BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp văn căn bản 1 (Genneral French 1)
- Mã số học phần: XH004
- Số tín chỉ

: 3 TC (3LT, 0 TH)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Pháp văn

- Khoa/Viện

: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

3. Học phần tiên quyết: Không
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung học phần hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày, như giới
thiệu bản thân (tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán, …), nói về thói quen, về gia đình, về
sở thích, làm quen và giới thiệu một người nào đó, nói và viết về giờ theo cách thông
dụng và hành chính 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 cách phát âm, ngữ điệu, bản mẫu tự... của tiếng Pháp.
Sinh viên biết cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời
hiện tại
5.2 . Kỹ năng:
Sau khi học, sinh viên sẽ có kỹ năng biết đếm, hỏi và nói về giờ, nói đơn giản, giới
thiệu bản thân, gia đình… Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để viết một số
câu đơn giản ...
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

Decouvrir la langue francaise
Se présenter
Dire si on comprend
Présenter une personne
Nommer les choses
Savoir vivre
Comprendre la grammaire

18

Unité 2 Faire connaissance
2.1 Donner des informations sur une personne

18

Unité 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Unité 3
3.1.
3.2.
3.3.

Demander
Exprimer ses préférences
Parler de son travail
Parler de ses activité
Parler de son pays, de sa ville
Organiser son temps
Dire la date
Dire l’heure
Donner des informations sur un emploi du temps

9

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
MON.030768 ;KHXH.000004;
International, 2007.- 127 p. ; ill., 30 cm+ 1
KHXH.000001;KHXH.000002;
booklet (17 p.) ( Méthodes de francais) - Booklet
KHXH.000003; SUD.000029
title : Corrigés, 9782090332438.- 448.24/
C199/L.1,
2. Grammaire progressive du Francais avec 400
exercices- Niveau avancé / Michèle Boularès, MON.030759
Jean-Louis Frérot.- Paris: CLE International,
2004.- 192 p., 26 cm, 9782090338621.- 445/
B763
3. Grammaire progressive du Francais avec 600
exercices- Niveau intermédiaire / Maia Grégoire,
Odile Thiévenaz ; Avec la collaboration de
Elisabeth Franco, Alina Kostucki.- Paris: CLE DIG.001765
International, 2003.- 271 p., 26 cm,
9782090338485.- 445/ G819

