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ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Cơ sở ngôn ngữ  

1.2 Mã môn học : VIET1203 

1.3 Trình ñộ ðại học / Cao ñẳng :  ðại học    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Ngoại ngữ 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Ngoại ngữ 

1.6 Số tín chỉ : 2 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết : không cần 

• Các yêu cầu khác ( nếu có ): Biết một ngoại ngữ 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên: dự lớp 80% thời gian 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

• Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương trình 

ñào tạo: ðây là môn học giúp sinh viên tiếp thu các môn học của  ngoại ngữ, như ngữ âm 

học, từ vựng học, ngữ pháp học,… 

• Mục tiêu cần ñạt ñược về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học: Phải nắm vững 

các khái niệm cơ bản của Ngôn ngữ học (như âm tố, âm vị, từ, ngữ, câu,…), phân biệt các 

khái niệm gần gũi (âm tố khác âm vị, nguyên âm khác phụ âm, từ khác ngữ, từ ñồng âm 

khác từ ña nghĩa,…), các phong cách ngôn ngữ (báo chí, hành chính. Khoa học, chính 

luận,…). 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Tên chương, mục, tiểu mục … 

• Mục tiêu  

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1 Chương 1. ðối tượng và 

nhiệm vụ của Ngôn ngữ 
học 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 
cương 

1.ðối tượng NNH 
2.Nội dung NNH 
3.Nhiệm vụ NNH 

2 Chương  2. Hệ thống ngữ 
âm 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 
cương 

1.Cơ sở ngữ âm: vật lý, 
sinh lý, xã hội 
2. Phân tích ngữ âm: âm 
tiết, âm tố, âm vị 
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Chương  3. Hệ thống từ 
vựng 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 
cương 

1.Từ, từ vựng, từ vựng 
học 
2.Nghĩa của từ và sự 
biến ñổi nghĩa của từ. 
3.Từ ñiển học 

4 Chương  4. Hệ thống ngữ 
pháp 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 

1.Khái niệm về ngữ pháp 
2.Các khái niệm cơ bản 



cương của ngữ pháp học 
3.Vấn ñề cấu tạo từ 
4.Các ñơn vị cú pháp và 
văn pháp 

5 Chương  5. Sự phát triển 
của ngôn ngữ 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 
cương 

1.Nguồn gốc ngôn ngữ 
2.Quá trình thống nhất 
ngôn ngữ 
3.Sự phân hóa ngôn ngữ 
dân tộc 
4.Sự khác biệt và thống 
nhất của các ngôn ngữ 

6 Chương  6. Bản chất của 
ngôn ngữ 

Cung cấp kiến thức về 
ngôn ngữ học ñại 
cương 

1.Bản chất của ngôn ngữ 
2.Ngôn ngữ là một hệ 
thống tín hiệu 
3.Ngôn ngữ, lời nói và 
hoạt ñộng ngôn ngữ 
4.Ngôn ngữ và tư duy 

7 Ôn tập Ghi nhớ những kiến 
thức cơ bản 

 

 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học: Dẫn luận Ngôn ngữ học (Lê Trung Hoa tự soạn) 

• Tài liệu tham khảo: 

-Nguyễn Thiện Giáp, Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, 2003. 

  -Bùi Khánh Thế, Nhập môn Ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, 1995. 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung ñề nghị ghi rõ tổng số tiết cho mỗi hoạt ñộng học tập (mỗi cột) 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC Tổng 

Thuyết trình CHƯƠNG 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thí 
nghiệm, ñiền 

dã,… 

Tự học, tự nghiên 
cứu  

 Chương 1. 
ðối tượng và 
nhiệm vụ của 
Ngôn ngữ 
học 

       4tiết       không         1 tiết           không          4 tiết     8 tiết 

Chương  2. 
Hệ thống ngữ 
âm 

      10 tiết       không         2 tiết           không         8 tiết    18 tiết 

Chương  3. 
Hệ thống từ 
vựng 

      10 tiết không        2 tiết không         8 tiết    18 tiết 

Chương  4. 
Hệ thống ngữ 
pháp 

      10 tiết không  2 tiết  không         8 tiết     18 tiết 

Chương  5. 
Sự phát triển 
của ngôn ngữ 

      4tiết không 1 tiết   không         4 tiết     8 tiết 

Chương  6. 
Bản chất của 
ngôn ngữ 

      4tiết không 1 tiết    không         4 tiết 8 tiết 

Ôn tập       3 tiết         81 tiết 

 



6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy ñịnh thang ñiểm, số lần ñánh giá, hình thức ñánh giá và trọng số mỗi lần ñánh giá kết quả 

học tập 

STT                         Hình thức ñánh giá Trọng số 

                 ðề thi gồm 40 câu trắc nghiệm                    10 ñiểm 

7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN  

• Họ và tên: Lê Trung Hoa 

• Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. 

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc: Dạy ở ðHKHXH-NV từ năm 1991: 10, ðinh Tiên Hoàng, 

q.1, tp.HCM. 

• ðịa chỉ liên hệ: 107, ñường 11, khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, tp. HCM 

• ðiện thoại, email: 0903.975.468. trunghoa@gmail.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 

 


