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 ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : TỪ VỰNG HỌC  

1.2 Mã môn học : JAPA2208 

1.3 Trình ðộ : Sinh viên năm 2 (học kỳ IV) -  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 ðối với môn học : 

• Ðiều kiện tiên quyết : không 

1.8 Yêu cầu ðối với sinh viên  

• Dự lớp: tham gia ðầy ðủ 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 trýớc 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 

• Học phần trang bị cho sinh viên những từ ngữ, cách sử dụng từ ngữ trong ñời sống 

hằng ngày theo văn phong tiếng Nhật. 

• Kết thúc học phần sinh viên phải biết cách sử dụng ðúng từ ngữ theo từng hoàn cảnh, 

trường hợp khác nhau. 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

STT BÀI GIẢNG     MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1 Bài 1 ->  Bài 3 Kekkon kinenbi no purezento 

Kurisumasu no odoroki 
Yuriko kara no tegami  
 
Kết thúc bài học sinh viên  biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: hoạt ðộng học tập, ðời 
sống SV 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập  

2 Bài 4->  Bài 6 Eikaiwa gakkou no arubaito 
Hanayama kun no America ryuugaku 
Kurisu no gakkai happyou 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: việc ðãng kí môn học, 
trao ðổi ý kiến, thuyết trình 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

3 Bài 7->  Bài 9 Office nite 
Nebou wo suru 
Sentaku wo suru 
 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 



 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học:  
� Pea de oboeru iroiro na kotoba 

 
5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

 

Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: công việc vãn phòng, 
thói quen trong cuộc sống 

4 Bài 10->  Bài 12 Sabishii yoru 
Fuku wo kai ni iku 
Otoshi mono 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: thói quen trong cuộc 
sống 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

5 Bài 13->  Bài 15 Thai karei no tsukuri kata 
Taihen na asa 
Yuujin no ie wo houmon suru１１１１ 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: những khó khãn trong 
cuộc sống 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

6 Bài 16->  Bài 18 Yuujin no ie wo houmon suru 2 
Ojiisan no kanreki  iwai 
Fuufu deito 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: các phýõng tiện giao 
thông, ðýờng xá… 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

7 Bài 19->  Bài 21 Kenka 
Kyoto ryokou no keikaku 
Kyoto ryokou  
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: du lịch và các thủ tục 
du lịch 
 
Kiểm tra giữa kì 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

8 Bài 22->  Bài 24 Yuki no hi 
Emi no kaze 
Hiroshi no karou 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: sức khỏe, bệnh tật 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

9 Bài 25->  Bài 27 Ningen dokku 
Nemurenai yoru 
Karate no renshuu 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: sức khỏe 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 

10 Bài 28->  Bài 30 Emi no seichou 
Rougo no tanoshimi 
Tsukai kata wo oshieru 
 
Kết thúc bài học sinh viên biết cách sử dụng 
từ ðúng liên quan ðến: các thao tác máy móc, 
vận chuyển… 

Từ vựng, bài ðọc, bài 
tập 



HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình CHÝÕNG 

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

cứu 
Tổng 

  10 tiết 10 tiết     10 tiết 10 

6. ÐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP     

Thang ñiểm:  -- /10 

Ðiểm giữa kỳ (ñiểm quá trình): 30% 

Ðiểm thi cuối kỳ: 70% 

Quy ðịnh thang ñiểm giữa kỳ 

STT Hình thức ðánh giá Trọng số 

1 Ðiểm chuyên cần ( ðiểm 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: Cao Thị Phương Thảo 

• Chức danh: Giảng viên cõ hữu trýờng Ðại học Mở TP.HCM 

• Học hàm, học vị: Cử nhân Ðông Phương Học 

• Ðịa ðiểm 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: thaocao83@yahoo.com 

 Ban giám hiệu  Trýởng phòng QLÐT Trýởng khoa 

 


