Đề Tài Xã Hội Học Của Lớp 5: Học sinh sẽ làm gì?
Lớp 5: Quá khứ của Nước Mỹ
ĐỀ TÀI

HỌC SINH SẼ

Diễn tả Địa lý

Sử dụng bản đồ quy mô khác nhau để mô tả địa điểm của các đặc điểm văn hóa và môi trường

Thay đổi lịch sử

•
•

Phân tích lịch sử
Các nguồn và Bằng chứng
lịch sử
Công Dân Và Thể Chế
Chính Trị
Niên biểu và hậu quả
Tính năng cấu trúc văn
bản

Tổ chức nghiên cứu và
Thông tin

Tạo và sử dụng mốc thời gian của sự kiện liên quan để so sánh sự phát triển xảy ra cùng lúc
So sánh và tương phản trong đời sống trong khoảng thời gian lịch sử cụ thể đối với đời sống hôm
nay
Giải thích lý do tại sao cá nhân và các nhóm trong cùng thời kỳ lịch sử khác nhau trong những quan điểm
của họ
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
•
•

Giải thích nguyên nhân có thể xảy ra và ảnh hưởng của các sự kiện và phát triển
•
•

•
•
•
•

Quan điểm

•
•

Ý kiến viết

Giải thích cách thức các nhóm người làm các quy tắc để tạo ra trách nhiệm và bảo vệ quyền tự do.
Kiểm tra nguồn gốc và mục đích của quy tắc, luật lệ, và các yêu cầu hiến pháp chủ yếu của Hoa Kỳ

•
•
•
•
•

Lý do và Bằng chứng

•

Thông tin chi tiết / giải
thích bài viết

•

•
•
•
•
•

Giải thích làm thế nào một loạt các chương, cảnh, hoặc đoạn thơ phù hợp với nhau để cung cấp các
cấu trúc tổng thể của một cụ thể câu chuyện, bộ phim, hoặc bài thơ (RL.5.5)
So sánh và đối chiếu cấu trúc tổng thể (ví dụ, niên đại, so sánh, nguyên nhân / tác dụng, vấn đề /
giải pháp) của các sự kiện, ý tưởng, khái niệm, hoặc các thông tin trong hai hoặc nhiều văn bản
(RI.5.5)
Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn phù hợp cấp lớp mà sử dụng nhiều nguồn để xây dựng kiến
thức thông qua điều tra các khía cạnh khác nhau của một chủ đề (W.5.7)
Nhớ lại những thông tin có liên quan từ kinh nghiệm hoặc thu thập thông tin có liên quan từ các
nguồn in ấn và kỹ thuật số (W.5.8)
Tóm tắt hoặc diễn giải thông tin trong các ghi chú và công việc đã hoàn thành, và cung cấp một
danh sách các nguồn (W.5.8)
Sản xuất văn bản phù hợp với cấp lớp rõ ràng và mạch lạc, trong đó sự phát triển và tổ chức phù
hợp với nhiệm vụ, mục đích, và khán giả (W.5.4)
Mô tả quan điểm của cách người thuật truyện hoặc diễn giả ảnh hưởng như thế nào về sự kiện
được mô tả trong một văn bản (RL.5.6)
Phân tích nhiều tài khoản của cùng sự kiện hoặc chủ đề, lưu ý sự tương đồng và khác biệt quan
trọng trong quan điểm chúng đại (RI.5.6)
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.5.1a)
Cung cấp các lý do được hỗ trợ bởi sự thật và chi tiết (W.5.1b)
Liên kết quan điểm và lý do sử dụng các từ, cụm từ và mệnh đề (ví dụ, hậu quả, cụ thể) (W.5.1c)
Cung cấp một bản tường trình kết luận hoặc phần liên quan đến các quan điểm được trình bày
(W.5.1d)
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.5.4)
Giải thích làm thế nào tác giả sử dụng lý do và bằng chứng để hỗ trợ các điểm cụ thể trong một văn
bản. (RI.5.8)
Giới thiệu một chủ đề rõ ràng, cung cấp một quan sát và tập trung tổng hợp, và nhóm liên quan
đến thông tin một cách hợp lý; bao gồm định dạng, hình ảnh minh họa và đa phương tiện có ích để
giúp hiểu (W.5.2a)
Phát triển các chủ đề với sự thật, định nghĩa, chi tiết cụ thể, đoạn văn, hoặc các thông tin và ví dụ
khác liên quan đến chủ đề (W.5.2b)
Liên kết ý tưởng trong và giữa các loại thông tin sử dụng các từ, cụm từ và mệnh đề (ví dụ, ngược
lại, đặc biệt) (W.5.2c)
Sử dụng ngôn ngữ chính xác và từ vựng trong phạm vi cụ thể để thông báo hoặc giải thích về chủ
đề (W.5.2d)
Cung cấp một kết luận hoặc phần liên quan đến các thông tin hoặc giải trình (W.5.2e)
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.5.4)

