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GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN
Cách
Suy luận

Câu hỏi

Kết quả tìm hiểu

NGUỒN GỐC gia đình em
từ đâu đến?

Em ĐÓNG GÓP cho gia
đình, nhóm, trường học
như thế nào?

Trong cuộc đời của em lúc
nhiều tác nhân QUY TỤ lại
khiến em rất vui hoặc rất
buồn là vào thời điểm nào?

Ba yếu tố mà em và cha
mẹ hoặc anh em có giống
nhau là những yếu tố
TƯƠNG ĐƯƠNG nào?

Điều NGHỊCH LÝ hoặc
mâu thuẫn về em là điều
gì?
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ĐỊNH NGHĨA VỀ PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN
Mục đích: Nâng cao trình độ hiểu biết và phát triển khả năng thấu hiểu nội dung phức tạp.

Cách
Suy luận

Định nghĩa

Những câu hỏi gợi ý

Định nghĩa về điểm khởi
đầu, gốc rễ hoặc nguồn ý
tưởng hoặc sự kiện

Định nghĩa phần quan
trọng hay kết quả của
một ý tưởng hoặc sự
kiện.

Định nghĩa về điểm các
yếu tố trình bày sự kiện
hoặc ý tưởng hội tụ

§
§
§
§

______đã khởi sự như thế nào?
______ bắt đầu như thế nào?
Gốc rễ của _____ là điều gì?
______ đã bắt đầu ở đâu/thế nào?

§

Những kết quả quan trọng của _______ là
gì?
_______ đã tác động vào _______ thế
nào?
Giải thích những tiềm năng kết quả có thể
xảy ra của _______.

§
§

§
§
§

§
Định nghĩa những ý
tưởng hoặc sự kiện
tương đồng và có thể so
sánh với nhau

§
§

§
Định nghĩa những yếu tố
mâu thuẫn trong một sự
kiện hoặc ý tưởng

§
§
§
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Những yếu tố nào cùng đóng góp để diễn
tả hoặc giải thích ______?
Ở điểm nào những _______ hội tụ?
(Những điều) nào hội tụ để gây ra______?

_____ và ____ liên quan với nhau như thế
nào ?
Cho biết những điểm tương đồng giữa
_____ và _____.
Hãy chứng minh _____ tương đồng với
_____.
Những điểm khác nhau giữa các kết luận
khác biệt nói về ________ là gì?
Những ý tưởng trái ngược nhau về
________là gì?
Có những sự thay đổi, không nhất định
nào trong ______?
Giải thích sự mâu thuẫn gây ra
bởi______.
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