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   CHƯƠNG TRÌNH ðẠI HỌC / CAO ðẲNG 

NGÀNH ðÀO TẠO: CỬ NHÂN TIẾNG ANH 
ðỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

  
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 
1.1 Tên môn học : ðỌC HIỂU 1 
1.2 Mả môn học : ENGL1302 
1.3 Trình ñộ               : ðại học & Cao ñẳng 
1.4 Ngành / Chuyên ngành: Tiếng Anh 
1.5 Khoa phụ trách   : Khoa Ngoại ngữ 
1.6 Số tín chỉ              : 3  
1.7 Yêu cầu môn học 
 Thực học tại lớp: 45 tiết ( 1 tiết = 50 phút) 
 Chuẩn bị bài và tự học : 90 tiết 
 
2. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

Giúp sinh viên trở thành người ñọc ñộc lập tập trung vào việc nắm vững các kỹ 
năng ñọc hiểu trong quá trình ñọc. Sinh viên cần phải hình thành ý tưởng trước khi ñọc, 
chọn lọc ra ý quan trọng trong quá trình ñọc, nhận xét và thảo luận ý chính. Sinh viên có 
khả năng tương tác với thông ñiệp của tác giả và với các sinh viên khác ở trong lớp. Ngoài 
ra môn học này giúp sinh viên chuẩn bị cho phần thi ðọc hiểu của kỳ thi TOEFL. Cụ thể là 
sinh viên sẽ làm quen với một số dạng câu hỏi và những cách thức trả lời câu hỏi ñọc hiểu. 
 
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC: 
Môn ðọc hiểu 1 gồm 8 chương trong giáo trình Interactions I và một số phần trong 
TOEFL Reading Flash và TOEFL Success.  
    Giới thiệu môn học                                                          (1 tiết) 
Bài 1 Chương 1 SCHOOL LIFE AROUND THE WORLD 
 1. Số tiết 
                Thực học trên lớp: 4 tiết  
                Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về du sinh viên và ñời sống của sinh viên trên thế giới 
 - Dự ñoán nội dung bài ñọc 
 - Nhận ra cấu trúc bài ñọc 
 - Xác ñịnh câu chủ ñề 
 - ðoán nghĩa từ ngữ cảnh 
 - Xác ñịnh từ ñồng nghĩa 
 - Tóm tắt 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp:  
  a. Phần 1 :  International Students (trang 5) 
  b. Phần 2 : University Life Around the World (trang 10) 
 Tự học: 
  a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
  b Làm bài tập:  
  Phần 3: Vocabulary and Language Learning Skills (trang 15) 
  Phần 4: Focus on Testing (trang 18) 
Bài 2 Chương 2 EXPERIENCING NATURE 

1. Số tiết: 



      Thực học trên lớp: 4 tiết  
                      Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về thời tiết ảnh hưởng ñến con người như thế nào và sự 
thay ñổi khí hậu toàn cầu 
 - Hiểu ý chính 
 - Tóm tắt 
 - Xác ñịnh từ ñồng nghĩa 
 - Xác ñịnh nguyên nhân và hệ quả 
 - Nhận ra tiêu ñề và chủ ñề ñoạn văn 
 - Nhận ra các chi tiết 
 3. Nội dung 
     Thực học tại lớp: 
       a. Phần 1 :   The Powerful Influence of Weather (trang 23) 
       b. Phần 2 :  Global Climate Changes (trang 31) 
      Tự học: 
        a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
        b Làm bài tập:   
        Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 33) 
                   Phần 4 :  Focus on Testing (trang 37)  
 
Bài 3 Chương 3 LIVING TO EAT or EATING TO LIVE 
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 4 tiết  
                Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
  
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về chế ñộ ẩm thực toàn cầu và các dữ kiện về thực 
phẩm 
 - Hiểu ý chính 
 - Nhận ra chi tiết 
 - Nhận dạng dữ kiện và quan ñiểm 
 - Phân loại từ 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   Global Diet Choices (trang 44) 
 b. Phần 2 :  Facts about Food (trang 49) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
 b Làm bài tập:  
  Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 53) 
   Phần 4 :  Focus on Testing (trang 58)  
 
Bài 4 Chương 4 IN THE COMMUNITY 
 
 1. Số tiết: 
      Thực học trên lớp: 4 tiết  
                 Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về một số cách chỉ ñường của những người ở những 
vùng ñất khác và sự tương ñồng và khác nhau về luật pháp các nước 
 - Nhận ra chủ ñề của từng ñoạn văn và chủ ñề của toàn bài ñọc 
 - Hiểu ý chính của từng ñoạn và ý chính của toàn bài ñọc 
 - Tìm các thí dụ dùng ñể giải thích nghĩa của từ 



 - Nhận ra mối quan hệ giữa chi tiết và ñiểm chính 
 - ðọc lướt ñể tìm chủ ñề và ý chính 
 - Tóm tắt 
 - Nhận ra từ có cùng nghĩa  
 - Nhận ra danh từ và ñộng từ 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   How Can I Get to the Post Office? (trang 63) 
 b. Phần 2 :  The Laws of Communities (trang 71) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
 b Làm bài tập:  
 Phần 3: Vocabulary and Language Learning Skills (trang 75) 
 Phần 4 :  Focus on Testing (trang 81)  
 
Bài 5 Chương 5 HOME 
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 4 tiết  
                Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về cấu trúc gia ñình ñang thay ñổi và thời gian với gia 
ñình 
 - Nhận ra các ñoạn văn ñược viết theo thứ tự thời gian 
 - Hiểu ý chính 
 - Sử dụng dấu chấm câu và cụm từ chuyển tiếp ñể hiểu nghĩa của từ và cụm tư2 
 - Nhận ra các dữ kiện liên quan ñến thời gian 
 - Tóm tắt 
 - Dự ñoán 
 - Nhận ra từ ñồng nghĩa và trái nghĩa 
 - Nhận ra danh từ và tính từ 
 3. Nội dung 
    Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   A Short History of the Changing Family (trang 87) 
 b. Phần 2 :  Time with the Family - Past and Present (trang 94) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
 b Làm bài tập:  
    Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 99) 
    Phần 4 :  Focus on Testing (trang 103)  
 
 
Bài 6 Chương 6 CULTURES OF THE WORLD 
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 4 tiết  
                Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về các cuộc trò chuyện giao lưu văn hóa và sự khác biệt 
giữa các nền văn hóa 
 - Nhận ra các câu nói trực tiếp trong dạng ñoạn văn 
 - Hiểu ñiểm chính 
 - Hiểu nghĩa từ ngữ cảnh 
 - Nhận ra các chi tiết hỗ trợ cho các quan ñiểm 
 - Tóm tắt 
 - ðưa ra quan ñiểm 



 - Nhận ra danh từ, ñộng từ và tính từ  
 3. Nội dung 
  Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   Cross-Cultural Conversation (trang 109) 
 b. Phần 2 :  Clues to the World Cultures (trang 115) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
 b Làm bài tập:    
  Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 120) 
  Phần 4 :  Focus on Testing (trang 126)  
Bài 7 Chương 7 HEALTH 
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 4 tiết  
                 Chuẩn bị bài và tự học : 8 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 - ðọc bài khóa và thảo luận về bí quyết trường thọ 
 - Nhận ra và lập dàn ý của bài ñọc 
 - ðưa ra lời khuyên và giải quyết vấn ñề 
 - Nhận ra và chọn tiếp vĩ ngữ 
 - Hiểu thông tin chỉ dẫn cấp cứu 
 - Trình bày kinh nghiệm và ý kiến cá nhân 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   The Secrets of a Very Long Life (trang 133) 
 b. Phần 2 :  Claims to Amazing Health (trang 141) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1 và phần 2 
 b Làm bài tập: 
  Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 147) 
  Phần 4 :  Focus on Testing (trang 155)  
Bài 8 Chương 8 ENTERTAINMENT AND THE MEDIA  
 1. Số tiết: 
           Thực học trên lớp: 2 tiết  
           Chuẩn bị bài và tự học : 10 tiết 
 2. Mục tiêu: 

- ðọc bài khóa và thảo luận tác ñộng của TV và các loại truyền thông băng hình 
khác ñối với con người như thế nào  
 - Nhận ra các ñiểm tương ñồng và tương phản 
 - Hiểu ý chính 
 - Hiểu từ vựng hay các chi tiết cụ thể 
 - Phân loại các câu chuyện 
 - Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự 
 - Tóm tắt 
 - Nhận ra tiếp vĩ ngữ 
 - Xác ñịnh các từ có cùng gốc 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
 a. Phần 1 :   How the Visual Media Affect People (trang 161) 
 Tự học: 
 a. Chuẩn bị bài: phần 1  
 b Làm bài tập: 
  Phần 2 :  Media Stories (trang 167) 
  Phần 3 : Vocabulary and Language Learning Skills (trang 173) 
  Phần 4 :  Focus on Testing (trang 181) 



 
Bài 9  OVERVIEW  QUESTIONS  
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 6 tiết  
                 Chuẩn bị bài và tự học : 12 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 -Sinh viên ñược giới thiệu dạng câu hỏi về ý chính , chủ ñề, mục ñích chính… của 
bài ñọc. Sinh viên cũng có cơ hội vận dụng các phương pháp vào bài tập ñi kèm. 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
" Main idea, main topic, and main purpose questions  
                               ( sách TOEFL SUCCESS, trang 279) 
" Other overview questions ( sách TOEFL SUCCESS, trang 280) 
" Exercise 44.1 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 282) 
" Exercise 44.2 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 284) 
   Tự học: 
" Exercise 44.3 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 288) 
" Chapter 3 - Reading for Main  Ideas  
   (sách TOEFL READING FLASH, trang 38 -47) 
 
Bài 10 FACTUAL QUESTIONS, NEGATIVE QUESTIONS, AND                    SCANNING 
QUESTIONS  
 1. Số tiết: 
     Thực học trên lớp: 6 tiết  
                Chuẩn bị bài và tự học : 12 tiết 
 2. Mục tiêu: 
 -Sinh viên ñược giới thiệu dạng câu hỏi về dữ kiện,  các chi tiết không ñược ñề cập 
ñến trong bài ñọc, hay xác ñịnh các chi tiết nằm ở dòng nào trong bài ñọc . Sinh viên cũng 
có cơ hội vận dụng các phương pháp vào bài tập ñi kèm. 
 3. Nội dung 
 Thực học tại lớp: 
" Factual questions ( sách TOEFL SUCCESS, trang 292) 
" Negative  questions ( sách TOEFL SUCCESS, trang 292) 
" Scanning questions ( sách TOEFL SUCCESS, trang 293) 
" Exercise 45.1 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 293) 
" Exercise 45.2 - Questions 1-15 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 295) 
   Tự học: 
" Exercise 45.2 - Questions 16 -32 ( sách TOEFL SUCCESS, trang 295) 
" Chapter 1 - Reading for Details  
   (sách TOEFL READING FLASH, trang 2 - 23) 
   
Thi giữa khóa và ôn tập: 2 tiết 
 
4. HỌC LIỆU: 
4.1 Giáo trình chính: 
 Interactions I - A Reading Skills Book (Silver Editon), Elaine Kirn & Pamela                
Hartmann, 2007. 
4.2 Giáo trình tham khảo   
 Concepts and Comments (Second Edition), Patricia Ackert & Anne L. Nebel, 1997. 
  Between the Lines, Zukowski/Faust Johnson - Atkinson. 
 Insights and Ideas (Second Edition), Patricia Ackert & Anne L. Nebel, 2000. 
       TOEFL Reading Flash, Milada Broukal, 2002 
 TOEFL Success 
 



 
5. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 1. Cách tính ñiểm 
 - Thi giữa kỳ + Chuyên cần + Tham gia các hoạt ñộng ñóng góp vào bài học tại lớp 
+ bài tập về nhà: 30% 
 - Thi cuối kỳ: 70% 
 2. Hình thức thi 
 - Thi viết 
 - ðây là các loại câu hỏi có thể xuất hiện trong ñề thi 
 
 7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

• Họ và tên: Nguyễn Kim Quý 

• Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sỹ 

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc: ðH Mở Tp. Hồ Chí Minh 

• ðịa chỉ liên hệ: ðH Mở Tp. Hồ Chí Minh 

• ðiện thoại, email: 091891865, quy.nk@ou.edu.vn 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


