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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: ĐỌC HIỂU TIẾNG TRUNG 1
- Mã học phần: 07309
- 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: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Đọc hiểu 1 gồm các chủ đề như tình cảm gia đình, quan hệ láng giềng,
động vật, học hành, khoa học, bảo vệ môi trường, sinh hoạt hàng ngày...
Mỗi bài học được thiết kế gồm bốn phần: câu hỏi gợi ý, bài khóa, bài tập, bài đọc
thêm. Đặc biệt, phần bài khóa có yêu cầu hạn chế về thời gian, giúp người học đọc
nhanh và nắm bắt nội dung chính trong một khoảng thời gian nhất định. Phần bài tập
được thiết kế nội dung liên quan đến bài khóa và định hướng luyện tập từ vựng, sắp xếp
thành đoạn văn, phần bài tập thuộc dạng đề thi HSK giúp người học có thể tự luyện thi
HSK, ngoài ra còn có phần bài tập trả lời câu hỏi, giúp người học vừa luyện tập khẩu
ngữ trả lời nhanh vừa luyện tập phản xạ xác định đúng nội dung cần trả lời. Phần bài đọc
ngoại khóa là phần luyện tập nhằm củng cố kỹ năng đọc hiểu, nắm bắt nội dung chính
trong khoảng thời gian đã đặt ra của bài đọc đồng thời trả lời nhanh chóng và chính xác
các câu hỏi sau bài đọc.
5. Mục tiêu học phần:
Môn Đọc hiểu 1 yêu cầu người học đọc và nắm bắt nội dung chính bài đọc và
nhanh chóng hoàn thành các yêu cầu trong phần bài tập, do đó người học cần rèn
luyện kỹ năng đọc nhanh, đọc lướt lấy thông tin cần thiết, không cần phải đi sâu vào
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chi tiết từng câu từng chữ, sau khi đọc và hoàn thành bài khóa, dưới sự hướng dẫn
của giáo viên, người học sẽ tiến hành tìm hiểu kỹ nội dung từng câu từng đoạn trong
bài khóa đồng thời xem xét, đánh giá phần luyện tập đã làm, từ đó phát huy kỹ năng
đọc hiểu ở những bài sau.

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: 彭志平，2010，《汉语阅读教程·第 3 册》（修订
本）， 北京语言 大学出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第一课 至爱亲情

Số tiết
2

第二课 邻里之间
第五课 我爱学汉语

4

第九课 这就是汉语
第八课 汉字的智慧
2

第三课 “鸟”的天堂
第十三课 拯救藏羚羊

2

第十课 森林与地球
第十一课 生命之源

2

第十二课 环境保护
第十四课 绿色生活

2

第四课 外国人在中国
第十五课 中华一家亲
第十八课 中国“茶”文化

4

第十九课 “吃”在中国
第二十课 中国“酒”文化
2

第二十一课 北京的胡同
第二十二课 中国的名山

2

第六课 永远的老舍
第二十三课 京剧的魅力

2

2

第十七课 话说“休闲”
第二十七课 减肥的学问

2

第二十四课 话说居民消费
第二十五课 人民币与银行

2

第七课 魅力科学
第二十六课 网络时代
第十六课 让“老”有所安

2

第二十八课 发展的中国

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.
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)
TP.HCM, ngày

tháng

năm 2017

Trưởng Khoa

Người biên soạn

TS. Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Nguyễn Đỗ Thiên Kim
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