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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: Đọc hiểu tiếng Nhật 4

-

Mã học phần: 07518

-

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: Đọc hiểu tiếng Nhật 3
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Sinh viên sẽ được học các bài đọc có nội dung và
cấu trúc câu dài hơn. Thông qua các bài đọc sinh viên hiểu thêm cách hành văn của
người Nhật, là tiền đề giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết luận.
5. Mục tiêu học phần: làm tăng vốn từ cho sinh viên; không chỉ các từ vựng mà người
Nhật thường sử dụng trong sinh hoạt thường ngày mà cả những lĩnh vực khác.Kết thúc
học phần sinh viên phải nhớ từ vựng, có thể đọc và hiểu, nắm bắt ý chính những bài viết
dài.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
1

 Tài liệu bắt buộc: 中級から学ぶ日本語「テーマ別」訂正版
 Tài liệu tham khảo: các bài đọc giáo viên cung cấp
7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

Giới thiệu môn học và kỹ năng đọc hiểu
3

Bài 1: 「テーブルにも足がある？」
Bài 2: 「狭くても大丈夫」

3
Bài 3:「みんな働いています」

Bài 4:「ウイックさんはあきれています」

3

Bài 5: 「冷蔵庫もおなかも一杯？」
3
Bài 6:「まじめなぞうさん？」

Bài 7:「とるのは写真だけ！」

3

Bài 8:「みんなお客様です」

3

Bài 9:「トイレの前でどうしよう？」

3

Bài 10:「仕事が終わったら」

3

Bài 11:「まもる君」が守ります

3

Bài 12:「平三さんも食べてください」
3
Kiểm tra và giải bài đọc hiểu đề thi năng lực

2

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: (tự luận, trắc nghiệm trên giấy)

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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