Mẫu 02/CTĐT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: TIẾNG TRUNG QUỐC TỔNG HỢP 2
- Mã học phần: 07314
- Số tín chỉ: 4 (60 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): 30 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 30 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 120 tiết
3. Môn học trước: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần này tiếp tục củng cố, trang bị cho người học kiến thức về ngữ âm, chữ
viết, ngữ pháp cơ bản và những câu giao tiếp đơn giản; cơ bản hoàn thiện hệ thống
kiến thức tiếng Trung sơ cấp dùng trong sinh hoạt hàng ngày; giới thiệu các cấu trúc
ngữ pháp cơ bản, các bài khóa có chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày, giúp sinh
viên củng cố trình độ và có khả năng vận dụng vào giao tiếp xã hội.
5. Mục tiêu học phần:
Học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên từ vựng và các cấu trúc nền để sinh viên
tích lũy và có thể sử dụng giao tiếp liên quan đến các chủ đề thông dụng ở những nơi
quen thuộc như trong gia đình, bưu điện, thư viện, trường học...
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] 李晓琪主编，任雪梅等编著，2013，《博雅汉语•初级起步篇 I》（第
二版），北京大学出版社。
[2]李晓琪主编，任雪梅等编著，2013，《博雅汉语•初级起步篇 II》
（第二版），北京大学出版社。
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7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第二十一课 我喝了半斤酒

Số tiết
4

第二十二课 他感冒了

4

第二十三课 你学了多长时间汉语

4

第二十四课 你吃了早饭来找我

4

第二十五课 你得多锻炼锻炼了

4

第二十六课 快考试了

4

第二十七课 爸爸妈妈让我回家

4

第二十八课 考得怎么样

4

第二十九课 我们已经买好票了

4

第三十课 我要参加联欢会

4

第三十一课 飞机晚点了

4

第三十二课 我想搬到外面去

4

第三十三课 她穿着一件黄衬衫

4

第三十四课 美国没有这么多自行车

4

第三十五课 这家餐厅的菜不错

4

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, bài tập, kiểm tra …)
30
2
Điểm Thi kết thúc môn (THI)
70
3
Tổng
100
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

2

