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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI 

1. Tên môn thi: Đọc hiểu 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách  môn thi 

- Bộ môn:  Phương pháp dạy học tiếng Pháp.  

- Khoa:  Ngoại ngữ.  

3. Mục tiêu của môn thi 

3.1. Kiến thức  

3.1.1. Giúp người học có kiến thức ngôn ngữ (từ vựng và cấu trúc câu) phong 

phú về các chủ đề như môi trường, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chính trị, 

xã hội, y tế, đời sống giới trẻ. 

3.1.2. Giúp người học biết các thủ pháp đọc hiểu cơ bản. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Biết vận dụng hiệu quả các thủ pháp để hoàn thành các yêu cầu trong bài 

tập dạng điền khuyết. 

3.2.2. Biết vận dụng hiệu quả các thủ pháp để hoàn thành các yêu cầu trong bài 

tập dạng kết nối. 

3.2.3. Biết vận dụng hiệu quả các thủ pháp đọc hiểu để tiếp cận nhanh nội dung 

tổng quát và chi tiết của một tài liệu viết. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Nội dung môn thi bao gồm các bài tập đọc hiểu về những phát ngôn của cuộc sống 

thường nhật, những tài liệu viết có độ dài từ 200 đến 350 từ về các chủ đề như môi 

trường, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chính trị, xã hội, y tế, đời sống giới trẻ... 

5. Cấu trúc nội dung môn thi 

Chương 1. Les types d’exercices 

1.1. Compléter des phrases isolées avec une liste de mots donnée. 

1.2. Compléter un texte court avec une liste de mots donnée. 

1.3. Lire les documents fournis et réaliser les tâches formulées dans les 

consignes. 

1.4. Associer des titres d’article de presse aux résumés ou aux rubriques. 

1.5. Lire un texte et répondre aux questions (Vrai/Faux avec ou sans 

justification, QCM, questions ouvertes…). 

Chương 2. Les thèmes  

2.1. L’environnement 

2.2. L’éducation 

2.3. La politique 



 

2.4. Les sciences et les nouvelles technologies 

2.5. La santé 

2.6. Les nouveaux phénomènes sociaux 

2.7. La jeunesse 

2.8. Les loisirs 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. 

- Phương pháp hoạt động nhóm. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự đầy đủ 100% giờ ôn tập trên lớp. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao. 

- Tham gia làm việc theo nhóm khi được yêu cầu. 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút. 

Đề thi gồm 40 câu, chia làm 05 phần : 01 bài tập điền từ vào các câu rời rạc, 01 bài 

tập điền từ vào một bài khóa ngắn, 01 bài tập dạng kết nối (kết nối thông tin với tựa 

bài báo, kết nối tựa bài báo với đề mục...), 02 bài tập đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. 

8.2. Cách chấm điểm 

Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] LESCURE R. & al., 2006, DELF A2 : 200 activités, Coll. Le 

Nouvel Entraînement, CLE INTERNATIONAL, Paris. 

Tủ sách Bộ môn 

[2] BLOOMFIELD A. & al., 2006, DELF B1 : 200 activités, 

Coll. Le Nouvel Entraînement, CLE INTERNATIONAL, 

Paris. 

Tủ sách Bộ môn 

[3 LESCURE R. & al., 2007, DELF A1 : 150 activités, Coll. Le 

Nouvel Entraînement, CLE INTERNATIONAL, Paris. 

Tủ sách Bộ môn 
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