VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------- oOo -------
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH CĂN BẢN 1
1 - Tên học phần: Tiếng Anh căn bản 1
2 - Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3 - Trình độ: Sinh viên năm thứ 1
4 - Phân bố thời gian:
- Lý thuyết: 45 tiết
- Tự học: 90 giờ
5- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên được học tiếng Anh ở bậc học phổ thông.
6- Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên lượng từ vựng và cấu trúc tiếng Anh căn bản trình độ sơ
cấp (elementary). Luyện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,Viết về các chủ điểm giao tiếp
hàng ngày trên cơ sở khối lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản: thời hiện tại đơn,
quá khứ đơn, cấu trúc với tính từ, các cấp so sánh của tính từ, ngữ đoạn động từ, thì hiện
tại hoàn thành, cấu trúc be going to...
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh A. Có khả năng
giao tiếp về các chủ điểm: Chào hỏi, giới thiệu, thời tiết, công việc đã làm, thói quen...
7 - Mô tả nội dung học phần:
Học phần gồm 9 bài học về các chủ điểm:
- Chào hỏi, giới thiệu
- Thức ăn, đồ uống
- Gia đình
- Sở thích, tính cách
- Địa điểm, nơi chốn
- Ngày nghỉ, lễ hội
- Quá khứ
- Nghề nghiệp, khả năng
- Thói quen
- Thời tiết
- Mua sắm, quần áo
Học phần cung cấp các kiến thức ngôn ngữ thuộc các lĩnh vực:
- Ngữ pháp: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách dùng đại từ nhân
xưng, tính từ sở hữu, các thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn,
hiện tại hoàn thành, cấu trúc be going to, thì tương lai đơn), tính từ so sánh, trạng từ,
danh từ, động từ, và các cấu trúc đặc biệt sử dụng trong các tình huống giao tiếp thường
nhật.
- Ngữ âm: Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngữ âm và luyện kỹ năng phát âm
đối với một số phụ âm, nguyên âm đơn, tập hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, cách
đọc phân từ quá khứ bất quy tắc...

- Từ vựng: Cung cấp sinh viên từ vựng về các chủ điểm liên quan đến nội dung
bài học: Danh từ chỉ nghề nghiệp, gia đình, các hoạt động giải trí; tính từ chỉ đặc điểm
tính cách; giới từ chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, sở thích...
Học phần luyện cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết về
các chủ điểm bài học.
Kết cấu mỗi bài học gồm 7 phần:
- Phần I, II, III, IV: Chủ đề (Topics)
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng liên quan đến
chủ điểm mỗi phần bài học để sinh viên thực hành các kỹ năng nghe, nói thông qua các
tình huống bài tập khác nhau .
- Phần V: Tiếng Anh thực hành (Practical English)
Cung cấp cho sinh viên những từ, cụm từ hoặc những mẫu câu giao tiếp cụ thể để
sinh viên thực hành giao tiếp nghe, nói.
- Phần VI. Viết (Writing)
Cung cấp một số thể loại viết đơn giản như: điền thông tin vào tờ khai, viết thư
giấy hoặc thư điện tử... để sinh viên thực hành sử dụng những kiến thức đã học vào
những thể loại viết cụ thể.
- Phần VII: Ôn tập và kiểm tra (Revise & Check)
Thông qua việc làm các dạng bài tập khác nhau, sinh viên ôn lại những kiến thức
ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, hoặc kiểm tra những kỹ năng: đọc, nghe, nói… liên quan đế
nội dung bài học.
8 - Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự lớp trên 80% số buổi lên lớp.
- Tham dự đủ 3 bài kiểm tra định kỳ
- Hoàn thành tất cả các bài tập trong cuốn: New English Files – Elementary
Student Book & Workbook, Clive Oxenden, Christina
Latham-Koenig & Paul Seligson, Oxford.
- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.
- Có đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện tự học: Sách tham khảo, từ điển, cassette hoặc
các phương tiện nghe, nhìn khác.
9- Tài liệu học tập:
Giáo trình chính : [1] New English Files – Elementary Student Book &
Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig &
Paul Seligson,Oxford.
Tài liệu tham khảo:
[2] Grammar Practice for Elementary Students, E.Walker
& S.Elsworth, Longman
[3] Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

10 - Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điều kiện:
- Tham dự trên 80% số buổi giảng. Nếu không đủ sẽ không được dự thi lần đầu.
- Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, dự đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
Hình thức đánh giá:
- Tham dự lớp học: Ý thức chuẩn bị bài, hoàn thành các bài tập cá nhân.
- Kiểm tra định kỳ: Đánh giá thông qua cá kỹ năng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
- Thi cuối kỳ: Đánh giá thông qua cá kỹ năng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
11. Thang điểm: 10
TT
1.
2.
3.

Hình thức đánh giá
Tham dự lớp học
Các bài kiểm tra định kỳ ( 3 bài)
Thi cuối kỳ
- Nghe (20%)
- Nói (30%)
- Đọc (20%)
- Viết (30%)

12 . Nội dung chi tiết học phần
Tuần
Nội dung
Tuần 1
Unit 1
1.A Nice to meet you
1.B I’m not English, I’m Scottish !
1.C His name, her name
1.D Turn off your mobile!
Practical English: On a plane
Writing: Completing a form
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?
Tuần 2
Unit 2
2.A. Cappuccino and chips
2.B When Natasha meets Darren...
2.C An artist and a musician
2.D Relatively famous
Practical English: At a hotel
Writing: An informal e-mail / letter
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?
Tuần 3
Unit 3
3.A. Pretty woman
3.B Wake up, get out of bed...
3.C The Island with a secret

Tỷ lệ %
các điểm học phần
5%
45%
50%

Sinh viên chuẩn bị
- Đọc trang 4-15 tài
liệu [1]. Đọc trang
1-15 tài liệu [2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 1 sách bài
tập.
- Đọc trang 16-27
tài liệu [1]. Đọc
trang 16-38 tài liệu
[2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 2 sách bài
tập.
- Đọc trang 28-39
tài liệu [1]. Đọc
trang 39-44 tài liệu

Ghi chú

Ghi chú

1.D On the last Wednesday in August
Practical English: In a coffee shop
Writing: A magazine article
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?

[2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 3 sách bài
tập.
Ôn tập nội dung các bài 1, 2, 3.

B.kiểm
tra số 1

Kiểm tra các kỹ năng tổng hợp Nghe, Nói,
Đọc, Viết nội dung các bài 1, 2, 3.

Tuần 4

Unit 4
4.A. I can’t dance
4.B Shopping – men love it!
4.C Fatal attraction?
4.D Are you still mine?
Practical English: In a clothes shop
Writing: Describing a friend
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?
Unit 5
5.A. Who were they?
5.B Sidney, here we come!
5.C Girls’ night out
5.D Murder in a country house
Practical English: In a gift shop
Writing: A holiday report
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?

- Đọc trang 40-51
tài liệu [1]. Đọc
trang 45-62 tài liệu
[2]

Unit 6
6.A. A house with a history
6.B A night in a haunted hotel
6.C Neighbours from hell
6.D When a man is tired of London...
Practical English: In the street
Writing: A postcard
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?
Kiểm tra các kỹ năng tổng hợp Nghe, Nói,
Đọc, Viết nội dung các bài 4, 5, 6.

- Đọc trang 64-75
tài liệu [1]. Đọc
trang 81-99 tài liệu
[2]

Unit 7
7.A What does your food say about you?
7.B How much water do you really need?
7.C Changing holidays
7.D It’s written in the cards
Practical English: At a restaurant
Writing: Instructions

- Đọc trang 76-87
tài liệu [1]. Đọc
trang 100-116 tài
liệu [2]

Tuần 5

Tuần 6

B.kiểm
tra số 2
Tuần 7

- Hoàn thành các bài
tập Unit 4 sách bài
tập.

- Đọc trang 52-63
tài liệu [1]. Đọc
trang 63-80 tài liệu
[2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 5 sách bài
tập.

- Hoàn thành các bài
tập Unit 6 sách bài
tập.
Ôn tập nội dung các bài 4, 5, 6.

- Hoàn thành các bài

Tuần 8

Tuần 9

Revise & Check: What can you do? What
can you do?
Unit 8
8.A. The True False Show
8.B The highest city in the world
8.C Would you like to drive a Ferrari?
8.D They dress well but drive badly
Practical English: Going home
Writing: Making a reservation
Revise & Check: What do you remember?
What can you do?
Unit 9
9.A. Before we met
9.B I’ve read the book, I’ve seen the film
Grammar
Vocabulary, Pronunciation
Quick check of vocabulary, sounds and
word stress.

B.kiểm
tra số 3

Kiểm tra các kỹ năng tổng hợp Nghe, Nói,
Đọc, Viết nội dung các bài 7, 8, 9.

Tuần 10

Ôn thi kết thúc học phần

VIỆN TRƯỞNG
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tập Unit 7 sách bài
tập.
- Đọc trang 88-99
tài liệu [1]. Đọc
trang 117-132 tài
liệu [2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 8 sách bài
tập.
- Đọc trang 100-107
tài liệu [1]. Đọc
trang 133-152 tài
liệu [2]
- Hoàn thành các bài
tập Unit 9 sách bài
tập.
Ôn tập nội dung các bài 7, 8, 9.

Hệ thống lại toàn bộ các kiến
thức đã học. Hoàn thành các BT
trong đề cương ôn thi

TRƯỞNG TỔ MÔN

