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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: Ngữ pháp tiếng Nhật 7

-

Mã học phần: 07528

-

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: Ngữ pháp tiếng Nhật 6
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: trang bò cho sinh vieân nhöõng maãu caâu, cuù phaùp
trong chöông trình luyeän thi naêng löïc Nhaät ngöõ caáp 1. Ñoái chieáu, so saùnh vôùi nhöõng
maãu caâu ôû trình ñoä trung caáp

5. Mục tiêu học phần: giuùp sinh vieân vöøa oân laïi nhöõng cuù phaùp, maãu caâu ñaõ hoïc
trong chöông trình trung caáp, vöøa so saùnh vôùi nhöõng maãu caâu môùi trong chöông
trình naâng cao

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 上級で学ぶ日本語（テーマ別）
 Tài liệu tham khảo: từ điển mẫu câu tiếng Nhật, Tài liệu luyện thi NP N2
1

7. Nội dung chi tiết học phần
Noäi dung giaûng daïy

Soá tieát

第一課（Ｒ＋かける・Ｖて初めて・もさることながら）

2

第一課（ともかくとして・といったら・ならでは）

2

第一課（には当たらない・から言うと・すら）

2

第一課（あくまでも・にすぎない・ばかりか）

2

第一課（Ｖ＋ねばならない・ざるをえない・ず・ぬ・ん）

2

第二課（ときたら・にきまって・なにしろ……から／ので）

2

第二課（vてしょうがない・かと思うと・ものを）

2

第二課（からの・ものがある・と見られている）

2

第二課（末に･にしてみれば・たいものです）

2

第二課（どうせ・ことだから・しだい・ようじゃないか）

2

第三課（Vて以来・に答えて・ざるをえない）

2

第三課（Vてからというもの・までになる・というものです）

2

第三課（むけに・ばかりか・をはじめ）

2

第三課（はもとより・ものなら・それまでだ）

2

第三課（ねばならぬ・かぎりです・ようが（と））

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.
Trưởng Khoa

Người biên sọan

TS. Nguyễn Quang Hiếu

Ths. Lê Ngọc Minh Tâm

3

