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1.

Thông tin chung về môn học

1.1. Tên môn học:FRENCH 1
1.2. Mã môn học: ………………………
1.3. Số tín chỉ:02
1.4. Loại môn học: Bắt buộc
1.5. Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này):chưa
1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:





2.

Nghe giảng lý thuyết
Làm bài tập trên lớp
Hoạt động theo nhóm
Tự học

:
:
:
:

10 tiết
10tiết
10 tiết
60 tiết

Mục tiêu của môn học

2.1. Kiến thức:
Cung cấp cho người học một số vốn từ cơ bản thường thức và ngữ pháp cơ bản làm nền tảng.
2.2. Kỹ năng:
Giúp người học nắm bắt được những câu hỏi và câu trả lời cơ bản để vận dụng vào việc nói
và viết.
2.3.-Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học:
Có thể ứng dụng những điều đã học trong giao tiếp thông thường, đơn giản.

2.4. Yêu cầu và cách thức đánh giá:
Sinh viên cần hiện diện trên lớp thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như
làm bài tập trên bảng, phát biểu trả lời câu hỏi,…; chuẩn bị bài tập được giao trước khi lên
lớp.
3. Tóm tắt nội dung môn học:
Tiếng pháp 1 gồm 14 bài đầu của sách Cours de Langue et de Civilisation françaises,Tome I,
được phân bổ như sau :
Bài 1 – 4 :

- Leçon 1 : un, une, c’est
- Leçon 2 : un, des, ce sont
- Leçon 3 : le, la, l’ , les
- Leçon 4 : l’adjectif qualificatif, les couleurs

Bài 5 – 7 :

- Leçon 5 : le verbe Être, les adjectifs
- Leçon 6 : le pluriel des noms en “–eau”
- Leçon 7 : la matière des objets

Bài 8 – 10 : - Leçon 8 : le verbe Avoir, le corps
- Leçon 9 : les adjectifs possessifs, la tête
- Leçon 10 : les adjectifs possessifs (suite et fin), les verbes en –ER
Bài 11 – 14 : - Leçon 11 :les articles contractés, l’heure
- Leçon 12 :les articles contractés (suite et fin), le jour - le mois – l’année
- Leçon 13 :les verbes en –IR , les saisons
- Leçon 14 :les adj. démonstratifs, les mesures, l’âge
4. Tài liệu học tập
4.1. Giáo trình chính:
- Cours de Langue et de Civilisation Françaises, Tome I, G.Mauger
4.2. Giáo trình tham khảo:
- L’Art de conjuguer les verbes

4.3. Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến
môn học)
- www.francaisfacile.com
5. Thang điểm đánh giá
-Đánh giá theo thang điểm 10; sau đó chuyển đổi sang trọng số % theo ba cột điểm
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
6.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:
Có trọng số chung là 20%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ học tập.
- Điểm chuyên cần.
- Điểm kiểm tra nói.
6.2. Kiểm tra - đánh giá thi giữa kỳ: Có trọng số là 30%
6.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ:
Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 50%.
- Hình thức thi: tự luận
- Thời lượng thi: 90 phút
- Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi thi
7. Hình thức tổ chức dạy học môn học
- Số tiết lên lớp: 30
- Số tiết tự học có GV hướng dẫn: 30
- Số tiết tự học không có GV hướng dẫn: 30
8. Kế hoach giảng dạy và học tập cụ thể:

Tuần

1

2

Số tiết
trên lớp

3

3

Nội dung bài học

Số tiết
Tự học, tự nghiên cứu
Có GV
hướng
dẫn

Tự nghiên
cứu

L’alphabet français
Leçon 1 :
Qu’est-ce que c’est ?

3

3

Leçon 2 :
Est-ce que c’est ? Oui / Non
Est-ce que ce sont ?
Oui / Non
Les nombres

3

Tài liệu cần đọc và
nghiên cứu dành cho tự
học ngoài nội dung lên
lớp

G. Mauger :
Exercices : p. 3

3

G. Mauger :
Exercices : p. 5
Exercices : p. 7

Leçon 3 :
Les articles indéfinis
Où est … ? Où sont … ?
3

3

Leçon 4 :
Les couleurs : De quelle
couleur… ?

3

3

Exercices : p. 9
Exercices : p. 13

Leçon 5 :
Conjugaison du verbe Être
Les adjectifs qualificatifs
4

3

Leçon 6 :
Le pluriel des mots en –eau
Y a-t-il / Qu’y a-t-il

3

3

3

Thi kiểm tra giữa kỳ (60 phút)

G. Mauger :
Exercices : p. 15
Exercices : p. 17

Leçon 7 :
La matière : En quoi… ?
5

G. Mauger :

3

3

3

3

(Ecrit et Oral)
6

3

Leçon 8 :
Conjugaison du verbe Avoir

G. Mauger :

Exercices : p. 23

Le corps humain
Leçon 9 :
Les adjectifs possessifs
(singulier)
La tête
7

8

3

3

Leçon 10 :
Les adjectifs possessifs
(pluriel)
Conjugaison des verbes en
-ER

3

Leçon 11 :
Les articles contractés :
du, des
L’heure : Quelle heure… ?
À quelle heure… ?

3

3

G. Mauger :
Exercices : p. 25

3

G. Mauger :
Exercices : p. 29
Exercices : p. 31

Leçon 12 :
Les articles contractés :
au, aux
Jour – Mois – Année
Les nombres ordinaux
9

10

3

3

Leçon 13 :
Conjugaison des verbes en
-IR
Les saisons

3

Leçon 14 :
Les mesures – Les poids
Les adjectifs démonstratifs :
ce, cet, cette, ces

3

3

G. Mauger :
Exercices : p. 33

3

G. Mauger :
Exercices : p. 35
Révision générale
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