
MÔN TIẾNG ANH 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Môn Tiếng Anh không chỉ giúp người học hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn góp phần hình 

thành và phát triển các năng lực chung, để sống và làm việc hiệu quả hơn, để học tập tốt các môn học khác cũng như để học suốt 

đời.  

Môn Tiếng Anh cung cấp cho người học một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp các em trao đổi thông tin, tri thức 

khoa học và kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc, hình thành ý 

thức công dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân. Thông qua việc học Tiếng Anh và tìm hiểu 

các nền văn hóa khác nhau, người học có thể hiểu rõ hơn, thêm yêu ngôn ngữ và nền văn hóa của dân tộc mình.  

Mục tiêu cơ bản của môn Tiếng Anh là giúp học viên hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ 

được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng 

của người học nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

2. Mục tiêu cụ thể cấp trung học cơ sở 

     Việc dạy học Tiếng Anh tiếp tục giúp học viên hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời phát triển năng lực 

tư duy và nâng cao sự hiểu biết của người học về văn hoá, xã hội của các quốc gia trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về 

văn hoá, xã hội của dân tộc mình.  

Sau khi hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở, học viên có thể: 

- Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao 

tiếp cơ bản và trực tiếp trong những tình huống gần gũi và thường nhật.  

- Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái 

quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có 
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hiểu biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình. 

- Có thái độ tích cực đối với môn học và việc học tiếng Anh, bước đầu biết sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu các môn học 

khác trong chương trình GDTX cấp THCS.  

- Hình thành và áp dụng các phương pháp và chiến lược học tập khác nhau để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong và ngoài lớp học, quản lý thời gian học tập và hình thành thói quen tự học. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung 

Chương trình GDTX cấp THCS môn Tiếng Anh góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, 

nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 

sáng tạo). 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

- Sau khi học xong môn Tiếng Anh cấp THCS, học viên có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 2 của Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là: “Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến 

nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm,…). Có thể trao đổi thông 

tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn 

đề thuộc nhu cầu thiết yếu”. 

- Thông qua môn Tiếng Anh, học viên có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói 

tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; có thái độ tích cực đối với môn học và việc học Tiếng Anh; đồng thời có hiểu 

biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình; phát triển các phẩm chất như nhân ái, yêu thương gia đình, tự hào 

về quê hương, bảo vệ môi trường, có ý thức tự rèn luyện học tập, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. 

 III. NỘI DUNG 

Nội dung dạy học trong Chương trình GDTX cấp THCS môn Tiếng Anh được thiết kế theo kết cấu đa thành phần, bao 

gồm: i) hệ thống các chủ điểm (khái quát), các chủ đề (cụ thể); (ii) các năng lực giao tiếp liên quan đến các chủ điểm, chủ đề; 
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(iii) danh mục kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Nội dung văn hoá được dạy học lồng ghép, tích hợp trong hệ 

thống các chủ điểm, chủ đề.  

1. Hệ thống chủ điểm 

 Nội dung Chương trình GDTX cấp THCS môn Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm phù hợp với cấp học 

THCS. Các chủ điểm liên quan chặt chẽ với nhau và được thiết kế lặp lại có mở rộng qua các năm học, theo hướng đồng tâm 

xoắn ốc nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học viên. Tên gọi của các chủ điểm có thể được thay đổi nhằm đáp 

ứng nhu cầu, mối quan tâm, hứng thú của học viên cũng như yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết 

cho người học.  

  Chủ điểm gợi ý trong dạy học môn Tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở là: Cộng đồng của chúng ta, Di sản của chúng ta, 

Thế giới của chúng ta, Tầm nhìn tương lai. 

2. Hệ thống chủ đề 

Hệ thống chủ đề được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm. Mỗi chủ điểm bao gồm nhiều chủ đề để có thể bao phủ  tiết học. 

Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ với nhau, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của 

học sinh. Các chủ đề được lựa chọn theo hướng mở, phù hợp với các giá trị văn hoá, xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính hội nhập 

quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp quy định cho mỗi cấp học. Người biên soạn tài liệu dạy học và giáo 

viên có thể điều chỉnh, bổ sung các chủ đề sao cho phù hợp với chủ điểm, đáp ứng nhu cầu, sở thích và khả năng học tập của 

học sinh để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình. Dưới đây là ví dụ minh hoạ mang tính gợi ý cho các chủ đề theo 

chủ điểm ở cấp học. 

Chủ điểm Chủ đề 

Cộng đồng của chúng ta - Ngôi trường của tôi  

- Sở thích  

- Những người bạn của tôi  

- Tuổi thiếu niên 
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- Hoạt động trong thời gian rảnh rỗi  

- Môi trường địa phương 

- Dịch vụ cộng đồng  

… 

Di sản của chúng ta - Kỳ quan và địa danh nổi tiếng 

- Lễ hội  

- Phong tục và tập quán 

- Thức ăn và đồ uống  

- Âm nhạc và mỹ thuật  

… 

Thế giới của chúng ta - Các thành phố trên thế giới 

- Văn hoá của các quốc gia trên thế giới 

- Lễ hội  

- Giao thông 

- Các môn thể thao và trò chơi 

- Du lịch 

- Giải trí 

… 

Tầm nhìn tương lai - Cuộc sống tương lai 

- Ngôi nhà mơ ước  

- Nghề nghiệp tương lai 

- Thế giới xanh 

- Bảo vệ môi trường 
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- Truyền thông trong tương lai 

- Giải trí trong tương lai 

… 

 

3. Năng lực giao tiếp   

 Năng lực giao tiếp là khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để tham gia vào các hoạt động 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong những tình huống hay ngữ cảnh có nghĩa với các đối tượng giao tiếp khác nhau nhằm đáp 

ứng các nhu cầu giao tiếp của bản thân hay yêu cầu giao tiếp của xã hội. Trong Chương trình GDTX cấp THCS môn Tiếng Anh, 

năng lực giao tiếp được thể hiện thông qua các chức năng và nhiệm vụ giao tiếp dưới dạng nghe, nói, đọc, viết. Các năng lực 

giao tiếp được lựa chọn theo hướng mở, có liên hệ chặt chẽ với các chủ điểm, chủ đề. Dưới đây là danh mục gợi ý các năng lực 

giao tiếp cho cấp THCS: 

Chủ điểm Năng lực giao tiếp 

Cộng đồng của chúng ta - Miêu tả hoạt động yêu thích ở trường 

- Miêu tả một người cụ thể (ngoại hình, tính cách, …)  

- Miêu tả trải nghiệm đơn giản  

- Hỏi và miêu tả những địa danh nổi tiếng 

- Nói về các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi  

- Nói về các loại dịch vụ cộng đồng  

- Viết các văn bản đơn giản (lời nhắn, ghi chép, thiệp mời, …) 

…  

Di sản của chúng ta - Diễn đạt sự đồng ý/không đồng ý và giải thích lý do 

- Đưa ra lời khuyên đơn giản 

- Miêu tả và so sánh một kỳ quan, thảo luận cách thức bảo vệ, bảo tồn các kỳ quan  

- Miêu tả gia đình truyền thống  
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- Miêu tả các lễ hội  

- Miêu tả thức ăn và đồ uống của một địa phương  

- Thảo luận về phong tục và truyền thống gia đình  

… 

Thế giới của chúng ta - Nói về các lợi ích của việc sử dụng tiếng Anh 

- Giới thiệu con người và địa điểm du lịch ở các quốc gia trên thế giới  

- Hỏi và trả lời về những người nổi tiếng  

- Miêu tả lịch trình của một chuyến du lịch  

- Nói về các vấn đề về môi trường và cách thức bảo vệ môi trường 

- Nói về các thắng cảnh trên thế giới  

- Nói về các hình thức giải trí phổ biến 

- Thảo luận đặc điểm của phong cách sống lành mạnh  

- Hỏi và chỉ đường  

- Thảo luận về các phương tiện giao thông  

- Viết bưu thiếp đơn giản  

… 

Tầm nhìn tương lai 

 

- Dự đoán về cuộc sống tương lai 

- Diễn đạt sự quan tâm và đưa ra lời khuyên  

- Miêu tả nghề nghiệp trong tương lai 

- Diễn đạt ý kiến về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai 

- Trình bày cách thức bảo vệ môi trường và xây dựng một thế giới tốt đẹp 

- Nói về truyền thông và các hình thức giải trí trong tương lai 

- Viết về một ngôi nhà, công việc, cuộc sống mơ ước  

… 
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4. Kiến thức ngôn ngữ  

 Kiến thức ngôn ngữ bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Kiến thức ngôn ngữ có vai trò như một phương tiện giúp người 

học hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hệ thống kiến thức ngôn ngữ dạy học 

trong Chương trình GDTX cấp THCS bao gồm: 

Ngữ âm  

 

Nội dung dạy học ngữ âm bao gồm: các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, bán nguyên âm, phụ âm, tổ hợp phụ 

âm; trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu câu cơ bản.  

Từ vựng  

 

Nội dung dạy học từ vựng bao gồm những từ thông dụng được thể hiện trong hai lĩnh vực ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ viết liên quan đến các chủ điểm và chủ đề trong Chương trình. Số lượng từ vựng được quy định ở 

cấp THCS khoảng 800 - 1000 từ ở Bậc 2. 

Ngữ pháp 

 

Nội dung dạy học ngữ pháp tiếp tục củng cố và mở rộng các nội dung đã học ở cấp tiểu học và bao gồm các 

cấu trúc phục vụ phát triển năng lực giao tiếp ở Bậc 2 như câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán, 

câu khẳng định, câu phủ định, câu đơn, câu ghép đơn giản, câu điều kiện (loại 1), mệnh đề quan hệ, thì hiện tại 

đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần, động từ 

tình thái, động từ nguyên thể, danh động từ, tính động từ, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, sở hữu 

cách của danh từ, số thứ tự, so sánh tính từ, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ phản thân, 

đại từ sở hữu, giới từ, trạng từ, liên từ, mạo từ xác định, mạo từ không xác định… 

 

5. Yêu cầu cần đạt cụ thể của từng lớp 

LỚP 6 

Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

 

- Cộng đồng 

của chúng ta 

 

- Ngôi trường của 

tôi  

Nghe 

- Nghe và nhận biết âm, trọng âm, ngữ điệu và 

nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác 

Ngữ âm 



295 

 

Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Di sản của 

chúng ta 

- Thế giới 

của chúng ta 

- Tầm nhìn 

tương lai 

- Nơi tôi sinh sống 

- Những người bạn 

của tôi  

- Môi trường địa 

phương 

- Dịch vụ cộng 

đồng  

- Những kỳ quan 

trong nước 

- Lễ hội 

- Vô tuyến truyền 

hình  

- Các thành phố trên 

thế giới 

- Nhà ở trong 

tương lai 

… 

 

 

 

 

nhau.  

- Nghe hiểu các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng 

trong các hoạt động học tập trong lớp học.  

- Nghe hiểu phần lớn nội dung chính, một số nội 

dung tương đối chi tiết các đoạn hội thoại, độc 

thoại đơn giản khoảng 80 - 100 từ về các chủ đề 

trong Chương trình; nghe hiểu được phần lớn 

nội dung chính các câu chuyện đơn giản về các 

chủ đề quen thuộc. 

Nói 

- Phát âm tương đối chính xác các âm, trọng âm, 

ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn 

giản khác nhau. 

- Nói các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng trong 

lớp học; những câu đơn giản về các chủ đề quen 

thuộc (có gợi ý và hỗ trợ). 

- Hỏi và trả lời ngắn gọn về các chủ đề trong 

Chương trình như nhà trường, bạn bè, lễ hội, 

danh lam thắng cảnh, … 

Đọc 

- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung tương đối 

chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản về 

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ 

âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng 

âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu  

Từ vựng  

Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề 

của lớp 6 

Ngữ pháp 

Thì hiện tại đơn (củng cố) 

Thì hiện tại tiếp diễn (củng cố) 

Thì tương lai đơn (củng cố) 

Thì quá khứ đơn (củng cố) 

Câu đơn 

Câu ghép 

Động từ tình thái: should/shouldn’t, 

might 

Câu hỏi có từ để hỏi 

Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)  

Câu mệnh lệnh: khẳng định/phủ định 

Danh từ: đếm được/không đếm được   

Tính từ 

Tính từ so sánh tương đối và tuyệt đối  

Sở hữu cách 
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

các chủ đề trong Chương trình. 

- Đọc hiểu phần lớn nội dung chính các thư cá 

nhân, thông báo, đoạn văn ngắn, đơn giản 

khoảng 100 - 120 từ thuộc phạm vi các chủ đề 

quen thuộc (có thể có một số từ, cấu trúc mới). 

Viết 

- Viết (có hướng dẫn và hỗ trợ) một đoạn văn 

ngắn, đơn giản khoảng 30 - 50 từ về các chủ đề 

trong Chương trình. 

- Viết thư, bưu thiếp, tin nhắn hoặc ghi chép cá 

nhân ngắn, đơn giản liên quan đến nhu cầu giao 

tiếp hằng ngày trong phạm vi các chủ đề trong 

Chương trình. 

Đại từ sở hữu: mine, yours, … 

Lượng từ không xác định: some, any, … 

Giới từ chỉ vị trí, thời gian, …  

Trạng từ chỉ tần suất 

Liên từ: because, ...  

Mạo từ: a/an, the 

Câu điều kiện (loại 1) 

 

 

LỚP 7 

Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Cộng đồng 

của chúng ta 

- Di sản của 

chúng ta 

- Thế giới 

của chúng ta 

- Sở thích 

- Những vấn đề về 

sức khoẻ 

- Dịch vụ cộng 

đồng 

- Âm nhạc và nghệ 

Nghe 

- Nghe và nhận biết âm, trọng âm, ngữ điệu và 

nhịp điệu trong các câu đơn giản. 

- Nghe hiểu các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng 

trong các hoạt động học tập trong và ngoài lớp 

học.  

Ngữ âm 

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ 

âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng 

âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu  

Từ vựng  
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Tầm nhìn 

tương lai 

thuật 

- Thức ăn và đồ 

uống 

- Giáo dục 

- Các quốc gia nói 

tiếng Anh 

- Lễ hội trên thế 

giới 

- Giao thông trong 

tương lai 

- Các nguồn năng 

lượng 

… 

 

 

 

 

- Nghe hiểu cơ bản nội dung chính, nội dung chi 

tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 

120 - 140 từ về các chủ đề đơn giản trong 

Chương trình. 

Nói 

- Phát âm tương đối chính xác các âm, trọng âm, 

ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu đơn giản 

khác nhau. 

- Nói các chỉ dẫn ngắn sử dụng trong các hoạt 

động trong và ngoài lớp học. 

- Trao đổi các thông tin cơ bản về các chủ đề 

quen thuộc. 

Đọc 

- Đọc hiểu phần lớn nội dung chính, nội dung chi 

tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 

120 - 150 từ về các chủ đề trong Chương trình. 

- Đọc hiểu nội dung chính các mẩu tin, thực đơn, 

quảng cáo… ngắn, đơn giản thuộc phạm vi chủ 

đề quen thuộc. 

Viết 

- Viết một đoạn văn ngắn, đơn giản, có gợi ý 

khoảng 40 - 60 từ để mô tả các sự kiện, hoạt 

Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề 

của lớp 7 

Ngữ pháp 

Thì hiện tại đơn (củng cố và mở rộng) 

Thì hiện tại tiếp diễn (củng cố và mở 

rộng) 

Thì quá khứ đơn (củng cố) 

Thì tương lai đơn (củng cố) 

Câu đơn  

Động từ tình thái: should/ should not, … 

Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)  

Cách so sánh: like, (not) as ... as, 

different from, … 

Đại từ sở hữu: mine, yours, his, … 

Lượng từ không xác định: some, lots of, 

a lot of, … 

Giới từ chỉ vị trí, thời gian: in, on, at… 

Từ nối: although, however, ... 

Mạo từ: a/an, the, zero article (củng cố 

và mở rộng) 

…. 
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

động cá nhân liên quan đến các chủ đề trong 

Chương trình. 

- Viết thư, bưu thiếp, tin nhắn hoặc ghi chép cá 

nhân ngắn, đơn giản liên quan đến nhu cầu giao 

tiếp hằng ngày trong phạm vi các chủ đề trong 

Chương trình. 

 

LỚP 8 

Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Cộng đồng 

của chúng ta 

- Di sản của 

chúng ta 

- Thế giới 

của chúng ta 

- Tầm nhìn 

tương lai 

- Tuổi thiếu niên 

- Hoạt động trong 

thời gian rảnh rỗi  

- Cuộc sống ở nông 

thôn 

- Phong tục và tập 

quán 

- Các dân tộc ở 

Việt Nam 

- Thảm hoạ thiên 

nhiên 

- Bảo vệ môi 

trường 

Nghe 

- Nghe và nhận biết phần lớn âm, trọng âm, ngữ 

điệu và nhịp điệu trong các câu ghép cơ bản. 

- Nghe hiểu cơ bản nội dung chính, một số nội dung 

chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản 

khoảng 120 - 140 từ về các chủ đề trong Chương 

trình.  

- Nghe hiểu nội dung chính các thông báo đơn giản, 

được nói rõ ràng liên quan đến các chủ đề trong 

Chương trình. 

Nói 

- Phát âm tương đối chính xác các âm, trọng âm, 

ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ghép cơ bản. 

Ngữ âm 

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ 

âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng 

âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu  

Từ vựng  

Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ 

đề của lớp 8 

Ngữ pháp 

Thì tương lai đơn (củng cố và mở rộng) 

Thì quá khứ tiếp diễn  

Thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai 

Động từ (chỉ sự thích) + danh động từ 

(V-ing) 
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Khoa học và công 

nghệ 

- Cuộc sống trên 

các hành tinh khác 

… 

 

 

 

 

- Nói các chỉ dẫn đơn giản sử dụng trong giao tiếp 

hằng ngày liên quan đến các chủ điểm đã học. 

- Tham gia các hội thoại ngắn, đơn giản về các chủ 

điểm quen thuộc. 

Đọc 

- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn 

hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 150 - 180 từ về 

các chủ đề quen thuộc. 

- Đọc hiểu cơ bản nội dung chính, nội dung chi tiết 

các chỉ dẫn, thông báo, biển báo... ngắn, đơn giản 

về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng 

ngày. 

Viết 

- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn, đơn giản 

về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng 

ngày. 

- Viết các hướng dẫn, chỉ dẫn, thông báo, … ngắn, 

đơn giản khoảng 60 - 80 từ liên quan đến các chủ 

đề quen thuộc. 

- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn, đơn giản 

về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng 

ngày. 

Động từ (chỉ sự thích) + động từ 

nguyên thể có to 

Câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi nghi vấn 

(Yes/No question) 

Các loại câu: câu đơn/câu nối/câu phức  

Câu điều kiện loại 1 (củng cố) 

Câu tường thuật: câu kể, câu hỏi 

Trạng từ chỉ tần suất 

Trạng từ so sánh  

Giới từ chỉ vị trí, thời gian  

Danh từ đếm được/không đếm được  

Đại từ sở hữu 

Mạo từ: a/an, the, zero article  

... 
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Viết các hướng dẫn, chỉ dẫn, thông báo, … ngắn, 

đơn giản khoảng 60 - 80 từ liên quan đến các chủ 

đề quen thuộc.- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn 

ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong cuộc 

sống hằng ngày. 

- Viết các hướng dẫn, chỉ dẫn, thông báo, … ngắn, 

đơn giản khoảng 60 - 80 từ liên quan đến các chủ 

đề quen thuộc. 

 

LỚP 9 

Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

- Cộng đồng 

của chúng ta 

- Di sản của 

chúng ta 

- Thế giới 

của chúng ta 

- Tầm nhìn 

tương lai 

- Môi trường sống  

- Cuộc sống đô thị 

- Việt Nam - xưa 

và nay 

- Cuộc sống trong 

quá khứ 

- Sống lành mạnh 

- Kỳ quan thiên 

nhiên   

- Du lịch  

- Nghề nghiệp 

Nghe 

- Nghe hiểu các cụm từ, chỉ dẫn và cách diễn đạt 

đơn giản liên quan tới nhu cầu giao tiếp hằng 

ngày. 

- Nghe hiểu cơ bản nội dung chính, nội dung chi 

tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản 

khoảng 160 - 180 từ về các chủ đề trong Chương 

trình. 

- Nghe hiểu và xác định được những ý chính trong 

các giao dịch quen thuộc hằng ngày, các thông 

báo, bản tin, ... ngắn, rõ ràng và đơn giản. 

Ngữ âm 

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ 

âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng 

âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu  

Từ vựng  

Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề 

của lớp 9 

Ngữ pháp 

Thì quá khứ tiếp diễn (củng cố) 

Thì quá khứ đơn với wish 

Động từ tình thái với if 
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Chủ điểm Chủ đề Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ Yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ 

tương lai 

- Tiếng Anh trên 

thế giới 

… 

 

 

 

 

Nói 

- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác âm, trọng 

âm, ngữ điệu, nhịp điệu các cụm từ và câu. 

- Tham gia các hội thoại ngắn, đơn giản về 

những vấn đề quen thuộc liên quan đến công 

việc và cuộc sống hằng ngày. 

- Trình bày ngắn gọn, có chuẩn bị trước các dự 

án về các chủ đề quen thuộc. 

- Trao đổi ý kiến, thông tin về những chủ đề 

quen thuộc bằng các diễn ngôn đơn giản. 

Ðọc 

- Ðọc hiểu các văn bản khoảng 180 - 200 từ về 

các chủ đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng 

những từ thường gặp trong đời sống hằng ngày. 

- Ðọc hiểu và xác định thông tin cụ thể trong các 

văn bản liên quan đến các chủ đề về đời sống 

hằng ngày như quảng cáo, biển báo, thông 

báo,... các bài báo ngắn mô tả sự kiện. 

Viết 

- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn 

khoảng 80 - 100 từ về gia đình; viết thư cá nhân, 

tin nhắn ngắn, đơn giản liên quan các vấn đề 

thuộc lĩnh vực quan tâm. 

Động từ tình thái  

Cụm động từ 

Cấu trúc Suggest + danh động từ (V-ing)  

Danh động từ (V-ing) đi sau một số 

động từ: like, dislike, love, enjoy, hate, ... 

Động từ nguyên thể (verb + to infinitive) 

Từ để hỏi trước động từ nguyên thể có 

to 

Câu tường thuật 

Mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân, kết quả, 

nhượng bộ  

Đại từ quan hệ 

Mệnh đề quan hệ  

… 
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IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

 Để hình thành và phát triển năng lực về nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiến thức ngôn ngữ ngư ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như sau: 

 Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học viên tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo 

cặp và trong nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kỹ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng 

dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học viên. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lý và có 

hiệu quả trong quá trình dạy học. Giáo viên cần tập trung để học viên có cơ hội luyện tập tích hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết một cách hợp lý. 

 Học viên là chủ thể của hoạt đông học tập. Chỉ có thông qua và bằng chính các hoạt động nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng 

Anh, học viên trang bị cho mình một công cụ giao tiếp mới là tiếng Anh. Học viên tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích 

cực, chủ động, sáng tạo với tinh thần hợp tác cao. Học viên cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động 

học tập trên lớp. Phát triển năng lực tự học, tính tự chủ trong học tập của học viên để đạt kết quả tốt. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

 Kiểm tra, đánh giá là yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học nhằm cung cấp thông tin phản hồi về năng lực giao tiếp 

bằng tiếng Anh mà học viên đạt được trong quá trình cũng như tại thời điểm kết thúc một giai đoạn học tập. Điều này góp phần 

khuyến khích và định hướng học viên trong quá trình học tập, giúp giáo viên và nhà trường đánh giá kết quả học tập của học 

viên, qua đó điều chỉnh việc dạy học môn học một cách hiệu quả. 

Việc đánh giá hoạt động học tập của học viên phải bám sát mục tiêu và nội dung dạy học của Chương trình, dựa trên yêu 

cầu cần đạt đối với các kỹ năng giao tiếp ở từng lớp, hướng tới việc giúp học viên đạt được các bậc quy định về năng lực giao 

tiếp khi kết thúc cấp THCS .  

Hoạt động kiểm tra, đánh giá cần được thực hiện theo các hình thức: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Đánh 

giá thường xuyên được thực hiện liên tục thông qua các hoạt động dạy học trên lớp. Trong quá trình dạy học, cần chú ý ưu tiên 
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đánh giá thường xuyên nhằm giúp học viên và giáo viên theo dõi tiến độ thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong Chương trình. 

Việc đánh giá định kỳ được thực hiện vào các thời điểm ấn định trong năm học để đánh giá mức độ đạt so với yêu cầu cần đạt 

đã được quy định cho mỗi cấp lớp. Việc đánh giá cuối cấp THCS phải dựa vào yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể là Bậc 2 đối với cấp THCS .  

Việc đánh giá được tiến hành thông qua các hình thức khác nhau như định lượng, định tính và kết hợp giữa định lượng và 

định tính trong cả quá trình học tập; kết hợp đánh giá của giáo viên, đánh giá lẫn nhau của học viên và tự đánh giá của học viên. 

Các loại hình kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy học được áp dụng trong lớp học, bao gồm kiểm tra nói (hội 

thoại, độc thoại) và kiểm tra viết dưới dạng tích hợp các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ, kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm 

khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác. 

 IV. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phân bổ thời lượng dạy học 

    Chương trình GDTX cấp THCS môn Tiếng Anh được dạy từ lớp 6 đến lớp 9. Thời lượng dành cho môn Tiếng Anh ở cấp 

THCS là 35 tiết/lớp/năm học. Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần 

đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Căn cứ số tiết theo quy định, các cơ sở GDTX chủ động phân bổ thời lượng dạy học một cách 

linh hoạt phát huy tối đa khả năng học tập của người học và phù hợp với điều kiện thực tế dạy học tại các địa phương.  

- Bố trí hợp lý thời lượng tiết học giữa các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời lượng kiểm tra định kỳ là 10 tiết/năm học. 

     2. Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

 a) Giáo viên 

- Đảm bảo đủ số lượng giáo viên để thực hiện đủ số tiết học theo kế hoạch dạy học. Giáo viên phải đạt chuẩn năng lực 

tiếng Anh và năng lực sư phạm phù hợp với cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Giáo viên phải được tập huấn đầy đủ để triển khai Chương trình này. Đối với giáo viên đã đạt chuẩn nghiệp vụ, công tác 

bồi dưỡng giáo viên cần được tổ chức thường xuyên để thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học do Chương 

trình quy định. Giáo viên cần được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong 
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dạy học.  

- Cần tạo điều kiện bồi dưỡng cho giáo viên về năng lực thiết kế các hoạt động đánh giá thường xuyên và đánh giá định 

kỳ phù hợp, hỗ trợ học sinh phát triển năng lực giao tiếp theo các cấp độ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. 

b) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Về học liệu:  Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về sách giáo khoa, học liệu cho giáo viên và học viên theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Về phòng học: Phòng học cần đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng. Các cơ sở GDTX đảm bảo hệ thống kết nối mạng 

Internet, trang bị máy tính, màn hình và đầu chiếu, phần mềm dạy học tiếng Anh; khuyến khích sử dụng thiết bị công nghệ thông 

tin hỗ trợ việc dạy học tiếng Anh. 

- Từng bước sử dụng phương tiện kĩ thuật phục vụ cho việc dạy bài học Tiếng Anh, các thiết bị dạy học tối thiểu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


