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 ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Kỹ năng Nghe IV 

1.2 Mã môn học : JAPA2204 

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 : 2 tín chỉ 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết : Kỹ năng Nghe 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 

• Môn học có mặt bằng kiến thức và kỹ năng ñồng bộ với môn học Tiếng Nhật tổng hợp 
IV. Mỗi bài nghe ñều có phần nghe và trả lời câu hỏi, chọn câu trả lời ñúng-sai và 
nghe ñiền vào chỗ trống. 

• Học phần này sinh viên sẽ nghe những bài thoại có cấu trúc câu tương ñối dài hơn, tốc 
ñộ nói nhanh hơn và sử dụng caqch nói ngắn nhiều hơn nhằm giúp cho sinh viên hiểu 
ñươc tiếng Nhật trong giao tiếp hắng ngày của người Nhật.  Cuối mỗi bài nghe sẽ là 
phần luyện tập nghe và nói theo ñể có ñược cách nói tự nhiên khi giao tiếp. 

• Kết thúc học phần sinh viên phải nhớ, vận dụng ñược cách nói ngắn trong tiếng Nhật 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Phần I: bài 46-50 (giáo trình Minna no nihongo II) 

• Phần II: bài 1-8 (giáo trình Chuukyuu manabu temabetsu workbook) 

STT BÀI GIẢNG MỤC TIÊU 
 

MỤC, TIỂU MỤC 
 

1 Bài 46 + 47  Nghe nắm bắt ý và chọn hình tương ứng với 

nội dung ñã nghe 

Phần nghe có tranh 

2 Bài 48 Nghe nắm bắt ý và chọn hình tương ứng với 

nội dung ñã nghe 

Nt 

3 Bài 49+50 

 

Nghe nắm bắt ý và chọn hình tương ứng với 

nội dung ñã nghe 

Nt 



 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học:  
� Minna no Nihongo Shokyuu II   
� Chuukyu manabu temabetsu workbook 

• Tài liệu tham khảo bắt buộc： 
� Các bài nghe bên ngoài giáo viên sẽ cung cấp thêm 

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 3 tiết       3 
 Phần 2      12 tiết 15 tiết  27 

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 

4 Bài 1 

(TEMA BETSU) 

Nghe chọn câu ñúng-sai,nghe và làm quen với 

cách nói ngắn của người Nhật 

Phần A, C 

5 Bài 1 

(TEMA BETSU) 

Nghe và ñiền vào chỗ trống Phần B 

6 Bài 2 

(TEMA BETSU) 

Nghe chọn câu ñúng-sai,nghe và làm quen với 

cách nói ngắn của người Nhật 

Phần A, C 

7 Bài 2 

(TEMA BETSU) 

Nghe và ñiền vào chỗ trống Phần B 

8 Bài 3 

(TEMA BETSU) 

Nghe chọn câu ñúng-sai,nghe và làm quen với 

cách nói ngắn của người Nhật 

Phần A, C 

9 Bài 3 

(TEMA BETSU) 

Nghe và ñiền vào chỗ trống Phần B 

10 Nghe bên ngoài Làm quen với các ñề thi năng lực 

Kiểm tra giữa kỳ 

 



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 


