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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 4
- Mã học phần: 07316
- 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 3
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần được thiết kế dành cho người học đã tích lũy được khoảng 1000 từ vựng
cơ bản và kiến thức ngữ pháp sơ cấp. Các bài khóa có chủ đề liên quan đến mối quan hệ
gia đình, bè bạn, trường lớp, xã hội, mạng internet, nhân vật lịch sử... sẽ giúp người học
rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ trong các môi trường khác nhau.
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ nắm vững cách thức sử dụng của khoảng 700
từ mới và 80 cấu trúc ngữ pháp, cũng như kỹ năng diễn đạt và những kiến thức về
văn hóa, con người 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:
李晓琪主编，钱旭菁,黄立编著，2012，《博雅汉语·准中级加速篇 I》
（第二版），北京大学出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)

1

Số tiết

第一单元 热身活动

4

第 1 课 三封 E-mail
第 2 课 日记一篇

4

单元练习
第二单元 热身活动

4

第 3 课 留学中国
第 4 课 儿童学语言

4

单元练习
第三单元 热身活动

4

第 5 课 她是我们的女儿吗？
第 6 课 颜色和性格

4

单元练习
第四单元 热身活动

4

第 7 课 唱片
第 8 课 音乐和邻居女孩儿

4

单元练习
第五单元 热身活动

4

第 9 课 孙中山
第 10 课 武则天

4

单元练习
第六单元 热身活动

4

第 11 课 吃在中国
第 12 课 请客吃饭

4

单元练习
第七单元 热身活动

3

第 13 课 应该怎么做
第 14 课 各国迷信

3

单元练习
第八单元 热身活动

3

第 15 课 爱情玫瑰
第 16 课 你丈夫真好

3

单元练习

8. Phương pháp đánh giá học phần

2

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. Lê Thị Thu Hằng

3

