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: Cú pháp tiếng Nhật

-

Mã học phần: 07537

-

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: học phần này hướng dẫn cho sinh viên 173 hyougen
trong chương trình thi năng lực tiếng Nhật trình độ cấp 2. Mỗi hyougen đều có ví dụ
minh họa và giải thích, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt các qui tắc của từng hyougen.
Sau mỗi bài đều có phần bài tập và sau 3 bài có phần ôn tập, giúp sinh viên nhớ được
những gì đã học và dần dần làm quen với cách thức ra đề các đề thi năng lực tiếng Nhật.
5. Mục tiêu học phần: giúp sinh viên nắm vững và hoàn thiện 173 hyougen trong chương
trình thi năng lực tiếng Nhật trình độ cấp 2
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp:trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
1

 Tài liệu bắt buộc: 完全マスター（2級）
 Tài liệu tham khảo: 表現文型辞典
7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

Hyougen 01 ~ 35

3

Hyougen 36 ~ 55 + tài liệu bổ sung

3

Hyougen 56 ~ 58 + bài tập ôn

3

Hyougen 59 ~ 82

3

Hyougen 83 ~ 104

3

Hyougen 105 ~ 124

3

Hyougen 125 ~ 140

3

Hyougen 141 ~ 156 + kiểm tra giữa kỳ

3

Hyougen 157 ~ 173

3

Ôn tập + tài liệu bổ sung N2

3

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)
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