu tả khác để giải thích mối
quan hệ giữa các nơi và khu vực và đặc điểm môi trường của chúng
Tóm tắt làm thế nào những cách khác nhau của nguồn lịch sử được sử dụng
để giải thích các sự kiện trong quá khứ
• Giới thiệu một chủ đề hoặc văn bản rõ ràng, nêu một ý kiến, và tạo ra
một cơ cấu tổ chức, trong đó những ý tưởng liên quan được nhóm lại
để hỗ trợ mục đích của người viết (W.4.1a)
• Cung cấp các lý do được hỗ trợ bởi sự thật và chi tiết (W.4.1b)
• Liên kết ý kiến và lý do sử dụng các từ và cụm từ (thí dụ, ví dụ như,
nhằm, thêm vào) (W.4.1c)
• Cung cấp một bản tường trình kết luận hoặc phần liên quan đến các
quan điểm được trình bày (W.4.1d)
• Trình bày bài viết phù hợp cấp lớp rõ ràng và mạch lạc, trong đó sự
phát triển và tổ chức phù hợp với nhiệm vụ, mục đích, và đối tượng
(W.4.4)
• Trình bày bài viết phù hợp cấp lớp rõ ràng và mạch lạc, trong đó sự
phát triển và tổ chức phù hợp với nhiệm vụ, mục đích, và đối tượng.
(W.4.4)
• Nhớ lại những thông tin có liên quan từ kinh nghiệm hoặc thu thập
thông tin có liên quan từ các nguồn in và chữ số phù hợp với cấp lớp.
(W.4.8)
• Ghi chú, phân loại thông tin, và cung cấp một danh sách các nguồn.
(W.4.8)
• Điều khiển các dự án nghiên cứu ngắn để nâng cao kiến thức thông
qua điều tra các khía cạnh khác nhau của một chủ đề (W.4.7)
• Rút bằng chứng từ văn học hay thông tin để hỗ trợ phân tích, phản
ánh, và nghiên cứu (W.4.9)
Tích hợp thông tin từ hai văn bản trên cùng một chủ đề để viết hoặc nói
chuyện về chủ đề này một cách hiểu biết (RI.4.9)
• Giải thích các quy tắc và luật lệ thay đổi xã hội và làm thế nào con
người thay đổi các quy tắc và luật lệ.
• Giải thích cách chính sách được phát triển để giải quyết các vấn đề
công cộng như thế nào
Xác định ví dụ về sự đa dạng của các nguồn lực (vốn con người, vốn vật chất
và tài nguyên thiên nhiên) được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ

