BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp văn tăng cường 2 (Intensive French 2)
-

Mã số học phần : FL005

-

Số tín chỉ học phần : 03 tín chỉ

-

Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học.

2. Đơn vị phụ trách học phần :
-

Bộ môn : Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

-

Khoa : Khoa Ngoại ngữ

3. Điều kiện tiên quyết : Pháp văn căn bản 4
4. Mục tiêu của học phần :
4.1. Kiến thức : Sau khóa học, sinh viên sẽ đạt được những kiến thức sau đây :
4.1.1. Vận dụng kiến thức về giao tiếp đã học để giao tiếp trong các tình huống thường
gặp trong cuộc sống liên quan đến các sự kiện, cách sống, thói quen ăn uống,
các hoạt động giải trí, dự định tương lai;
4.1.2. Vận dụng kiến thức về từ vựng trong các bài đã học về thực phẩm, chế độ ăn
uống, thể thao, công việc, giáo dục, giải trí…để thực hiện mục tiêu giao tiếp
trong các tình huống hàng ngày;
4.1.3. Vận dụng những kiến thức ngữ pháp về tính từ và đại từ không xác định, đại từ
en và y, thì quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn, câu phủ định, cách diễn
đạt nguyên nhân, động danh từ để nói về hoạt động giải trí, kể chuyện về những
kỷ niệm và các sự kiện trong quá khứ, diễn đạt nguyên nhân, điền kiện, cấm
đoán và bắt buộc;
4.1.4. Phát âm chính xác các âm [ã], [s]/[z], [j]/[ɥ]/[w], [ã]/[õ]/[ἑ] và các từ vựng đã
học, sử dụng chính xác ngữ điệu để truyền tải tốt những thông tin qua lời nói
nhằm thực hiện đúng ý định giao tiếp.
4.2. Kỹ năng : Sau khóa học, sinh viên đạt được những kỹ năng sau :
4.2.1. Kỹ năng NGHE : có thể nghe và nhận biết nội dung chính trong :
4.2.1.1. Một buổi phát sóng trên đài và trên mạng thông tin;
4.2.1.2. Các đoạn quảng cáo, phỏng vấn, các biểu ngữ;
4.2.1.3. Các đoạn thảo luận về hoạt động cuối tuần, sinh nhật, công việc;
4.2.1.4. Các tình huống diễn đạt sự ngạc nhiên, đề nghị, bắt buộc.
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4.2.2. Kỹ năng NÓI : có thể thực hiện giao tiếp trong những tình huống dưới đây :
4.2.2.1. Miêu tả những sự kiện, kỷ niệm trong quá khứ;
4.2.2.2. Miêu tả các buổi lễ truyền thống;
4.2.2.3. So sánh các hệ thống giáo dục khác nhau và các hoạt động học tập;
4.2.2.4. Nói về các hoạt động giải trí cuối tuần;
4.2.2.5. Trình bày một dự định, một vấn đề và đề ra giải pháp.
4.2.3. Kỹ năng ĐỌC : nhận biết nội dung, đoán thông tin các dạng bài :
4.2.3.1. Về quảng cáo, về các biểu ngữ;
4.2.3.2. Về một câu chuyện ngắn, về một kỷ niệm;
4.2.3.3. Về hệ thống giáo dục của Pháp;
4.2.3.4. Về các ngày lễ và các loại hình thư hành chánh tại Pháp.
4.2.4. Kỹ năng VIẾT : có thể viết những dạng bài sau :
4.2.4.1. Viết đoạn văn miêu tả kỳ nghỉ hè;
4.2.4.2. Viết về một vấn đề giữa những người dân trong chung cư;
4.2.4.3. Viết bài đăng tải trên trang mạng về những cuộc biểu tình tại Pháp;
4.2.4.4. Viết thư mời dự tiệc;
4.2.4.5. Viết miêu tả những sự kiện trong quá khứ.
4.3. Thái độ :
4.3.1. Tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm trong quá trình học tập trên lớp.
4.3.2. Tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình học tiếng Pháp và có thái độ hợp tác trong
ứng xử, giao tiếp với mọi người.
4.3.3. Có tính kỷ luật, tự giác học ở nhà, hình thành và rèn luyện khả năng tự học.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần :
-

Học phần Pháp văn căn bản 5 sẽ cung cấp cho sinh viên một lượng nội dung kiến
thức phong phú, đa dạng về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nhằm giúp sinh viên phát
triển một cách toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến sáu chủ đề
chính về thói quen ăn uống, thể thao, việc làm, giáo dục, giao tiếp và giải trí.

6. Cấu trúc nội dung học phần :
Chương
CHƯƠNG 4 :
PARCOURS
SANTÉ

Nội dung
Bài 13 : De bonnes résolutions
Bài 14 : Manger mieux, bouger plus
Bài 15 : Demain, j’arrête…
Bài 16 : La journée du sport
Bài 17 : Les Français et les médicaments
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Số tiết
3
3
3
3
3

Mục tiêu

4.1 ; 4.2.1.4 ;
4.2.2.4 ; 4.2.4.1 ; 4.3.

CHƯƠNG 5 :
ALLEZ !
AU TRAVAIL !

CHƯƠNG 6 :
TEMPS LIBRE

Bài 18 : Au chômage
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Bài 19 : À mi-temps
Bài 20 : Souvenirs d’école
Bài 21 : Les études à l’étranger
Bài 22 : La scolarité en France
Bài 23 : Internet et vous
Bài 24 : À chacun son café
Bài 25 : Week-end
Bài 26 : La fête des voisins
Bài 27 : Les loisirs des Français

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4.1; 4.2.1.3 ; 4.2.1.4 ;
4.2.2.1 ; 4.2.3.2 ;
4.2.4.1 ; 4.3.

4.1; 4.2.1.1 ; 4.2.1.2 ;
4.2.2.2 ; 4.2.2.3 ;
4.2.3.1 ; 4.2.3.4 ;
4.2.4.2 ; 4.2.4.3 ; 4.3.

7. Phương pháp giảng dạy :
- Trình bày các chủ đề trong bài học, cung cấp từ vựng, tổ chức thực hành nghe nói
theo chủ đề bài học theo cặp, nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên : Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau :
- Tham gia vào các hoạt động học trên lớp và tham gia thảo luận theo đôi, nhóm.
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên :
9.1. Cách đánh giá : Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau :
Điểm thành phần

TT

Quy định

1

Điểm chuyên cần

2

Điểm kiểm tra giữa kỳ

3

Điểm thi kết thúc học Thi NGHE – ĐỌC HIỂU –
phần
VIẾT.

Tham dự trên 80% số tiết học
và hoàn thành phần tự học.
Thi NÓI.

Trọng
số
10%
20%

70%

Mục tiêu
4.1.1 ; 4.1.2 ;
4.1.3 ; 4.2 ; 4.3.
4.1.1 ; 4.2.2 ;
4.3.
4.1; 4.2.1;
4.2.3 ; 4.3.

9.2. Cách tính điểm :
-

Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
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-

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học
phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn
đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo
thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

10. Tài liệu học tập :
Số đăng ký
cá biệt

Thông tin về tài liệu
Capelle G., Menand R., 2009, Le nouveau Taxi 2, Hachette, Paris, 144p.
Mistichelli M., Veltcheff C., 2008, Delf scolaire et junior B1, Hachette,
Paris, 95p.
Kober-Kleinert C., Parizet M-L., 2012, abc Delf B1 200 exercices, CLE
International, Paris, 175p.
Bloomfield A., Mubanga Beya A., 2006, Delf B1 200 activités, CLE
International, Paris, 159p.
Siréjols E., 2008, Vocabulaire en dialogues : niveau intermédiaire, CLE
International, Paris, 127p.
Akyüz A. et al. 2000, Exercices de grammaire en contexte : niveau
intermédiaire, Hachette, Paris, 144p.
11. Hướng dẫn sinh viên tự học :
Tuần

Tên bài

Lý thuyết
(tiết)

1

Bài 13 : De bonnes résolutions

6

2

Bài 14 : Manger mieux, bouger plus

6

3

Bài 15 : Demain, j’arrête…

6

4

Bài 16 : La journée du sport

6

5

Bài 17 : Les Français et les
médicaments

6

4

Mục tiêu/Nội dung học
Hoàn thành bài tập U4, leçon 13 :
CO2, EO6, Prononcez pp.44-45.
4.1.1; 4.1.4; 4.2.1.4.
Hoàn thành bài tập U4, leçon 14 :
CO2, EO5, Prononcez pp.46-47
4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.2.4.
Hoàn thành bài tập U4, leçon 15 :
CO2, EO7, Prononcez pp.48-49.
4.1.4; 4.2.1.4; 4.3.
Hoàn thành bài tập U4, leçon 16 :
EO3, CE2, EE5 pp.50-51.
4.1.1; 4.2.1.4; 4.2.2.4.
Ôn tập lại nội dung đã học của U4
và kiểm tra các kỹ năng EO, EE,
CO, CE pp.52-53.
4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.3; 4.2.2.3.

6

Bài 18 : Au chômage

6

Bài 19 : À mi-temps

6

8

Bài 20 : Souvenirs d’école

6

9

Bài 21 : Les études à l’étranger

6

10

Bài 22 : La scolarité en France

6

7

6
11

Bài 23 : Internet et vous

12

Bài 24 : À chacun son café

6

13

Bài 25 : Week-end

6

14

Bài 26 : La fête des voisins

6

15

Bài 27 : Les loisirs des Français

6

Hoàn thành bài tập U5, leçon 18 :
CO2, EO5, Prononcez pp.54-55.
4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.2; 4.2.2.3.
Hoàn thành bài tập U5, leçon 19 :
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ.
4.1; 4.2.1.4; 4.2.2.1; 4.3.
Hoàn thành bài tập U5, leçon 20 :
CE1, CO2, EO5, Prononcez pp.5859. 4.1; 4.2.1.1; 4.2.2.1; 4.2.3.3.
Hoàn thành bài tập U5, leçon 21 :
EO3, EE4 pp.60-61.
4.1; 4.2.2.3; 4.2.4.1.
Ôn lại nội dung đã học của U5
pp.62-63, làm bài tập thêm về các
kỹ năng.
4.1; 4.2.1.1; 4.2.3.1; 4.2.4.3.
Hoàn thành bài tập U6, leçon 23 :
CO2, EO6, Prononcez pp.64-65.
4.1 ; 4.2.1.3 ; 4.2.2.4 ; 4.2.4.4.
Hoàn thành bài tập U6, leçon 24 :
CO1, EO6, Prononcez pp.66-67.
4.1; 4.2.4.2; 4.3.2; 4.3.
Hoàn thành bài tập U6, leçon 25 :
CO1, EO5, Prononcez pp.69-70.
4.1; 4.2.3.1; 4.3.
Hoàn thành bài tập U6, leçon 26 :
CE2, EO3, EE4 pp.70-71.
4.1; 4.2.1.2; 4.2.2.5; 4.2.3.5; 4.3.

Làm bài tập ôn và thi hết học phần.
4.1; 4.2; 4.3.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2015
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
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