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TRƯỜNG ÐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH 
KHOA NGOẠI NGỮ 

------------ 

ÐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC 
TIẾNG ANH CĂN BẢN 1 

CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN 
Số ðVHT: 4 (70 tiết) 

I. Thông tin tổng quát về môn học 

1. Giới thiệu sơ lược 

TIẾNG ANH CĂN BẢN 1 là lớp thứ nhất trong chương trình tiếng Anh căn bản tuỳ chọn dành 
cho một số sinh viên không chuyên ngữ ñang theo học tại các khoa của ðH Mở Tp.HCM có nhu 
cầu nắm vững môn tiếng Anh trước khi theo học các lởp tiếng Anh căn bản nâng cao A3 và A4. 
Nội dung chương trình này giúp các sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – ðọc – Viết và 
nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh.  

Do tính chất tuỳ chọn nên kết quả kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ chỉ có tính cách tham khảo, và ñể 
cho sinh viên theo học lớp này tự ñánh giá mức tiếp thu và sự rèn luyện bản thân là chính, chứ 
không tính vào hệ thống ñiểm các môn học chính thức.   

2. Số ñơn vị học trình: 4; số tiết quy ra: 70 

3. Tài liệu giảng dạy: Clive O., Christina L.K and Paul S. (2008). American English File 1, Oxford: 
Oxford University Press  

Mục tiêu của môn học 

 Sau khi học xong môn học này, người học sẽ sử dụng ñược bốn kỹ năng Nghe – Nói – ðọc – Viết ở 
trình ñộ căn bản. Về kỹ năng nói, người học có thể giới thiệu một số thông tin về cá nhân như sở 
thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi ñi mua sắm, và một số thông tin khác về gia ñình và 
hàng xóm. Về kỹ năng nghe, có khả năng hiểu trong những tình huống giao tiếp thông thường hàng 
ngày như ñã nêu. Về kỹ năng ñọc thì người học hiểu ñược ý chính và một số chi tiết khi ñọc những 
bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia ñình, những hoạt ñộng sở trường, khu hàng xóm. Về kỹ 
năng viết, người học sẽ viết ñược một ñoạn văn khoảng 50 từ về chủ ñề ở trên.            

II. Phương pháp giảng dạy 

- Bài giảng 

- Hoạt ñộng thảo luận ñôi/nhóm sinh viên tại lớp 

- Bài tập sinh viên thực hiện ở nhà 

III. Phương pháp ñánh giá: 

1. Phân bố tỉ lệ: 

ðiểm Tỷ lệ Hình thức ñánh giá 

Hoạt ñộng trong lớp 30% 
Hiện diện (hoạt ñộng, phát biểu):                       10% 

Kiểm tra trong lớp và kiểm tra nói cuối học kỳ: 20% 

Cuối kỳ 70% Thi Nghe + Thi Viết 

ðiểm tổng 100%  

2. Thang ñiểm ñánh giá: 10 
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IV. Kế hoạch giảng dạy và nội dung chi tiết 
1. Kế hoạch giảng dạy 
 

Bài Tựa Bài Số tiết 

Part 1 & 2 3 
Unit 1 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 2 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 3 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 4 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 5 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 6 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 7 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 8 

Part 3, 4 & 5 5 

Part 1 & 2 3 
Unit 9 

Part 3, 4 & 5 5 

 Review 3 

Kế hoạch trên ñây có thể linh hoạt theo số tiết của từng buổi học hay cách bố trí bài giảng của 
giảng viên. 

2.           Nội dung chi tiết: 
Bài 1: 

1. Topic: 
- Nice to meet you 
- I’m not American, I’m Canadian 
- His name, her name 
- Turn off your cell phones 

2. Function:   
- Giới thiệu và chào hỏi 
- Tên nước và quốc tịch  
- Tên và cách xưng hô 
- Cách dùng mệnh lệnh cách 

3. Grammar:  
- Affirmative and Negative form of BE 
- Yes-No questions and short answers with BE 
- Subject pronouns and Possessive adjective  
- A / an, plurals. This / that,  these / those 
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4. Pronunciation: 
- Vowel sounds, word stress 
- The alphabet, /ər / and /aυ/ 

5. Listening/Reading/ writing: 
- Luyện nghe những mẩu ñối thoại ngắn giới thiệu bản than, nước, tên nước, cách chào 

hỏi 
- ðiền vào mẫu ñơn (Completing a form) 

Bài 2: 
1. Topic: 

-  Cappuccino and fries 
-  When Natasha meets Darren… 
-  An artist and a musician 
-  Relatively famous   

2. Function:  
-  Mô tả việc làm và việc học. 
-  Mô tả một người 
-  Mô tả gia ñình và các thành viên trong gia ñình  

3. Grammar:  
- Simple present Wh-questions and statement 
- A / an + jobs 
- Possessives 

4. Pronunciation: 
- Consonant sound, third person -s 

5. Listening/Reading/ writing: 
- An informal e-mail/letter 
- ðọc bài ngắn mô tả các hoạt ñộng hàng ngày 
- Nghe bài hội thoại về cách chào hỏi xã giao, về thông tin cá nhân và các thành viên 

trong gia ñình 
Baì 3: 

1.Topic:   
-  Pretty woman 
-  Wake up, get out of bed… 
- The island with a secret 
- On the last Wednesday in August 

2. Function:  
-  Mô tả một người  
-  Nói về những hoạt ñộng hằng ngày 
-  Nói về những lễ hội diễn ra hàng năm 
-  Cách mời và xin lỗi 

3. Grammar:  
-  Adjectives 
-  Time expression, simple present 
-  Adverbs of frequency 
- Prepositions of time   

4. Pronunciation: 
- Vowels 
- The letter o 
- The letter h 
- Word stress, /ð/ and /θ/ 

5. Listening/Reading/ writing: 
- Viết một ñoạn ngắn về các hoạt ñộng hàng ngày 
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- ðọc một ñoạn ngắn về lễ hội và các hoạt ñộng hằng ngày 
- Nghe mô tả những việc hàng ngày 

Bài 4: 
1. Topic:  

-  I can’t dance 
- Shopping – men love it 
- Fatal attraction? 
-  Are you still mine? 

2. Function:  
-  Diễn tả khả năng 
- Diễn tả những ñiều mình ưa thích và không thích 

3. Grammar:  
-  Can / can’t 
- like + (verb +ing) 
- Object pronouns 
- Possessive pronouns 

4. Pronunciation: 
- Sentence sress 
- /ŋ/, / ı / and /i  / 
- Rhyming words 

5. Listening/Reading/ writing: 
- Viết mô tả một người bạn 
- ðọc một ñoạn ngắn về ñiều minh thích, mô tả một người 
- Nghe bài hội thoại trình bày ý kiến và hỏi ý kiến. 

Bài 5: 
1. Topic:  

- Who were they? 
- Sydney, here we come! 
- Girls’ night out 
- Murder in a mansion 

 2. Function:  
- Nói về những sự kiện xảy ra trong quá khứ 
- ðưa ý kiến về những trải nghiệm  

3. Grammar:  
-  Present past: yes/no and wh-question, statements, and short answers 

4. Pronunciation: 
- Sentence stress 
- Simple past verbs 
- -ed endings 

5. Listening/Reading/ writing: 
- Viết một ñoạn văn ngắn về những ñiều mình ñã trải nghiệm. 
- ðọc những ñoạn ngắn kể về quá khứ. 
- Nghe bài hội thoại mô tả về một người và những hoạt ñộng trong ngày. 

Bài 6: 
1. Topic: 

- A house with a history 
- A night in a haunted hotel 
- Nightmare neighbors 
- New York, New York 

2. Function: 
-  Mô tả nơi bạn sống và làm việc 
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- Nói về sự việc ñã xảy ra trong quá khứ 
- Hỏi và mô tả khu phố nơi bạn sống, khu vục lân cận hay nơi bạn sẽ ñến 
- Nói về một chuyến du lịch 

3. Grammar:  
-  There is / there are 
-  There was / there were 
- Present continuous 
- Simple present vs present continuous 

4. Pronunciation: 
-  / ð  / and  /ər / , sentence stress 
-  Silent letters. 
- Verb + -ing 
- Place names  

5. Listening/Reading/ writing: 
-  Viết một ñoạn ngắn mô tả nơi bạn ñã ñến thăm. 
- Viết bưu thiếp 
-  ðọc ñoạn văn ngắn mô tả nơi bạn sinh sống và nơi bạn du lịch  
- Nghe bài hội thoại mô tả nơi chốn, tường thuật những sự việc xảy ra trong quá khứ 

Bài 7: 
1. Topic: 

- What does your food say about you? 
- How much water do you really need? 
- Trading vacations 
- It’s written in the cards 

2. Function: 
-  Mô tả những hoạt ñộng hang ngày 
- Cách diễn ñạt những kế hoạch diễn ra trong tương lai 
- Mô tả những trải nghiệm trong quá khứ 
- Cách ñưa ra yêu cầu, lời ñồng ý hay từ chối. 

3. Grammar:  
-  a / an, some / any 
- how much / how many? Quantifiers: a lot, not much, etc. 
- be going to (plans) 
- be going to ( predictions) 

4. Pronunciation: 
-  The letters ea 
-  /w/, /v/, and /b/ 
- sentence stress 
- / υ  /, /u/, and / ٨ / 

5. Listening/Reading/ writing: 
-  Viết chỉ dẫn  
-  ðọc một ñoạn ngắn về những nhu cầu hàng ngày, kể về kỳ nghỉ ñã trải qua hoặc những 
trải nghiệm thực tế 
- Nghe bài ñàm thoại nói về những kế hoạch trong tương lai gần 

Bài 8: 
1. Topic: 

- The true false show 
- The highest city in the world 
- Would you drive to a Ferrari 
- They dress well but drive badly 

2. Function: 
-  Hỏi và mô tả nơi chốn hoặc nơi mình sinh sống 
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- Hỏi và mô tả ñiều mình yêu thích hoặc không thích 
  

3. Grammar:  
-  Comparative adjectives 
-  Superlative adjectives 
- would like to / like 
- adverbs 

4. Pronunciation: 
-  /ər /, sentence stress 
-  consonant groups 
- adjectives and adverbs 

5. Listening/Reading/ writing: 
-  Viết một lá thơ ngắn ñể ñăt chỗ trước khi ñi du lịch 
-  ðọc một ñoạn ngắn về ñời sống ở khu dân cư trong các thành phố trên thế giới 

 
Bài 9: 

1. Topic: 
- Before we met 
- I’ve read the book, I’ve seen the movie 

2. Function: 
-  Hỏi và mô tả về những việc ñã trải qua hoặc chưa từng trải qua 

3. Grammar:  
-  Present Perfect 
-  Present perfect vs simple past 

4. Pronunciation: 
-  Sentence stress 
-  Irregular past participles 

6. Listening: 
      - Nghe bài ñàm thoại hỏi và mô tả về những việc ñã trải qua hoặc chưa từng trải qua 

7. Review: 
-  Ngữ pháp 
-  Từ vựng và phát âm 

 
     Tp. HCM ngày 20 tháng 06 năm 2009     

                                                                 Giáo viên soạn ñề cương 
  
 
 
 
          ðinh Thị Nga 
 


