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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: ĐỌC HIỂU TIẾNG TRUNG 4
- Mã học phần: 07312
- 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: Đọc hiểu tiếng Trung 3
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Đọc hiểu tiếng Trung 4 bao gồm những kỹ năng như: đoán từ, tìm hiểu
ý nghĩa của câu, đoạn văn, hiểu khái quát đại ý bài văn, nắm bắt được từ khóa, dự đoán,
hiểu rộng hơn, đọc hiểu tổ hợp ...Cách đọc gồm: Đọc lướt, đọc mục lục, đọc đề mục, và
có sự chọn lựa nội dung đọc sâu hơn; Đọc tra nội dung, chọn những nội dung có ích
trong tài liệu; Đọc sơ qua để nắm bắt trọng tâm của tài liệu và nội dung đại khái; Đọc
thông suốt là cách đọc và hiểu hết toàn bài văn; Đọc bình luận là trong quá trình đọc nội
tài liệu người đọc cần có sự phân tích, phán đoán và đánh giá.
5. Mục tiêu học phần:
Học phần giúp nâng cao năng lực và trình độ đọc hiểu cho người học. Ngoài ra
nội dung bài đọc trong giáo trình mang tính giao tiếp và ứng dụng, chú trọng về đề tài
và thể loại đa dạng, chú trọng tính đương đại, nhằm mục đích giúp người học tiếp xúc
và làm quen với những nội dung có thể xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày.
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:

1

Tài liệu chính:徐霄鹰（编者）、周小兵（丛书主编），2009，《中级汉语阅
读教程 2》（第 2 版），北京大学出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第三十一课

Số tiết
2

一、技能抓主要观点之一：抓主词(主词组)
二、阅读训练
第三十二课

2

一、技能抓主要观点之二：抓主句
二、阅读训练
第三十三课

2

一、技能抓主要观点之三：归纳主要观点
二、阅读训练
第三十四课

2

一、技能抓主要观点之四：避免相关观点的干扰
二、阅读训练
第三十五课

2

一、技能抓主要观点之五：文章结构
二、阅读训练
第三十六课

2

一、技能抓标志词之一：标志词
二、阅读训练
第三十七课

2

一、技能抓标志词之二：重复和补充
二、阅读训练
第三十八课

2

一、技能抓标志词之三：顺序与分类
二、阅读训练
第三十九课

2

一、技能抓标志词之四：原因与信息来源依据
二、阅读训练
第四十课

2

一、技能抓标志词之五：转折－对比(比较)
二、阅读训练

2

第四十一课

2

一、技能抓标志词之六：结论与概括
二、阅读训练
第四十二课

2

一、技能 抓重要细节
二、阅读训练
第四十三课

2

一、技能 预测之一预测的含义和根据
二、阅读训练
第四十四课

2

一、技能
二、阅读训练
第四十五课

2

一、技能 预测之二：预测的分类
二、阅读训练

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
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