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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 5
- Mã học phần: 07317
- 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 4
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 xoay quanh các chủ đề như quan hệ và tình cảm
giữa người với người, đời sống hàng ngày, môi trường, xã hội, văn hóa..., giới thiệu sự khác biệt
giữa Trung Quốc xưa và nay, giữa Đông và Tây, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày diễn
đạt, miêu tả, tranh luận ở trình độ trung cấp.
5. Mục tiêu học phần:
Kỹ năng vận dụng bậc cao là yêu cầu đối với môn học Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5.
Người học sau khi hoàn tất môn học này đòi hỏi có được kỹ năng vận dụng kiến thức từ vựng,
ngữ pháp; sáng tạo từ, sáng tạo câu để hoàn thành các tình huống giao tiếp xã hội và có kỹ năng
diễn đạt ở cấp độ văn bản một số chủ đề chuyên sâu.
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:
赵延风（作者），李晓琪（编者），2013，《博雅汉语·中级冲刺篇 1》（第 2
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

第一课 名字的困惑

5

副课文姓贾的烦恼
第二课 朋友四型

5

副课文马先生其人
第三课 香港的高楼，北京的大树

5

副课文 北京的高楼，香港的大树
第四课 世纪遗产清单

5

副课文明天的寓言
第五课 鸟声的再版

5

副课文 园中四季
第六课 我的梦想

5

副课文 即使所有的青藤树都倒了
第七课 戏说中国人

5

副课文差不多先生传
第八课 “打”来“打”去

5

副课文有朋自远方来
第九课 从“古代”到“现代”

5

副课文新一代书生
第十课 说说迷信

5

副课文 12 是个什么样的数字
第十一课 我为什么吃素

5

副课文素食者起步
第十二课 三十年河东，三十年河西

5

副课文 中国哲学的背景
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
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