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 ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP IV 

1.2 Mã môn học : JAPA2402 

1.3 Trình ñộ :  Hệ ðại học       

1.4 Ngành : Biên-phiên dịch Tiếng Nhật 

1.5 Khoa: Ngoại ngữ 

1.6 Số tín chỉ : 4 tín chỉ 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết : tiếng Nhật tổng hợp III 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

• Dự lớp: tham gia ñầy ñủ các buổi học và các bài kiểm tra của giảng viên. Sinh 

viên không ñược nghỉ quá 30% số tiết  

• Bài tập: làm bài, soạn bài trước khi ñến lớp 

• Dụng cụ học tập: ñem ñầy ñủ sách, tài liệu hổ trợ giảng viên yêu cầu 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

• Trong học phần này sinh viên sẽ ñược ôn lại những mẫu câu ñã học, tiếp tục học thêm  

những ñiểm ngữ pháp cuối chương trình sơ cấp và ñầu trung cấp.Kết thúc học phần 

sinh viên biết phân biệt ñối chiếu những mẫu câu ñã học; biết phân biệt văn nói và văn 

viết. 

• Sau mỗi ñiểm ngữ pháp là phần luyện tập ñặt câu cơ bản giữa các sinh viên ñể sinh 

viên nhớ và biết ứng dụng trong cuộc sống. Trong phần học này, sinh viên cũng ñược 

rèn luyện kanji thông qua bài ñọc dài kết thúc ở mỗi bài khóa. Bên cạnh ñó, sinh viên 

cũng ñược rèn cả kỹ năng nói, trình bày ý kiến hay suy nghĩ của bản thân sau khi học 

xong bài khóa. 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Phần I: Kanji và những mẫu câu trong chương trình cuối sơ cấp (bài 46 ñến bài 50-

giáo trình Minna no nihongo II)  

• Phần II: Sinh viên sẽ ñược ôn lại các mẫu câu sơ cấp và học thêm các mẫu câu trong 

chương trình trung cấp (bài 1 ñến bài 8 giáo trình Tema betsu chuukyuu) 

 

 



 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học:  
� Minna no Nihongo Shokyuu II 
� Minna no Nihongo Shokyuu II Kanji 
� Chukyuu kara manabu nihongo [ tema betsu] teiseiban 

• Tài liệu tham khảo bắt buộc： 
� Minna no Nihongo II, Bunpou kaisetsu (sách tiếng Anh) 
� Từ ñiển mẫu câu tiếng Nhật- Nhà xuất bản giáo dục 

 

 

 

STT BÀI GIẢNG MỤC TIÊU 
 

MỤC, TIỂU MỤC 
 

1 Bài 46+47  Hiểu và phân biệt ñược sự khác nhau giữa 

 [ …tokoro desu] và […bakari desu]  

 [… sou desu] và […you desu] 

Biết cách sử dụng […hazu desu] 

 

Bunpou Kaisetsu sách 

tiếng Anh bài 46,47. 

2 Bài 48 Nhớ và biết cách chuyển ñộng từ sang dạng  

sai khiến. 

Hiểu và dùng ñúng trợ từ trong câu sai khiến 

Bunpou Kaisetsu sách 

tiếng Anh bài 48. 

3 Bài 49+50 

 

Hiểu và dùng ñúng giũa kính ngữ và khiêm 

nhường ngữ 

Bunpou Kaisetsu sách 

tiếng Anh bài49,50. 

4 Bài 1  

(TEMA BETSU) 

Biết trình bày nhừng suy nghĩ, ý kiến… của 

bản thân về sự vật, sự việc  

Kanji & honbun & 

tsukaimashou 

5 Bài 2 

(TEMA BETSU) 

Phân biệt và dùng ñúng […you de/ …you ni/ 

…you na…] 

Cách thể hiện quyết tâm của bản thân 

Kanji & honbun & 

tsukaimashou 

6 Bài 3+4  

(TEMA BETSU) 

Phân biệt giữa cách nói về ý muốn của bản 

thân  hay ý muốn của người khác. 

Ôn lại cách nói thể hiện sự cố gắng, nỗ lực 

của bản thân   

Kiểm tra giữa kỳ 

Nt 

 

7 Bài 4+5 

(TEMA BETSU) 

Ôn lại thể sai khiến, […tabakari desu] 

Chỉ cho sinh viên cách nói biểu hiện cảm xúc , 

mong muốn ở mức ñộ hết sức mãnh liệt 

Nt 

 

8 Bài 6 

(TEMA BETSU) 

Biết cách dùng […to itte mo,…] Nt 

9 Bài 7 

(TEMA BETSU) 

Biết cách chia và dùng thể bị ñộng sai khiến Nt 

10 Bài 8 

(TEMA BETSU) 

Cách dùng […to ieba] [ …to douji ni …] Nt 



5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình CHƯƠNG 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành  Tự học, tự nghiên 

cứu 
Tổng 

 Phần 1 10 tiết      30 tiết 10 
 Phần 2 20 tiết    30 tiết 50 tiết 50 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP     

Thang ñiểm:   /10 

ðiểm giữa kỳ (ñiểm quá trình): 30% 

ðiểm thi cuối kỳ: 70% 

Quy ñịnh thang ñiểm giữa kỳ 

STT Hình thức ñánh giá Trọng số 

1 ðiểm chuyên cần ( ñiểm danh) 0,1 

2 ðiểm tích cực xây dựng bài 0,3 

3 ðiểm trung bình các bài kiểm tra                          0,6 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

• Họ và tên: Phạm Minh Tú 

• Chức danh: Giảng viên cơ hữu Trường ðại học Mở TP.HCM 

• Học hàm, học vị: Cử nhân Tiếng Nhật 

• ðịa ñiểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ trường ðại học Mở TP.HCM 

• ðịa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, phòng 311, lầu 3 ðại học Mở TP.HCM 

• ðiện thoại: 083-930-0949 

• Email: pmt891@yahoo.com 

                   

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 


