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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)
NGÀNH ĐÀO TẠO: Cử nhân Tiếng Anh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Fre 4

2. Giảng viên giảng dạy:
- Tên Giảng viên: Đặng Thị Xuân Phúc
- Giờ lên lớp: Thứ 5 - Ca 3 + 4
- Giờ tiếp sinh viên: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với giảng viên qua email hoặc hỏi
trực tiếp tại trường lúc nghĩ giải lao. Sinh vieân cuõng coù theå trao ñoåi qua ñieän
thoaïi.

3. Số đơn vị học trình: 3

4. Dành cho sinh viên năm thứ: 2

5. Phân bổ thời gian: 45 tiết
- Lên lớp: 45 tiết (bao gồm phần thực hành tại lớp sau mỗi bài giảng)

6. Học phần tiên quyết: sinh viên phải đạt Fre 1, Fre 2 & Fre 3

7. Mục tiêu của học phần:

Lzùê Tãếèá Pâáê 4 (Fìe 4) âouc câö zèá 3 (PÛìtãe 3) cuûÛ cuoáè CÛàeùCìeøçe I. ÔÛlzùê èÛøy coù

èâãeàu êâÛàè èáö õêâÛùê çzùã. Câuûñãekç cuûÛ cÛùc bÛøã ñouc òoÛy ëuÛèâ vÛáè ñeàèáâeàèáâãejê, ëuÛè

âejáãÛ ñìèâ, áãÛo tâoâèá, áãÛo tãeáê èáoÛøã òÛõâojã… .Vì tâeávoáè tö øèáö õcuõèá ñö zuc èÛâèá leâè ñektö ø

ñoùcoùtâekêâÛùt tìãekè 4 kyûèÛêèá toát âzè, ñÛëc bãejt câuùtìouèá ñeáè kyõèÛêèá vãeát.

8. Nội dung học phần: Tiếng Pháp 4 (Fre 4) gồm 4 Unités, phần III, Café Crème I gồm 4 bài
học như sau.

Chương III: 45 tiết
 Bài 1: Au travail
 Bài 2: En famille
 Bài 3: Au tour d’un verre
 Bài 4: Embouteillages

Mỗi unité gồm 4 phần
 Phần 1: các bài đọc hiểu
 Phần 2: Ngữ pháp (Grammaire)
 Phần 3: Từ ngữ (vocabulaire)
 Phần 4: Paroles en liberté (goàm nhöõng baøi ñoïc theâm)

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

Sãèâ vãêè êâảã dự lớê đầy đủ, kâzèá được vắèá çặt ëuá15% íố tãết âọc. SÛu kâã òoèá âọc

êâầè èÛøy, 4 kyõèÛêèá êâÛûã êâÛùt tãìekè toát âzè, coù tâektììèâ bÛøy vÛøvãeát veàcÛùc èojã duèá ñÛõ
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ñö zuc âouc. ÔÛêâÛàè èÛøy íãèâ vãeâè ñÛõcoùtâekdãeãè ñÛut yùtö zûèá cuûÛ çìèâ bÛèèá cÛùc cÛâu 2 çejèâ

ñeà.

10. Phương pháp đánh giá môn học:

Những nội dung
cần đánh giá

Số lần đánh giá Trọng số (%)

Thi giữa học kỳ 1 20%
Thi vấn đáp + dự lớp 1 20%
Thi cuối kỳ 1 60%

Tổng: 100%

11. Giáo trình

11.1 Giáo trình chính: Café Crème, tome I + Cahier d’exercices (Marcelle Beacco di Giura)
Tác giả:

- Massia Kaneman – Pougatch
- Marcelle Beacco di Giura
- Sandra Trevisi
- Dominique Jennepin

NXB: Hachette - 1997

11.2 Giáo trình tham khảo:
- Livre du professeur
- Grammaire du français (Sorbonne)

12. Tư liệu trực tuyến: www. françaisfacile.com

13. Lịch học:

TUẦN 1

Buổi 1 (3 tiết): Unité 9 – Au travail

 Náữ êâáê:

- Leí êìeùê. devÛèt leí èoçí de êÛyí

- L’eòêìeííãoè de lÛ cÛuíe

 Bàã đọc âãeku: Teòte 1 – PoìtìÛãt de lÛ íeçÛãèe

 Bàã tậê: Eòeìcãceí 1, 2, 3 (ê. 90) + Queítãoèí íuì lÛ coçêìeùâeèíãoè du teòte +

Reùêoèíeí

TUẦN thứ 2

Buổi 2 (3 tiết): Uniteù 9 (Suite)

 Náữ êâáê:

- LÛ coçêÛìÛãíoè (Ûvec l’Ûdj. & Ûvec le veìbe)

- Motí de lãÛãíoè: çÛãí, Ûloìí, doèc, êouì… .

 BÛøã ñouc âãeku: Teòte 2

 Tö øèáö õ: vocÛbulÛãìe ê.89

 BÛøã tÛjê: eòeìcãceí 1, 2, 3, 4, 5 (ê.87)

TUẦN thứ 3
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Buổi 3 (3 tiết): Uniteù 9 (Suite)

 Bàã đọc: Teòte 3

 Bàã tậê: 1, 2 (ê.89) / 6,7 (ê.88) / Queítãoèí + Reùêoèíeí

TUẦN thứ 4

Buổi 4 (3 tiết): Unité 9 – Au travail (fin)

 BÛøã ñouc çzûìojèá (êÛìoleí eè lãbeìteùê.92): Il y Û toujouìí uèe íolutãoè !

 BÛøã tậê: eòeìcãceí 1, 2, 3 (ê. 92) + Eòeìcãce d’eùcoute

 BÛøã zûèâÛø: vãeát 1 íz yeáu lyùlòcâ

TUẦN thứ 5

Buổi 5 (3 tiết): Uniteù 10 – En famille

 Náữ êâÛùê:

- Le êìoèoç íujet et coçêleùçeèt dãìect

 BÛøã ñouc: Teòte 1 – FÛçãlleí, je vouí Ûãçe

 BÛøã tÛjê: - Eòceì. 1 + 2 (ê.98) / 1 + 2 + 3 (ê. 95)

TUẦN thứ 6

Buổi 6 (3 tiết): En famille (suite)

 Náữ êâÛùê:

- LÛ coçêÛìÛãíoè (Ûvec le èoç)

 Tö øèáö õ: vocÛbulÛãìe (ê.97)

 BÛøã ñouc: Teòte 2

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 3 (ê.99) + BÛøã dòcâ (áv íoÛuè)

- Eòeìc. 4 + 5 + 6 (ê.97) + 1 íoácÛâu âoûã áv íoÛuè ñekkãekç tìÛ bÛøã ñouc âãeku tÛuã lzùê.

TUẦN thứ 7

Buổi 7 (3 tiết): En famille (fin)

 Náö ûêâÛùê: - leí veìbeí íuãvãí d’uè ãèàãèãtãà

 BÛøã ñouc çzûìojèá: PÛìoleí eè lãbeìteù: le êìojet de NÛtâÛlãe

 BÛøã tÛjê: - Eòeìc. 4 (ê.99) / Eòceìc 1 + 2 (ê.100)

- Kãểç tìÛ áãữÛ kâoùÛ

TUẦN thứ 8

Buổi 8 (3 tiết): Uniteù11 – Autour d’un verre

 Náö õêâÛùê: - Le êìoèoç êeìíoèèel COI

 Tö øèáö ’vocÛbulÛãìe (ê.107)

 BÛøã ñouc: lÛ àãè du bãítìot (teòte 1)

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 1, 2, 3 (ê.108)

- Eòeìc. 1, 2 (ê.107)

- Eòeìc. 1, 2, 3 (ê.105)

TUẦN thứ 9
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Buổi 9 (3 tiết): Autour d’un verre (Suite)

 Náö õêâÛùê:

- Le àutuì êìocâe

- Le íuêeìlÛtãà de l’Ûdjectãà

 BÛøã ñouc:

- Teòte 2: Au “Petãt bãítìot” : le ìeèdez-vouí deí lyceùeèí .

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 4, 5, 6 (ê.109)

- Eòeìc. 4 (ê.105)

TUẦN thứ 10

Buổi 10 (3 tiết): Autour d’un verre (Suite)

 BÛøã ñouc:

- Teòte 3: Qu’eít-ce ëue je doãí àÛãìe ?

 PÛìoleí eè lãbeìteù: Uè de êeìdu … ..dãò de ìetìouveùí .

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 1 + 2 (ê.110)

- Eòeìc. 6 + 7 + 8 (ê.106)

TUẦN thứ 11

Buổi 11 (3 tiết): Embouteillages

 Náö õêâÛùê:

- Le àutuì íãçêle

- CoèjuáÛãíoè: íÛvoãì

 Tö øèáö õ: vocÛbulÛãìe ê.115

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 1 + 2 + 3 (ê.116)

- Eòeìc. 1, 2, 4, 5 (ê.115)

TUẦN thứ 12

Buổi 12 (3 tiết): Embouteillages (Suite)

 Náữ êâÛùê:

- LÛ èeùáÛtãoè

- L’ãèteììoáÛtãoè Ûvec ëuã

 BÛøã ñouc:

- Teòte 1: DeçÛãè, oè ìouleìÛ eècoìe eè voãtuìe (ê. 112)

- Teòte 2: QuÛèd lÛ êìovãèce doèe le boè eòeçêle (ê. 113)

 BÛøã tÛjê: - Eòeìc 1, 2, 3, 4 (ê.113)

TUẦN thứ 13

Buổi 13 (3 tiết): Embouteillages (fin)

 BÛøã ñouc:

- Teòte 3: Je íuãí deùíoleùe

 PÛìoleí eè lãbeìteù: çÛ ìoule

 BÛøã tÛjê:

- Eòeìc. 1 + 2 (ê. 118)

- Eòeìc. 5 + 6 (ê. 114)
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TUẦN thứ 14

Buổi 14 (3 tiết)

 BÛøã oâè tÛjê: BãlÛè (ê.102 + ê. 103)

 Mojt íoábÛøã oâè tÛjê cuûÛ á/v tö uíoÛuè

TUẦN thứ 15

Buổi 15 (3 tiết):
 Oral

14. THI KẾT THUÙC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường

Hìèâ tâức tâã: vãết (kâoâèá íö ûduuèá tÛøã lãeju)

Tê. HoàCâíMãèâ, èáÛøy 20 tâÛùèá 03 èÛêç 2017

Ngöôøi bieân soaïn
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