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

2.

3.
4.

5.

- Tên học phần: NÓI TRUNG CẤP 2
- Mã học phần: 07308
- 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: Nói trung cấp 1
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nói trung cấp 2 giảng dạy cho sinh viên kiến thức khẩu ngữ ở giai đoạn trung
cấp. Trong giai đoạn này, môn học với hệ thống bài giảng và kiến thức luyện tập giúp
cho sinh viên đạt đến năng lực diễn đạt khẩu ngữ theo đừng chủ đề riêng biệt, một số
chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành, được thể hiện ở khả năng vận dụng từ
vựng, cấu trúc ngữ pháp và sáng tạo câu.
Mục tiêu học phần:
Môn học hướng tới xây dựng khả năng diễn đạt tiếng Trung bằng khẩu ngữ theo
kiểu tư duy bản ngữ và triển khai hội thoại theo một số chủ đề đương đại như: văn
hóa khác biệt, thế hệ cha mẹ và con cái, ý thức cộng đồng, bảo vệ người tiêu dùng,
tác hại của thuốc lá và bia rượu, môi trường... Trong quá trình giảng dạy từ vựng,
giáo viên chú ý đến việc giảng giải cung cấp cho người học những kiến thức liên
quan đến địa lý Trung Quốc, đặc trưng văn hóa vùng miền của Trung Quốc... nhằm
giúp người học trong môi trường phi bản ngữ có thể hình dung được bối cảnh diễn ra
hội thoại.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:

1

-

Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.
Hoàn thành đầy đủ bài tập.
Chuẩn bị tài liệu học tập:
Tài liệu chính: 马箭飞, 2008, 《汉语口语速成》中级篇，北京语言大学出
版社
Tài liệu tham khảo: 陈光磊 主编，2006, 《汉语口语教程》级•A 种本）（
上）,北京语言 大学出版社

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第 1 课 不同的文化

Số tiết
3

第 2 课 父母与子女

3

第 3 课 让孩子吃口

3

第 4 课 拾金不昧要不要回报

3

第 5 课 邻里关系

3

第 6 课 夫妻之间

3

第 7 课 家庭服务员

3

第 8 课 谁来保护消费者

3

第 9 课 烟与酒

3

第 10 课 尊重生命

3

第 11 课 给我一片蓝天

3

第 12 课 话说广告

3

第 13 课 让我们关注生活质量

3

第 14 课 网络给我们带来了什么

3

复习

3

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 vấn đáp
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

2

3

Tổng
8.3
Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày

100
tháng

năm 2017

Trưởng Khoa

Người biên soạn

TS. Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Nguyễn Đỗ Thiên Kim
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