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: Đọc hiểu tiếng Nhật 5

-

Mã học phần: 07519

-

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 4
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Gồm các hoạt động như trả lời câu hỏi, chọn đúng –
sai thông qua các đề tài về cảm nhận cuộc sống, nhận xét đánh giá xung quanh xã hội
Nhật bản.
5. Mục tiêu học phần: Luyện tập và phát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng Nhật, mở rộng từ
vựng cho sinh viên.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 「テーマ別 中級から学ぶ日本語」
 Tài liệu tham khảo: các bài đọc do giảng viên cung cấp
1

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

Số tiết

「もうひとりではありません」

2

「言葉は要りませんか」

2

「ずっと父親でした」

2

「血の色はみんなおなじですが」

2

「『やさしさ』も入っています」

2

「バナナが嫌いです」

2

「下を向いて、歩けますか」

2

「ゴミなんかありません」

2

「アジアには『昔』がありました」

2

「カラオケはトイレですか？お風呂ですか？」

2

「たった一つの命」

2

「とうふやのとうふ」

2

復習

2

復習

2

復習

2

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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