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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 1 (Intensive French 1) 

- Mã số học phần : FL004 

- Số tín chỉ học phần : 03 tín chỉ  

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

4. Mục tiêu của học phần :  
4.1. Kiến thức : Học phần này nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản để 

chuẩn bị cho kỳ thi DELF B1. Nội dung gồm 3 đơn vị học trình tương ứng với 12 bài 

học. Sau khóa học, sinh viên sẽ đạt được những kiến thức sau đây : 

4.1.1. Vận dụng từ vựng liên quan đến các mối quan hệ gia đình; các hoạt động 

thường nhật; miêu tả ngọai hình, cách ăn mặc; miêu tả nơi cư trú; phương 

tiện đi lại; 

4.1.2. Vận dụng ngữ pháp bao gồm các đại từ quan hệ; vị trí của tính từ so với 

danh từ; cách hòa hợp tính từ và danh từ về giống và số; đại từ sở hữu; đại 

từ chỉ định; các hình thức so sánh (so sánh hơn, so sánh nhất); cách đặt câu 

hỏi với từ để hỏi “quel(s)/quelle(s)”; các thì ở quá khứ, tương lai, thức điều 

kiện (passé récent, futur proche, conditionnel présent); giới từ đi cùng với 

danh từ chỉ đất nước, thành phố;  

4.1.3. Phát âm chính xác từ vựng đã học và cách dùng ngữ điệu để chuyển tải 

thông tin, đặc biệt là cách luyến âm; 

4.1.4. Viết thông tin về một người, viết thư điện tử hoặc thư tay (thư trang trọng 

hoặc thư thân mật). 

 

4.2. Kỹ năng : Sau khóa học, sinh viên sẽ đạt được những kỹ năng sau : 

4.2.1. Kỹ năng NGHE : có thể nghe và nhận biết nội dung chính về : 

4.2.1.1. Những thông tin về sinh viên; 

4.2.1.2. Miêu tả về diễn viên trong một bộ phim; 

4.2.1.3. Giới thiệu bản thân (tên tuổi, nghề nghiệp, sở thích, địa chỉ…); 

4.2.1.4. Thời trang; 

4.2.1.5. Miêu tả nơi ở (nhà, căn hộ, biệt thự…); 

4.2.1.6. Phương tiện vận chuyển (xe đạp, xe lửa…); 

4.2.1.7. Miêu tả các thành phố lớn (Lille, Lyon, Toulouse…). 
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4.2.2. Kỹ năng NÓI : có thể giao tiếp trong những tình huống dưới đây : 

4.2.2.1. Sinh viên đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao của trường; 

4.2.2.2. Cuộc phỏng vấn giữa nhà báo và một nhân vật nổi tiếng; 

4.2.2.3. Giới thiệu trang blog cá nhân; 

4.2.2.4. Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại; 

4.2.2.5. Thảo luận về thời trang; 

4.2.2.6. Thảo luận về một kế hoạch cùng thực hiện với một người bạn; 

4.2.2.7. Cuộc phỏng vấn giữa nhà báo và cha mẹ học sinh về con cái; 

4.2.2.8. Chọn mua quà sinh nhật cho bạn; 

4.2.2.9. Miêu tả nhà, thành phố bạn muốn sống và hoạt động thường ngày. 

 

4.2.3. Kỹ năng ĐỌC : nhận biết nội dung, đoán thông tin các dạng bài về : 

4.2.3.1. Giới thiệu về một nhân vật nổi tiếng; 

4.2.3.2. Thời trang; 

4.2.3.3. Nơi ở; 

4.2.3.4. Thông tin sinh viên. 

 

4.2.4. Kỹ năng VIẾT : có thể viết những dạng bài sau : 

4.2.4.1. Viết thư điện tử giới thiệu về bản thân và gia đình gửi đến một 

chương trình phát sóng; 

4.2.4.2. Viết một lá thư kết bạn; 

4.2.4.3. Viết một bài báo ngắn miêu tả ngoại hình, tính cách của một người; 

4.2.4.4. Viết một lá thư tư vấn chỗ ở cho một người bạn. 

 

4.3. Thái độ : 

4.3.1. Người học phải có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập.  

4.3.2. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

 

5. 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 giới thiệu các thành viên trong gia đình; làm quen với một người; kể 

lại những hoạt động thường ngày; miêu tả người, nơi ở; so sánh về số lượng 

hoặc chất lượng... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng 

được lồng ghép vào nội dung chương trình học. 

 

6. Cấu trúc nội dung học phần : 

 

Chương  Nội dung Số tiết Mục tiêu 

 
CHƯƠNG 1 : 

UN AIR DE 

FAMILLE 

 

Bài 1 : Je me présente 3  

4.1.1 ; 

4.1.3 ; 

4.1.2 ; 4.1.4. 

  

Bài 2 : De mère en fille 
3 

Bài 3 : Blog 3 

Bài 4 : Arrêt sur ... « Une famille en or » 3 

Bài 5 : Évaluation 1 3 



 3 

 

 
CHƯƠNG 2 : 

LA VIE DES 

AUTRES 

Bài 6 : Parisiens, qui êtes-vous ? 3  

4.1.1 ; 

4.1.3 ; 

4.1.2 ; 4.1.4. 

 

Bài 7 : Question de mode 3 

Bài 8 : Une minute pour un projet 3 

Bài 9 : Arrêt sur ... “Les ados” 3 

Bài 10 : Évaluation 2 3 

 

 
CHƯƠNG 3 : 

C’EST BIEN, 

CHEZ VOUS ! 

Bài 11 : Le logement idéal 3   

4.1.1 ; 

4.1.3 ; 

4.1.2 ; 4.1.4. 

 

Bài 12 : À bicyclette 3 

Bài 13 : Destination soleil 3 

Bài 14 : Arrêt sur ... « Choix de vie » 3 

Bài 15 : Évaluation 3 3 

 

7. Phương pháp giảng dạy : 

- Phương pháp học dựa trên tình huống có vấn đề. 

- Phương pháp hoạt động nhóm. 

- Phương pháp đóng vai hội thoại và thuyết trình. 

 

8. Nhiệm vụ của sinh viên : 

- Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp, hăng say và sáng tạo trong tự 

học, tự nghiên cứu, làm đầy đủ và đúng hẹn các bài tập.  

 

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 : 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần - Tham gia trên 80% tổng số tiết 10% 4.3 

2 Điểm thi nói - Thi NÓI  20% 4.2; 4.2; 4.3. 

3 Điểm thi cấu trúc - Thi ĐỌC + VIẾT+ NGHE 

(trắc nghiệm hoặc tự luận) 

- Bắt buộc dự thi 

 

70% 

4.1; 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 học tập :  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

Anne-Lyse D., Béatrice T., 2011, Objectif Express 2, Hachette, 

Paris, 191p. 
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Dominique C. & al. 2006, Réussir le Delf B1, Didier, Paris, 142p.  

Marie G. & al. 2005, Les exercices de grammaire B1, Hachette, 

Paris, 223p. 

 

Delatour. Y & al. 2004, Nouvelle Grammaire du Français, 

Hachette, Paris, 367p. 

 

Marie-Louise P., 2013, abc DELF B2 200 exercices, CLE 

International, Paris, 191p. 

 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học :  

 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

 

 

1 

 

 

Bài 1 : Je me présente 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 1, 

bài 2. 

- Làm bài tập về nhà  

 

 

2 

 

 

Bài 2 : De mère en fille 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 1, 

bài 3. 

- Làm bài tập về nhà  

 

 

3 

 

 

Bài 3 : Blog 

6 - Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 1, 

bài 4. 

- Làm bài tập về nhà  

 

4 

Bài 4 : Arrêt sur ... “Une 

famille en or” 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Làm bài tập về nhà 

4.1.4. 

 

 

5 

 

 

Bài 5 : Évaluation 1 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 2, 

bài 1. 

- Làm bài tập về nhà 

4.1.4. 

 

6 

 

Bài 6 : Parisiens, qui êtes-

vous? 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 2, 

bài 2. 

- Làm bài tập về nhà  

 

7 

 

Bài 7 : Question de mode 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 2, 
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bài 3. 

- Làm bài tập về nhà  

 

8 

 

Bài 8 : Une minute pour un 

projet 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 2, 

bài 4. 

- Làm bài tập về nhà  

 

9 

 

Bài 9 : Arrêt sur ... “Les 

ados” 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Làm bài tập về nhà 

4.1.4. 
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Bài 10 : Évaluation 2 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 3, 

bài 1. 

- Làm bài tập về nhà 

4.1.4. 

 

11 

 

Bài 11 : Le logement idéal 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 3, 

bài 2. 

- Làm bài tập về nhà  

 

 

12 

 

 

Bài 12 : À bicyclette 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 3, 

bài 3. 

- Làm bài tập về nhà  
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Bài 13 : Destination soleil 

 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Nghiên cứu chương 3, 

bài 4. 

- Làm bài tập về nhà  

 

14 

 

Bài 14 : Arrêt sur « Choix de 

vie” 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Làm bài tập về nhà 

4.1.4. 

 

15 

 

Bài 15 : Évaluation 3 

 

6 

- Ôn lại nội dung đã học 

4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. 

- Ôn tập chuẩn bị kiểm 

tra cuối kỳ 

 Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2015 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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