
  

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 căn bản 1 (General French 1) 

- Mã số học phần : XH004 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Pháp văn  

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa KHXH-NV 

3. Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức : 

- Sinh viên được làm quen với cách phát âm, ngữ điệu, bản mẫu tự... của tiếng Pháp. 

- Sinh viên học cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời hiện 

tại  

- Sinh viên học cách chào hỏi, hỏi và nói về giờ, giới thiệu bản thân, gia đình, nói về sở 

thích 

- Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để viết một số câu đơn giản. 

4.2. Kỹ năng:  

- Có khả năng chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình trong  các tình huống giao tiếp 

thông thường 

- Có khả năng viết những câu ngắn, đọc hiểu một bài đọc ngắn tiếng Pháp.  

- Có khả năng ứng dụng các kiến thức vế tiếng vào phần thực hành  

4.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự tin, nhiệt tình, đam mê, khả năng làm việc độc 

lập, luôn có ý thức học hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vượt khó, vươn 

lên. Luôn cập nhật bổ sung kiến thức.   

 5. 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, gia đình, nói về thói quen, 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. Qua học phần này, sinh viên sẽ được làm quen với cách phát âm, ngữ 

điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp, biết cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ 

nhóm III ở thời hiện tại, viết một số câu đơn giản ... 
 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 
 

Nội dung Tiết – buổi 

Unité 1 : DECOUVRIR LA LANGUE FRANCAISE                  
Gồm 6 leçons và 1 bilan với các nội dung như sau : 1.1. Se présenter; 1.2. Dire si 

on comprend; 1.3. Présenter une personne; 1.4. Nommer les choses ; 1.5. Savoir 

vivre ; 1.6. Comprendre la grammaire ;  

Unité 2 : FAIRE CONNAISSANCE 

Gồm 6 leçons và 1 bilan với các nội dung như sau : 2.1. Donner des informations 

 

18 tiết 

 

 



sur une personne ; 2.2. Demander ; 2.3. Exprimer ses préférences ; 2.4. Parler de 

son travail ; 2.5. Parler de ses activités ; 2.6. Parler de son pays, de sa ville ;  

Unité 3 : ORGANISER SON TEMPS 
Gồm 3 leçons với các nội dung như sau : 3.1. Dire la date ; 3.2. Dire l’heure ; 

3.3. Donner des informations sur un emploi du temps ;                       

  

18 tiết 

 

9 tiết 

 

7. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết, thực hành, làm việc nhóm 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- 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 học phần:  

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 20% 4.1, 4.2, 4.3 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Thi viết 40% 4.1, 4.2, 4.3 

3 Điểm kiểm tra cuối  

kỳ 

Thi viết 40% 4.1, 4.2, 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.  

- 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 của học phần 

1. J.Girardet & J. Pécheur, 2008, Echo 1, Méthode de francais, CLE International 

2. J.Girardet & J. Pécheur, 2007, Campus 1, Méthode de francais- Livre 1, CLE International,  

3.M. Grégoire & G. Merlo, 2004, Grammaire progressive du Francais - Niveau débutant,  

CLE International                        

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 2 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

2 Bài 2  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 3 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 



 

3 Bài 3  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 4 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

4 Bài 4  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 5 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

5 Bài 5  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 6 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

6 Bài 6  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 7 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

7 Bài 7  6 -  Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 8 tài liệu 

[1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

8 Ôn tập  6 Ôn các bài đã học + chuẩn bị kiểm tra 

giữa kỳ 

9 Bài 8   

6 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 9 tài liệu [1]   

- Làm bài tập về nhà 

 

10 Bài 9  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 10 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

11 Bài 10  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 11 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

12 Bài 11  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 12 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

13 Bài 12  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 13 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

14  Ôn tập  6 Ôn các nội dung đã học chuẩn bị kiểm 

tra cuối kỳ 

 

15  Ôn tập  6 Ôn các nội dung đã học chuẩn bị kiểm tra cuo cuối kỳ  

 

 
 

 

      Cần Thơ, ngày      tháng         năm  

Duyệt của Đơn vị             TRƯỞNG BỘ MÔN 



 


