BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
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 3

-

Mã học phần: 07510

-

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 2
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên sử dụng tiếng Nhật đã học kết
hợp với tình huống để tiến hành giao tiếp. Đồng thời học phần này còn mang đến cho
sinh viên nhiều cơ hội sử dụng, ứng dụng những từ đã học theo từng tình huống.
5. Mục tiêu học phần: Sinh viên có thể sử dụng những từ vựng, mẫu câu đã học trong học
phần Ngữ pháp sơ cấp 3 và những học phần ngữ pháp trước đó, cùng với những lối nói
diễn tả chi tiết sự việc, truyền đạt đầy đủ cảm xúc, tâm trạng của người nói … để tiến
hành giao tiếp. Đồng thời học phần này còn giúp sinh viên hiểu tổng thể ý nghĩa, cấu
trúc và chức năng của 1 câu văn.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học
1

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Minna no Nihongo II
 Tài liệu tham khảo: Các tài liệu hỗ trợ bộ giáo trình Minna no Nihongo

7. Nội dung chi tiết học phần
Số
tiết

Đề tài các bài học

Nội dung giảng dạy
授業の進め方説明、第２６課復習、練習C、会

第２６課）どこにごみを出したらいいですか

2
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

第２９課）忘れ物をしてしまったんです

2

第２９課復習、練習C、会話練習

第３０課）チケットを予約しておきます

2

第３０課復習、練習C、会話練習

2

第３１課復習、練習C、会話練習

第３２課）病気かもしれません

2

第３２課復習、練習C、会話練習

第３３課）これはどういう意味ですか

2

第３３課復習、練習C、会話練習

第３４課）するとおりに してください

2

第３４課復習、練習C、会話練習

第３５課）旅行社へ行けば わかります

2

第３５課復習、練習C、会話練習

第３６課）頭と体を使うようにしています

2

第３６課復習、練習C、会話練習

第３７課）海を埋め立てて 造られました

2

第３７課復習、練習C、会話練習

第３８課）片付けるのが 好きなんです

2

第３８課復習、練習C、会話練習

第３９課）遅れて、すみません

2

第３９課復習、練習C、会話練習

第３１課）インターネットを始めようと

思っています

2

第４０課）友達ができたかどうか心配です

2

第４０課復習、練習C、会話練習、総復習

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.
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