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

Tên học phần: Ngữ âm học tiếng Nhật

-

Mã học phần: 07539

-

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 vựng học tiếng Nhật
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:. Với học phần này sinh viên sẽ học những kiến thức
cơ bản của môn ngữ âm học tiếng Nhật. Thông qua nguyên âm, phụ âm, nhấn âm cao
hay thấp, ngữ điệu, mora ( nguyên âm dài, nguyên âm ngắn, phách đặc thù như 「ん」「っ」)
sinh viên xem xét lại phát âm tiếng Nhật của mình và nếu cần thiết sẽ chỉnh sửa lại.
Ngoài ra giáo viên sẽ cho sinh viên luyện tập đọc những câu chuyện của Nhật một cách
rõ ràng với phát âm đúng trong tiếng Nhật
5. Mục tiêu học phần: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn ngữ âm học
tiếng Nhật. Qua đó giúp sinh viên có thể phân tích một cách khác quan phát âm trong
tiếng Nhật và tiếng Việt. Học phần này còn giúp sinh viên có thể nói đúng tiếng Nhật;
tìm ra những chỗ phát âm sai của những bạn cùng học và qua đó hiệu chỉnh lại cách phát
1

âm. Giáo viên sẽ sử dụng những phần mềm phân tích phát âm để giúp sinh viên có thể
phân tích tiếng mẹ đẻ một cách đơn giản
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: (1) 講師が毎週作成する PowerPoint 資料、(2) 発音練習問題「発音
教師用日本語教育ハンドブック 6」の第 6 章（国際交流基金、1989, 2002）

 Tài liệu tham khảo: (1) Đoàn Thiện Thuật, NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT (NXB Đại học
quốc gia Hà Nội), (2) Vương Hữu Lê – Hoàng Dũng, GIÁO TRÌNH NGỮ ÂM
TIẾNG VIỆT (NXB Giáo dục trường đại học sư phạm Hà Nội )
7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

文字と音声、ことばの連鎖（動画）音声器官の動き

2

「声」とは / 音声分析ソフト Praat 紹介

2

音声器官の名称と子音（クイズ）絵を見て音を類推する

2

＜小テスト 1：音声器官の名称＞日本語の子音と IPA

2

IPA の子音と母音（練習）日本語の子音

2

日本語の母音 / 母音の無声化と子音の有声化

2

＜小テスト 2：母音と子音＞（練習）日本語の母音

2

（実習）Praat を使った母音の分析

2

日本語の Prosody (1)

2
2

声の高さ：アクセント(pitch accent)とイントネーション(intonation)（練
習）
日本語の Prosody (2) / 声の長さ：長母音、短母音（練習）

2

日本語の Prosody (3) / 声の長さ：特殊拍「ん」「っ」（練習）

2

＜小テスト 3：日本語の Prosody＞（実習）物語の朗読を聞く
2
物語の朗読を練習する
（実習）Praat を使って、物語の朗読を録音する 1

2

（討論）学友の朗読を聞く 1
2
（実習）Praat を使って、物語の朗読を録音する 2
（討論）学友の朗読を聞く 2 朗読の優勝者決定、発表（まとめ）

2

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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