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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

2.

3.
4.

5.

6.

- Tên học phần: NGHE NÓI TIẾNG TRUNG 1
- Mã học phần: 07302
- Số tín chỉ: 3 (45 tiết)
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học
- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Ngoại ngữ
Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 30 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 90 tiết
Môn học trước: không
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về nghe và nói tiếng Trung
Quốc, các bài luyện tập về thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu giúp sinh viên có
khả năng nhận biết và phân biệt chính xác phiên âm, qua đó có thể phát âm
chuẩn xác. Thông qua bài tập mô phỏng hội thoại, sinh viên có thể thực hiện
những câu giao tiếp đơn giản.
Mục tiêu học phần:
Kết thúc môn học, sinh viên có kỹ năng nghe, nói tiếng Trung Quốc ở mức
độ cơ bản nhất, có khả năng nghe ghi phiên âm cho các từ, ngữ được giới thiệu
trong giáo trình, nghe hiểu câu đơn, hội thoại đơn giản, nắm được một số lượng
từ vựng, câu đơn giản, mô phỏng tình huống giao tiếp thông thường trong đời
sống sinh hoạt hàng ngày.
Có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và thường xuyên
phải yêu cầu người đối thoại với mình nhắc lại hay diễn đạt lại. Có thể hỏi và
trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản
thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.
Nhiệm vụ của sinh viên:
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-

Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.
Hoàn thành đầy đủ bài tập.
Chuẩn bị tài liệu học tập:
【1】梁菲（作者）、 张美霞（作者）、毛悦（编者），2011，《汉语听力

速成·入门篇》（第 2 版）。
【2】马箭飞，2013，《汉语口语速成·入门篇上》（第 2 版），北京语言
大学出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
语音（一）声母

Số tiết
3

语音（二）韵母
语音（三）声调
第一课 姓名和问候

3

第二课 数字和关系

3

第三课 时间和日期

3

第四课 购物

4

第五课 饮食

4

第六课 交通

5

第七课 学习和爱好

5

第八课 方位

5

第九课 住宿和家居

5

第十课 生活服务

5

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: (tự luận, trắc nghiệm trên giấy/trên máy, vấn
đáp…)
- Thi tự luận kết hợp trắc nghiệm trên giấy: 50%
- Thi vấn đáp: 50%
8.2 Cách thức đánh giá học phần :
Trọng
STT
Các điểm thành phần
số (%)
1
Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)
30
2
Điểm Thi kết thúc môn (THI)
70
3
100
Tổng
8.3
Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)

2

Trưởng Khoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2017
Người biên soạn
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