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NGÀNH ĐÀO TẠO:NGÔN NGỮ NHẬT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần: Nói tiếng Nhật 2

-

Mã học phần: 07509

-

Số tín chỉ: 02

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy:Khoa ngoại ngữ

2. Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết ( trên lớp ): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận ( trên lớp ): 15 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm ( ngoài giờ học ): 60 tiết
3. Môn học trước: Nói tiếng Nhật 1
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên sử dụng tiếng Nhật đã học
trong những học phần ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu … để tiến hành giao tiếp tương ứng
với mỗi tình huống. Học phần này còn mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội sử dụng từ
vựng đã học để ứng dụng trong giao tiếp bằng tiếng Nhật
5. Mục tiêu học phần: Sinh viên có thể sử dụng từ vựng, mẫu câu đã học để tiến hành giao
tiếp. Sinh viên có thể thực hiện những bài hội thoại trong sách giáo khoa và phát triển
thêm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật trên thực tế.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
1

 Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Minna no Nihongo I+II
 Tài liệu tham khảo: Các tài liệu hỗ trợ bộ giáo trình Minna no Nihongo
7. Nội dung chi tiết học phần
Số
Đề tài bài dạy

Nội dung giảng dạy
tiết

第14課）梅田まで行ってください

2

第１４課復習、練習C、会話練習

第15課）ご家族は？

2

第１５課復習、練習C、会話練習

第16課）使い方を教えてください

2

第１６課復習、練習C、会話練習

第17課）どうしましたか

2

第１７課復習、練習C、会話練習

第18課）趣味は何ですか

2

第１８課復習、練習C、会話練習

第19課）ダイエットは明日からします

2

第１９課復習、練習C、会話練習

第20課）夏休みはどうするの？

2

第２０課復習、練習C、会話練習

第21課）私もそう思います

2

第２１課復習、練習C、会話練習

第22課）どんなアパートがいいですか

2

第２２課復習、練習C、会話練習

第23課）どうやって行きますか

2

第２３課復習、練習C、会話練習

第24課）手伝ってくれますか

2

第２４課復習、練習C、会話練習

第25課）いろいろお世話になりました

2

第２５課復習、練習C、会話練習

第26課）どこにごみを出したらいいですか

2

第２６課復習、練習C、会話練習

第27課）何でも作れるんですね

2

第２７課復習、練習C、会話練習

第28課）お茶でも飲みながら

2

第２８課復習、練習C、会話練習

2

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: vấn đáp

8.2

Cách thức đánh giá học phần :

Trọng

STT

Các điểm thành phần

1

Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

Tổng

100

8.3

số (%)

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2017.
Trưởng Khoa
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