ການອ່ານ MCAຄໍາອະທິບາຍລະດັບຄວາມສໍາເລັດແບບມີການດັດ
ແປງ (ALDs) ເກຣດ 5-8 ແລະ 10
ເກຣດ 5
ເຮັດບໍໄ່ ດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບມີການດັດແປງ (ເກຣດ 5)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານຂັ້ນນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທັກສະການອ່ານຂັ້ນພື້ນຖານສຸດແຕ່ພ
ຽງໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ (Minnesota Academic
Standards). ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ເຂົ້າໃຈຕາມຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄໍາບາງຄໍາ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສາມາດລະບຸລາຍລະອຽດບາງຢ່າງໃນບົດອ່ານພື້ນຖານທົ່ວໄປ;

•

ວັນນະຄະດີ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ເຊັ່ນ

ສາມາດສະຫຼຸບແບບງ່າຍໆ ໄດ້.
ຕົວລະຄອນ, ສາກເລື້ອງ) ໃນເນື້ອຫາແບບງ່າຍ.

ເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບມີການດັດແປງ (ເກຣດ 5)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານຂັ້ນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນບາງສ່ວນສໍາລັບທັກສະການອ່ານ
ຂອງມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ບອກເປັນນັຍເພື່ອລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນ
ໃນເນື້ອຫາແບບງ່າຍ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຄວາມງ່າຍໆ; ລະບຸແນວຄິດຫຼັກທັງໝົດ
ຫຼືບາງສ່ວນໃນເນື້ອຫາແບບງ່າຍ; ສາມາດສັງລວມໄດ້ບາງຢ່າງອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ແບບງ່າຍ; ລະບຸຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແບບງ່າຍລະຫວ່າງເຫດແລະຜົນ.

•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງແບບງ່າຍລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ເຊັ່ນ

ຕົວລະຄອນ, ເລື້ອງລາວ, ແລະສາກເລື້ອງ) ໃນເນື້ອຫາແບບບໍ່ຊັບຊ້ອນ.

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບມີການດັດແປງ (ເກຣດ 5)

ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານຂັ້ນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທັກສະການອ່ານຕາມມາດຕະຖານການ
ສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໄດ້, ລວມເຖິງ
ຄໍາສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະຄໍາສັບກົງກັນຂ້າມ, ການນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ບອກເປັນນັຍ.
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•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສັງລວມແລະຖອດຂໍ້ຄວາມໄດ້, ລະບຸແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງເນື້ອຫາທັງໝົດ ຫຼື
ບາງສ່ວນ ແລະສາມາດລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້; ສາມາດລົງຄວາມເຫັນ ແລະ
ສະຫຼຸບໂດຍໃຊ້ເນື້ອຫາ ທີ່ໄດ້ມາສະໜັບສະໜູນ; ສາມາດຫາເຫດແລະຜົນ/ສະຫຼຸບ;
ແຍກໄດ້ລະຫວ່າງຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນ ອອກ; ສາມາດປຽບທຽບ ແລະ ລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ;
ລະບຸຄວາມເຫັນ ຫຼື ມຸມມອງ ຂອງຜູ້ແຕ່ງໄດ້.

•

ວັນນະຄະດີ: ສາມາດລະບຸແລະວິເຄາະອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ, ເຊັ່ນ ລັກສະນະຕົວລະຄອນ,
ໂຄງເລື້ອງ, ແລະສາກເລື້ອງ; ຕອບຮັບຕໍ່ວັນນະຄະດີໂດຍການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງດ້ານວັນນະຄະດີ.

ເຮັດໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບມີການດັດແປງ (ເກຣດ 5)

ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນການອ່ານລະດັບນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ເກີນທັກສະການອ່ານຂອງມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຣັຖມິ
ນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບໄດ້ຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນເນື້ອຫາທີ່ຍາກ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສະຫຼຸບຄວາມຄິດຫຼັກຂອງເນື້ອຫາທີ່ຍາກແລະຮູ້ຈັກລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ;
ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບົດອ່ານທີ່ຍາກ; ປຽບທຽບແລະຂັດແຍ້ງແນວຄິດທີ່ຍາກພາຍໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ;
ປະເມີນຜົນບົດອ່ານທີ່ຍາກເພື່ອຫາຄວາມຄິດເຫັນແລະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ;
ແຍກແຍະໄດ້ລະຫວ່າງຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຮູ້ຈັກວ່າ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ເທັດຈິງ ຫຼື
ຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນສາມາດເພີ່ມຄວາມໜັກ ແໜ້ນໃຫ້ແກ່ບົດອ່ານແນວໃດແດ່.

•

ວັນນະຄະດີ: ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງນິຍາຍໃນເນື້ອໃນທີ່ຍາກ; ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງວັນນະຄະດີ
ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດແລະລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຈາກເນື້ອໃນບົດອ່ານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໂຕ້ຕອບ
ແລະສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງວັນນະຄະດີໄດ້; ແຍກແຍະອອກລະຫວ່າງຄວາມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນ
ທໍາອິດແລະບຸກຄົນທີສາມ ແລະຕັດສິນຜົນສະທ້ອນຂອງເນື້ອຫາ.

ເກຣດ 6
ເຮັດບໍໄ່ ດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 6)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ສາມາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການອ່ານຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ຂອງການອ່ານຂັ້ນພື້ນຖານເກືອບທັງໝົດຂອງມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ
ທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ກໍານົດຄວາມໝາຍຕາມຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄໍາສັບໜຶ່ງຄໍາ ຫຼື ຖ້ອຍຄໍາ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ກ່າວໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເນື້ອໃນພື້ນຖານ; ສັງລວມໄດ້ບາງສ່ວນ
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນພື້ນຖານ.

•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາອຸປະມາແບບງ່າຍໆ.
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ເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 6)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ເຮັດໄດ້ເປັນບາງສ່ວນສໍາລັບທັກສະການອ່ານຂອງ
ມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ນໍາໃຊ້ຄໍາທີ່ບອກເປັນນັຍເພື່ອຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນ
ເນື້ອໃນແບບງ່າຍ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ບອກແນວຄວາມຄິດຫຼັກພື້ນຖານຂອງບົດອ່ານແບບງ່າຍໄດ້ທັງໝົດ ຫຼື ເປັນບາງສ່ວນ;
ບອກລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຄິດຫຼັກຂອງເນື້ອຫາ;
ເລືອກຂັ້ນຕໍ່ໄປເປັນລໍາດັບຕາມ ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ຈາກເນື້ອຫາແບບງ່າຍ;
ລະບຸບອກຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ ຫຼື
ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ແຕ່ງໃນເນື້ອຫາແບບງ່າຍ; ສາມາດລົງຄວາມເຫັນ
ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເນື້ອຫາແບບງ່າຍ.

•

ວັນນະຄະດີ: ຊີ້ບອກຄວາມກ່ຽວພັນແບບງ່າຍລະຫວ່າງອົງປະກອບດ້ານວັນນະຄະດີ (ເຊັ່ນ
ຕົວລະຄອນ, ໂຄງເລື້ອງ, ສາກເລື້ອງ); ຊີ້ບອກແກ່ນຫຼັກຂອງບົດອ່ານແບບງ່າຍໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ;
ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງພາສາສໍານວນທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງໃນບົດອ່ານແບບງ່າຍ (ການປຽບທຽບ,
ການອຸປະມາ).

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 6)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະການອ່ານຂອງມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາ
ຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍເພື່ອຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ກໍານົດແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະຊີ້ບອກລາຍລະອຽດສະໜັບສະນູນ;
ເລົ່າຄືນເຫດການໃນເລື້ອງໄດ້ຕາມລໍາດັບ; ສາມາດສັງລວມ ຫຼື ສະຫຼຸບບົດອ່ານໄດ້;
ບອກຄວາມຄິດເຫັນ; ສາມາດບອກໄດ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ.

•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸອົງປະກອບຂອງນິຍາຍ, ລວມເຖິງ ສາກເລື້ອງ, ຕົວລະຄອນ, ໂຄງເລື້ອງ,
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ/ແນວທາງແກ້ໄຂ, ແກ່ນຄວາມຄິດຫຼັກແລະລັກສະນະ ແລະບັນຍາຍຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ;
ຮູ້ຈັກແລະຕີຄວາມພາສາປຽບທຽບ ແລະເຄື່ອງມືທາງພາສາທີ່ເພີ່ມຄວາມໝາຍໃຫ້ແກ່ບົດອ່ານ.

ເຮັດໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 6)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ເຮັດໄດ້ເກີນລະດັບທັກສະການອ່ານຂອງມາດຕະຖານດ້ານ
ການສຶກສາ ຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ກໍານົດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ວິເຄາະລໍາດັບເຫດການເພື່ອສ້າງບົດສະຫຼຸບທີ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ການຄາດເດົາ;
ສາມາດລົງຄວາມເຫັນແລະສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄິດທີ່ຈາ
ໍ ເປັນຂອງບົດອ່ານທີ່ຍາກ;
ວິເຄາະວິທີການທີ່ ຜູ້ແຕ່ງນໍາໃຊ້ເພື່ອສະແດງຈຸດປະສົງຂອງບົດອ່ານທີ່ຍາກ; ປະເມີນຜົນວ່າ
3

ຂໍ້ເທັດຈິງແລະຄວາມຄິດເຫັນ ນັ້ນມີຜົນຕໍ່ເນື້ອຫາຂອງບົດອ່ານທີ່ຍາກແນວໃດ;
ປະເມີນບົດອ່ານທີ່ຍາກເພື່ອຫາແນວຄວາມຄິດ ຫຼັກຂອງເລື້ອງ.
•

ວັນນະຄະດີ: ປະເມີນໄດ້ວ່າ ອົງປະກອບຂອງນິຍາຍແຕ່ລະອັນສົ່ງຜົນຕໍ່ກັນແນວໃດ; ຕີຄວາມ,
ປະເມີນ, ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ບົດເລື້ອງ; ວິເຄາະພາສາປຽບທຽບ
ແລະເຄື່ອງມືທາງພາສາທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມໝາຍ ຂອງບົດອ່ານແບບຍາກ;
ຕອບສະໜອງໄດ້ທາງວັນນະຄະດີ, ສາມາດບອກຄວາມກ່ຽວພັນທາງພາສາໄດ້.

ເກຣດ 7
ເຮັດບໍໄ່ ດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 7)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໜ້ອຍໜຶ່ງໃນດ້ານຄວາມຊໍານານດ້ານການ
ອ່ານແບບພື້ນຖານເກືອບທັງໝົດຂອງມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ສາມາດສືບຫາຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງຄໍາສັບບາງຄໍາໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາທີ່ບອກເປັນນັຍ
ທີ່ຊັດແຈ້ງໃນບົດອ່ານ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສ້າງບົດສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໂດຍອີງຕາມເນື້ອຫາທີ່ຊັດເຈນ; ຊີ້ບອກການຕີຄວາມ
ໝາຍແທ້ຈິງຂອງແນວຄິດຫຼັກທີ່ບົ່ງບອກໄວ້ຊັດເຈນ ແລະ/ຫຼື ລາຍລະອຽດສະໜັບສະໜູນໃນ
ບົດອ່ານແບບງ່າຍ.

•

ວັນນະຄະດີ: ຕອບຄໍາຖາມງ່າຍໆ ໄດ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີໃນເນື້ອຫາແບບງ່າຍ.

ເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນຂອງມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 7)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານບາງສ່ວນໃນມາດຕະຖານດ້
ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ພິຈາລະນາຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ ຫຼື
ທີ່ບອກເປັນນັຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍໂດຍກົງ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸບອກຈຸດປະສົງຂອງບົດອ່ານແບບງ່າຍຂອງຜູ້ແຕ່ງ; ລົງຄວາມເຫັນແລະສັງລວມ
ກ່ຽວກັບບົດອ່ານແບບງ່າຍ; ກໍານົດຫາແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງບົດອ່ານແບບງ່າຍໄດ້ທັງໝົດ ຫຼື
ເປັນບາງສ່ວນ; ກໍານົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຄິດຫຼັກຂອງເລື້ອງ.

•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸບອກ ແລະວິເຄາະແບບງ່າຍກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ, ລວມເຖິງ
ສາກເລື້ອງ, ຕົວລະຄອນ, ໂຄງເລື້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ/ວິທີແກ້ໄຂ, ແກ່ນຄວາມຄິດ,
ແລະລັກສະນະທໍານອງ; ຫາຄວາມໝາຍຂອງພາສາປຽບທຽບໃນບົດອ່ານແບບງ່າຍ, ເຊັ່ນ
ການອຸປະມາ, ປຽບທຽບ ແລະຄວາມຄ້າຍຄື; ສາມາດຫາຄວາມກ່ຽວພັນແລະຕອບບົດອ່ານແບບງ່າຍ.
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ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 7)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດຕະຖານດ້ານ
ການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງຄໍາແລະນໍາໃຊ້ຄໍາບອກຄວາມນັຍທີ່ມີຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ
ແລະສາມາດລົງຄວາມເຫັນໄດ້ເພື່ອຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສ້າງບົດສະຫຼຸບທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຄວາມຄິດຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດສະໜັບສະໜູນ;
ປະເມີນເນື້ອຫາເພື່ອຫາແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະຫາລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວພັນ; ແຍກຂໍ້ເທັດຈິງອອກຈາກ
ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້; ບອກຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ ຫຼື ຜູ້ອ່ານ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຈຸດປະສົງ
ຂອງຜູ້ແຕ່ງ.

•

ວັນນະຄະດີ: ສາມາດລະບຸບອກ ແລະ ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງນິຍາຍ,
ລວມເຖິງ ສາກເລື້ອງ, ຕົວລະຄອນ, ໂຄງເລື້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ/ວິທີແກ້ໄຂ, ແກ່ນຄວາມຄິດ,
ແລະລັກສະນະທໍານອງ ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນໃນໂຄງເລື້ອງ;
ວິເຄາະພາສາປຽບທຽບ ແລະເຄື່ອງມືທາງພາສາເມື່ອມີການເພີ່ມໃສ່ຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາ;
ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນທີໜຶ່ງ ແລະທີສາມ;
ຕອບສະໜອງຕໍ່ວັນນະຄະດີໂດຍການຫາຄວາມກ່ຽວພັນຂອງບົດເລື້ອງໂດຍກົງ.

ເຮັດໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 7)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ເຮັດໄດ້ເກີນລະດັບທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດ
ຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສາມາດລົງຄວາມເຫັນ ແລະເຮັດບົດສະຫຼຸບອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງບອກ;
ແຍກຂໍ້ຄວາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງຂໍ້ເທັດຈິງອອກຈາກຂໍ້ຄິດເຫັນ;
ອ່ານແລະປະເມີນຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອຫາຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ, ຄວາມຄິດເຫັນ, ຜູ້ຟັງ, ແລະຂໍ້ຄວາມກ່າວ;
ປະເມີນບົດອ່ານທີ່ຍາກເພື່ອຫາແນວຄວາມຄິດຫຼັກແລະລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດຫຼັກ;
ນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍເພື່ອຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ວັນນະຄະດີ: ນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງແລະຄວາມຄິດຕ່າງໆ ຈາກບົດອ່ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ຄໍາຕອບຕໍ່ວັນນະຄະດີແບບຍາກ; ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນທີໜຶ່ງ ແລະທີສາມ;
ວິເຄາະບົດອ່ານທີ່ຍາກແລະອະທິບາຍຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງນິຍາຍ,
ລວມເຖິງ ສາກເລື້ອງ, ຕົວລະຄອນ, ໂຄງເລື້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ/ແນວທາງແກ້ໄຂ, ແກ່ນຄວາມຄິດ,
ແລະລັກສະນະທໍານອງ.
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ເກຣດ 8
ເຮັດບໍໄ່ ດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 8)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໜ້ອຍໜຶ່ງໃນລະດັບທັກສະຄວາມຊໍານານ
ດ້ານການອ່ານໃນມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍ
ທີ່ຊັດແຈ້ງໃນບົດອ່ານພື້ນຖານ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວພັນໃນບົດອ່ານພື້ນຖານ; ສາມາດລົງຄວາມເຫັນອີງຕາມ

•

ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນບົດອ່ານພື້ນຖານ.
ວັນນະຄະດີ: ລະບຸບາງລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້.

ເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນຂອງມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 8)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານບາງສ່ວນໃນມາດຕະ
ຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ
ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍ
ທີ່ຊັດແຈ້ງໃນບົດອ່ານພື້ນຖານ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸແນວຄວາມຄິດຫຼັກທີ່ສະແດງອອກຈະແຈ້ງໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ; ລະບຸລາຍລະອຽດ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ; ສາມາດລົງຄວາມເຫັນຈໍາກັດ ແລະ
ສະຫຼຸບອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຊັດເຈນຈາກບົດຄວາມທີ່ງ່າຍ,
ລະບຸວັດຖຸປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງຈາກບົດຄວາມທີ່ງ່າຍ.

•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ, ອາລົມ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ.

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 8)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດຕະຖານດ້ານ
ການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍ
ຈາກບົດອ່ານລວມທັງການຈຶ່ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງຄໍາທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ ຫຼື ຜູ້ຟັງ ແລະຄົ້ນຫາເນື້ອ
ຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ແຕ່ງ (ຊຶ່ງລວມທັງພິຈາລະນາຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຄວາມຂອງເນື້ອຫາ); ສະຫຼຸບ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະ
ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະດັບຂໍ້ຄວາມຂອງຊັ້ນຮຽນ; ສາມາດລົງຄວາມເຫັນ ແລະ
ສະຫຼຸບອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບອກເປັນນັຍຢ່າງຈະແຈ້ງ; ແຍກໄດ້ຂໍ້ເທັດຈິງອອກຈາກຄວາມຄິດເຫັນ.
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•

ວັນນະຄະດີ: ລະບຸ ແລະ ວິເຄາະລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ, ອາລົມ ແລະ

ແຮງຈູງໃຈດ້ວຍການໃຫ້ບາງຫຼັກຖານສະໜັບສະໜູນ, ປະເມີນຄວາມໝາຍຮູບຮ່າງຂອງພາສາ ແລະ
ເຄື່ອງມືພາສາ; ສ້າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານພາສາຕາມລະດັບຂັ້ນຮຽນຂອງບົດອ່ານ,
ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ໃນບົດອ່ານ.

ເຮັດໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 8)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ເຮັດໄດ້ເກີນລະດັບທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດ
ຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ພິຈາລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນຈາກບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສະຫຼຸບຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ, ທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ຜູ້ຟັງ ໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ; ພິຈາລະນາ
ແລະ ປະເມີນຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບົດຄວາມທີ່ຍາກ; ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ
ສະຫຼຸບອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບອກໂດຍນັຍໃນບົດຄວາມທີ່ຍາກ, ວິເຄາະວ່າຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ
ຄວາມຄິດເຫັນສະໜັບສະໜູນຄວາມໝາຍບົດອ່ານທີ່ຍາກແນວໃດ.

•

ວັນນະຄະດີ: ໃຫ້ຫຼັກຖານສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຄວາມເດີມເພື່ອປະເມີນລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ, ອາລົມ

ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ; ປະເມີນໂດຍການນໍາໃຊ້ພາສາອຸປະມາຫຼືປຽບທຽບແລະ

ເຄື່ອງມືທາງດ້ານພາສາ; ປະເມີນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງບົດອ່ານທີ່ຍາກ,
ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງວັນນະກໍາຊຶ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍແນວຄວາມຄິດ ແລະ
ລາຍລະອຽດຈາກບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

ເກຣດ 10
ເຮັດບໍໄ່ ດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 10)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໜ້ອຍໜຶ່ງໃນລະດັບທັກສະ
ຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ:
ໃຊ້ຄວາມໝາຍໂດຍນັຍຢ່າງຈໍາກັດເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໃນບົດ
ອ່ານທີ່ງ່າຍ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ໃຫ້ການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບໄດ້.

•

ວັນນະຄະດີ: ຕີຄວາມໝາຍພາສາອຸປະມາທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍໄດ້.
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ເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນຂອງມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດແປງ (ເກຣດ 10)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານບາງສ່ວນໃນມາດຕະ
ຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ
ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ:
ພິຈາລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນອີງຕາມຄວາມໝາຍທີ່ເປັນນັຍເບຶ້ອງຕົ້ນທີ່ບອ
ກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ລະບຸຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຂອງບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ; ໄດ້ບົດສະຫຼຸບ ແລະ
ໃຫ້ຄໍາເຫັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ; ຈື່ໄດ້ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະ ລາຍລະອຽດສະໜັບສະ
ໜູນຂອງບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ.

•

ວັນນະຄະດີ: ເຂົ້າໃຈພາສາອຸປະມາເຊັ່ນ ການປຽບທຽບ, ລັກສະນະທໍານອງພາຍໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ,

ລະບຸສ່ວນປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງວັນນະກໍາໃນບົດອ່ານທີ່ງ່າຍ.

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 10)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ບັນລຸທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດຕະຖານດ້ານ
ການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ:
ພິຈາລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາບອກເປັນນັຍ ແລະ
ບາງສ່ວນຂອງຄໍາສັບໃນບົດອ່ານ,
ຕີຄວາມໝາຍຈາກຄໍາສັບທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍໂດຍການຫຼຸດການນໍາໃຊ້ສັບດັ້ງເດີມສະໜັບສະໜູນ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສະຫຼຸບແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະ
ພິຈາລະນາລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ; ລະບຸ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ຖົກຖຽງຂອງຜູ້ແຕ່ງ,
ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄວາມຮັບຮູ້ຈາກການສະໜັບສະໜູນຈາກຕົ້ນສະບັບເດີມ; ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ
ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາທີ່ມີຄວາມໝາຍເປັນນັຍໃນບົດຄວາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

•

ວັນນະຄະດີ: ເຂົ້າໃຈພາສາອຸປະມາ, ເຊັ່ນ ການປຽບທຽບ, ສັນຍາລັກ, ລັກສະນະທໍານອງ, ການປະຊົດ

ແລະ ການສຽດສີ, ອະທິບາຍວ່າມັນກ່່ຽວຂ້ອງກັບບົດອ່ານແນວໃດ; ຈຶ່ ແລະ

ວິເຄາະຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງວັນນະກໍາ (ຕົວລະຄອນ, ສາກເລື້ອງ, ໂຄງເລື້ອງ,
ລັກສະນະທໍານອງ, ສັນຍາລັກ, ການກະທໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຸດສໍາຄັນຂອງເລື້ອງ, ການກະທໍາທີ່ຫຼຸດລົງ,
ຄວາມຄິດເຫັນ, ແກ່ນສໍາຄັນ, ຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງ/ການແກ້ໄຂ).
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ເຮັດໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດແບບທີ່ມີການດັດແປງ (ເກຣດ 10)

ນັກຮຽນໃນລະດັບຄວາມສາມາດການອ່ານຂັ້ນນີ້ເຮັດໄດ້ເກີນລະດັບທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານການອ່ານໃນມາດ
ຕະຖານດ້ານການສຶກສາຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທັກສະຄວາມຊໍານານບາງຢ່າງທີ່ນັກຮຽນສະແດງອອກ ໃຫ້ເຫັນ:
•

ການຂະຫຍາຍຄໍາສັບ: ພິຈາລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບຕາມລໍາດັບຊັ້ນຮຽນໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ປະເມີນຂໍ້ໂຕ້ຖຽງຂອງຜູ້ແຕ່ງ, ແນວຄວາມຄິດ, ຫຼື ຄວາມຮັບຮູ້ໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ ແລະ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກບົດອ່ານ, ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ບົດສະຫຼຸບອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບອກເປັນນັຍໃນບົດອ່ານທີ່ຍາກ.

•

ວັນນະຄະດີ: ປະກອບຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;

ປະເມີນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຕົວລະຄອນ, ສາກເເລື້ອງ,

ໂຄງເລື້ອງລັກສະນະທໍານອງ, ສັນຍາລັກ, ການກະທໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຸດສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເລື້ອງ,
ການກະທໍາທີ່ຫຼຸດລົງ, ຄວາມຄິດເຫັນ, ແກ່ນສໍາຄັນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ການແກ້ໄຂ) ປະເມີນພາສາອຸປະມາ ເຊັ່ນ:
ການປຽບທຽບ, ສັນຍາລັກ, ການປະຊົດ ແລະ ການສຽດສີ ແລະ

ອະທິບາຍມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດໃນແນວຄິດຫຼັກຂອງເລື່ອງຂອງບົດອ່ານທີ່ຍາກ,
ຮູ້ຈັກຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໂຄງສ້າງ, ລັກສະນະ ແລະ ເນື້ອຫາ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເສື່ອມຕໍ່ຂອງວັນນະກາ.
ໍ
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