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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI
1. Tên môn thi: Ngữ pháp
- 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
Sinh viên sẽ nắm được những kiến thức căn bản về ngữ pháp tiếng Pháp nhằm áp
dụng vào những tình huống giao tiếp đơn giản.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kĩ năng cứng:
3.2.1.1.

Phân tích, giải thích các hiện tượng ngữ pháp đã học.

3.2.1.2.

Lựa chọn những hình thức, phương tiện ngôn ngữ (đã học trong học
phần) phù hợp trong giao tiếp.

3.2.2. Kĩ năng mềm:
3.2.2.1.

Hình thành tư duy lập luận và phản biện để bảo vệ ý kiến của mình
khi đưa ra các đáp án trong giờ luyện tập.

3.2.2.2.

Hình thành kĩ năng, lắng nghe, phân tích, trình bày quan điểm, trong
quá trình ôn thi.

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Học phần Ngữ pháp sẽ cung cấp cho sinh viên các chủ điểm ngữ pháp tiếng Pháp
căn bản để áp dụng vào quá trình giao tiếp theo các chủ điểm giao tiếp cụ thể.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Đại từ làm chủ ngữ
1.1. Những đại từ số ít
1.2. Những đại từ số nhiều
Chương 2. Động từ
2.1. Động từ nhóm 1
2.2. Động từ nhóm 2
2.3. Động từ nhóm 3
Chương 3. Mạo từ

3.1. Mạo từ xác định
3.2. Mạo từ không xác định
3.3. Mạo từ chỉ bộ phận
Chương 4 Tính từ
4.1. Giống của tính từ
4.2. Số của tính từ
Chương 5. Thì của động từ
5.1. Thì hiện tại
5.2. Thì quá khứ kép
5.3. Thì quá khứ tiếp diễn
5.4. Thì tương lai đơn
5.5. Thì tương lai gần
Chương 6. Từ chỉ sự sở hữu
6.1. Tình từ sở hữu
6.2. Đại từ sở hữu
Chương 7. Từ để chỉ
7.1. Tính từ để chỉ
7.2. Đại từ để chỉ
Chương 8. Đại từ quan hệ
8.1. Đại từ quan hệ đơn
8.2. Đại từ quan hệ kép
Chương 9. Thức của động từ
9.1. Thức điều kiện
9.2. Thức tuỳ thuộc
6. Phương pháp giảng dạy
- Giáo viên đưa ví dụ.
- Sinh viên quan sát, nhận xét.
- Sinh viên thảo luận và rút ra qui tắc.
- Giáo viên nhận xét.
- Thực hành qua bài tập tổng hợp.
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.
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
Số đăng ký cá
biệt

Thông tin về tài liệu
1. Grammaire expliquée du français : Exercices / Roxane Boulet
... [et al.]. - Paris : CLE International, 2003
Số thứ tự trên kệ sách (Số phân loại): 445/ G745
Vị trí tài liệu Chi tiết
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