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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: NGHE TRUNG CẤP TIẾNG TRUNG 2
- Mã học phần: 07306
- Số tín chỉ: 2 (30 tiết)
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học
- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Ngoại ngữ
2. Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 10 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 20 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 60 tiết
3. Môn học trước: Nghe trung cấp tiếng Trung 1
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Sinh viên luyện nghe các đoạn văn có độ dài tương đối về các chủ đề như nghề nghiệp, internet,
y tế, thể thao, ứng dụng khoa học, khí hậu..., và làm các bài tập đa dạng để nâng trình độ nghe hiểu
lên mức độ trung cấp.
5. Mục tiêu học phần:
Kết thúc học phần này SV có những phản xạ kỹ năng nghe nhanh chóng, chính xác ở mức
độ trung cấp – cao cấp, có kiến thức phong phú để SV thi chứng chỉ HSK.
- Có thể theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng
ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh.
- Có thể theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ.
- Có thể theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng.
- Có thể hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện
thông tin đại chúng.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.
Hoàn thành đầy đủ bài tập.
Chuẩn bị tài liệu học tập:
毛悦，2010，《汉语听力速成•中级篇》（第 2 版），北京语言大学出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần:
1

Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)

Số tiết
3

第六课 常回家看看
第七课 律师

3

第八课 电脑与网络

3

第九课 医生与病人

3

第十课 球迷侃球

3

第十一课 农民信科学

3

第十二课 工人有技术

3

第十三课 假如我中奖了

3

第十四课 气候变暖

3

第十五课 奥运会志愿者

3

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1
8.2
STT

Hình thức tổ chức thi: (tự luận, trắc nghiệm trên giấy/trên máy, vấn đáp…)
- Thi tự luận kết hợp trắc nghiệm trên giấy
Cách thức đánh giá học phần :
Trọng
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

Tổng

100

8.3

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
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tháng
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