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

Tên học phần: Nói tiếng Nhật 4

-

Mã học phần: 07511

-

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 3
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên sử dụng tiếng Nhật đã học để
tiến hành giao tiếp phù hợp với từng tình huống. Tạo cho sinh viên nhiều cơ hội nói
nhằm để giúp sinh viên ứng dụng những mẫu câu và từ vựng đã học trong các học phần
khác.
5. Mục tiêu học phần: Mở rộng thêm vốn từ vựng và mẫu câu. Hướng dẫn sinh viên sử
dụng những lối nói truyền đạt chi tiết hơn tâm trạng của người nói, giải thích sự việc cặn
kẽ hơn….để tiến hành giao tiếp bằng tiếng Nhật. Bồi dưỡng thêm khả năng lí giải ý
nghĩa, cấu tạo và chức năng của câu một cách tổng thể.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học
1

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 『みんなの日本語初級II』スリーエーネットワーク
 Tài liệu bắt buộc: 『にほんご敬語トレーニング』株式会社アスク出版

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

第４３課）優しそうですね

2

第４４課）この写真みたいにして下さい

2

第４５課）一生懸命練習したのに

2

第４６課）もうすぐ着くはずです

2

第４７課）婚約したそうです

2

第４８課）休ませていただけませんか

2

第４９課）よろしくお伝えください

2

第５０課）心から感謝いたします

2

中間試験

2

第１課）訪問する

2

第２課）簡単にあいさつする

2

第２課）簡単にあいさつする、第３課）誘う

2

第３課）誘う

2

第４課）断る

2

第４課）断る

2
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.
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