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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần: Từ vựng học tiếng Nhật

-

Mã học phần: 07538

-

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: Từ pháp tiếng Nhật
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần bao gồm:
Phaàn lyù thuyeát: Neâu khaùi quaùt nhöõng khaùi nieäm veà töø vöïng, töø vöïng hoïc, yù nghóa cuûa
töø, töø loaïi, caùc lôùp töø, phaïm vi söû duïng cuûa töø, caáu taïo töø, töø thuaàn Nhaät, töø ngoaïi lai, töø
Haùn, quaùn ngöõ, töø ñieån…… ñoàng thôøi coù nhöõng giaûi thích vaø ví duï cuï theå.
Phaàn thöïc haønh: Goàm caùc baøi taäp cuï theå nhaèm giuùp cho sinh vieân hieåu roõ hôn veà phaàn
lyù thuyeát. Caùc baøi taäp ñeàu coù lieân quan tröïc tieáp vaø hoã trôï tích cöïc cho vieäc naâng cao
kyõ naêng thöïc haønh tieáng cuûa sinh vieân
5. Mục tiêu học phần: Hoïc phaàn cung caáp cho sinh vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn veà töø
vöïng tieáng Nhaät, giuùp sinh vieân hieåu saâu hôn, naém vöõng hôn veà tieáng Nhaät, ñaëc bieät laø
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giuùp hoï naém baét töø vöïng moät caùch coù heä thoáng. Keát thuùc hoïc phaàn naøy, sinh vieân seõ coù
khaû naêng töï nghieân cöùu taøi lieäu ñeå naém ñöôïc heä thoáng kieán thöùc veà töø vöïng tieáng
Nhaät, bieát ñöa ra nhöõng quy taéc veà hoïc töø moät caùch heä thoáng
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp:

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 日本語能力試験直前対策文字・語彙２級
 Tài liệu tham khảo: tài liệu do giảng viên tự biên soạn.

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

Số tiết

語彙整理１

3

語彙整理2

3

語彙整理3

3

語彙整理4

3

語彙整理5

3

語彙整理8

3

語彙整理9 + kiểm tra giữa kỳ

3

語彙整理10

3

語彙整理11, 12

3

語彙整理12, 13

3
2

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: 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
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