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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: TIẾNG TRUNG QUỐC TỔNG HỢP 3
- Mã học phần: 07315
- 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 2
Học phần tiếp nối Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2, tiếp tục củng cố và cung cấp
kiến thức về từ vựng, ngữ pháp ở trình độ sơ cấp cho người học, thông qua các bài
khóa, bài đọc, đối thoại diễn ra trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày, hoặc trong môi
trường học tập.
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần này có chức năng bổ sung kiến thức thực hành tiếng Trung Quốc cơ
bản để người học vận dụng để tiếp cận với kiến thức của các môn kỹ năng cùng cấp
độ còn lại.
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ tích lũy được gần 700 từ, gần 80 điểm
ngữ pháp/ ngôn ngữ. Với nền tảng vững chắc này, sinh viên sẽ hiện thực được mục tiêu
giao tiếp thành thạo tiếng Trung Quốc.
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:
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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。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第三十六课 广告栏上贴着一个通知

Số tiết
3

第三十七课 该换个大冰箱了

3

第三十八课 比赛很精彩

3

第三十九课 我进不去了

3

第四十课 山上的风景美极了

3

第四十一课 西红柿炒鸡蛋

3

第四十二课 搬家

3

第四十三课 一封信

3

第四十四课 成功需要多长时间

3

第四十五课 请稍等

3

第四十六课 从哪一头儿吃香蕉

3

第四十七课 李军的日记

3

第四十八课 我看过京剧

3

第四十九课 如果有一天

3

第五十课 好咖啡总是放在热杯子里的

3

第五十一课 黄金周：痛痛快快玩儿一周

3

第五十二课 一个电话

3

第五十三课 笑话

3

第五十四课 人生

3

第五十五课 点心小姐

3

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

2

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. Lê Thị Thu Hằng
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