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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: Viết tiếng Nhật 1

-

Mã học phần: 07532

-

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: không
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên cách viết một bài văn bằng
tiếng Nhật. Giúp sinh viên sử dụng những từ vựng đã học trong chương trình sơ cấp để
viết một bài văn bằng tiếng Nhật có kết cấu rõ ràng về một đề tài nào đó. Thông qua đề
tài đó sinh viên có thể trao đổi ý kiến và phát biểu ý kiến riêng của mình
5. Mục tiêu học phần: Sinh viên có thể viết được những bài văn có nội dung về một đề tài
nào đó. Thông qua các bài văn mẫu trong sách giáo khoa sinh viên sẽ dần dần quen với
cấu trúc của một bài văn tiếng Nhật và có thể trình bày được ý kiến của mình thông qua
nhiều đề tài viết khác nhau.Qua đó sinh viên thấy rõ năng lực hiểu tiếng Nhật và năng
lực vận dụng tiếng Nhật.Và, sinh viên có thể viết được những bài văn có độ dài khoảng
400 chữ
1

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 『みんなの日本語初級 やさしい作文』スリーエーネットワーク
 Tài liệu tham khảo: 『日本語作文I』C&P日本語教育・教材研究会編 ／
『日本を知るその暮らし365日』スリーエーネットワーク

7. Nội dung chi tiết học phần
Đề tài các bài luận

Số
tiết

Nội dung giảng dạy
授業の進め方を説明、作文の内容確認（31私の夏

私のテト休み

友達に会って

2

2

休み）
作文内容の確認（26友達に会って）
添削分の書き直し→読み合わせ（第１講）、

ユニット13 私の夢

2

作文内容の確認（ユニット13）
添削分の書き直し→読み合わせ（第２講）、

高校生活

2

作文単語の確認（19高校生活）
添削分の書き直し→読み合わせ（ユニット13）、

高校生活

2

作文内容の確認（19高校生活）
添削分の書き直し→読み合わせ（第４講）、

スポーツ

2

作文内容の確認（21スポーツ）
添削分の書き直し→読み合わせ（第５講）、

ユニット14隣の人に一言

中間試験

2

2

作文内容の確認（ユニット14）
「10年後の私」（当日発表）400字

2

ユニット16

中間試験確認、縦書きの書き方指導、
2

ごみ；国との比較（１）
ユニット16

作文内容の確認（ユニット16）
添削分の書き直し→読み合わせ（ユニット14）、

2

ごみ；国との比較（１）
ユニット15

手紙

2

ユニット18 携帯電話

作文内容の確認（ユニット16）
作文内容の確認（ユニット15）
添削分の書き直し→読み合わせ（ユニット16）、

2

必要？不必要？

作文内容の確認（ユニット18）

ユニット19私の周りの最近のニュ
2

ース

作文内容の確認（ユニット19）

添削分の書き直し→読み合わせ（ユニット18）、
ユニット20私の国の有名人

2

ユニット17交通；国との

作文内容の確認（ユニット20）
作文内容の確認（ユニット17）、

2

比較（２）

期末試験の内容確認

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: (tự luận 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
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TS. Nguyễn Quang Hiếu

Ths. Ông Thanh Nhã
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