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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần:   Pháp văn căn bản 3 (Genneral French 3) 

- Mã số học phần: XH006 

- Số tín chỉ  : 4 TC (4LT, 0 TH) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn  : Pháp văn 

- Khoa/Viện  : Khoa học Xã hội và Nhân văn 

3. Học phần tiên quyết: Pháp văn căn bản 2 

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần tiếp tục hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày 

như bàn về các ngày lễ, tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa 

chọn, số lượng, giới thiệu các thành viên trong gia đình, kể lại một câu chuyện quá 

khứ, v.v… Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép 

vào nội dung chương trình học. 

5. Mục tiêu của học phần:  

5.1. Kiến thức:  

Sinh viên được làm quen với các bài khoá từ 100 từ trở lên, các bài hội thoại dài hơn, 

viết các đoạn văn khoảng 100 từ, viết thư. 

5.2 . Kỹ năng: 

Sau khi học, sinh viên có kỹ năng giải thích, biện luận đơn giản bằng ngôn ngữ Pháp. 

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức về ngữ pháp vào bài viết của mình như phối 

hợp giống số danh từ, tính từ, chia các động từ ở thời quá khứ, phối hợp các thì ở thời 

quá khứ, v.v. 

5.3 . Thái độ: 

Ngoài các kiến thức về ngôn ngữ, thái độ hiểu biết về văn hoá Pháp được lồng ghép 

vào nội dung chương trình học, hướng đến mục tiêu giao tiếp hằng ngày 

6. Đề cƣơng học phần: 

 Nội dung Số tiết 

Unité 6 SE FAIRE PLAISIR 20  

6.1. acheter  

6.2. décrire les choses  

6.3. s’habiller  

6.4. exprimer la qualité  

6.5. manger et boire, faire la fête  

Unité 7 CULTIVER SES RELATIONS 20  

7.1. recevoir  

7.2. communiquer  

7.3. parler des personnes   



7.4. conseils  

7.5. petits messages entre amis  

7.6. être à l’aise  

Unité 8 DÉCOUVRIR LE PASSÉ 20  

8.1. parler du passé  

8.2. raconter les mouvements d’une vie  

8.3. parler de la famille  

8.4. préciser le moment et la durée  

8.5. parler des habitudes et des changements  

8.6. connaître quelques repères de l’histoire  

7. Phƣơng pháp giảng dạy: 

Giáo viên thuyết giảng, phân nhóm cho SV thảo luận. Giáo viên tổng kết, bổ sung. 

8. Đánh giá: 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Thi cuối kỳ: 70%. 

9. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

1. Campus : Cahier d'exercices- Livre 1 / Jacky 

Girardet ... [et al.].- Nouvelle édition.- Paris: CLE 

International, 2007.- 127 p. ; ill., 30 cm+ 1 

booklet (17 p.) ( Méthodes de francais) - Booklet 

title : Corrigés, 9782090332438.- 448.24/ 

C199/L.1, 

MON.030768;KHXH.000004;  

KHXH.000001;KHXH.000002; 

KHXH.000003; SUD.000029 

2.  Tests d'evaluation : Grammaire progressive 

du Francais- Niveau avancé / Michèle Boularès, 

Jean-Louis Frérot.- Paris: CLE International, 

2003.- 95 p., 24 cm, 2090338199.- 448.24/ B763 

MON.030930 

3. Francais avec 500 exercices / Phạm Tuấn và 

Trần Hữu Tâm.- Tái bản có sửa chữa bổ sung.- 

Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2006.- 440 

tr., 20 cm - Song ngữ Pháp - Việt.- 445/ T502 

MOL.049573;  MOL.049572;  

MON.028669 
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