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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG NÂNG CAO
- Mã học phần: 07319
- 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): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 15 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 60 tiết
3. Môn học trước: Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần chủ yếu gồm các nội dung liên quan đến các loại câu đặc biệt như câu
diễn tả sự tồn tại và xuất hiện, câu kiêm ngữ, câu liên động, câu bị động, câu so
sánh, các loại câu phức, cách thức diễn đạt nhấn mạnh...
5. Mục tiêu học phần:
Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên kiến thức ngữ pháp chuyên sâu, giúp
sinh viên nâng cao kỹ năng diễn đạt (nói và viết) theo đúng ngữ pháp tiếng Trung.
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:
Giáo trình chính: 李德津 , 程美珍 ，2008《外国人实用汉语语法》(修订本)，
北京语言大学出版社。
Tài liệu tham khảo: 卢福波，2011，《对外汉语教学实用语法》(修订本)，北
京语言大学出版社。
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7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第六章 动作的状态

Số tiết
6

一 什么是动作的状态
二 常见的几种动作状态
第一节 动作的进行态
第二节 动作的持续态
第三节 动作的完成态
第四节 动作的变化态
第五节 动作的经历态
第七章 特殊的动词谓语句

6

第一节 “是”字句
第二节 “有”字句
第三节 “把”字句
第四节 “被”字句
第五节 连动句
第六节 兼语句
第七节 存现句
第八章 表示比较的方法

6

第一节 用“比”表示比较
第二节 用“跟”表示比较
第三节 用“有”表示比较
第四节 用“像”表示比较
第五节 用“不如”表示比较
第六节 用“越来越”表示比较
第九章 表示强调的方法

6

第一节 用疑问代词表示强调
第二节 用“连都(也)”表示强调
第三节 用副词“是” 表示强调
第四节 用副词“就”表示强调
第五节 用两次否定表示强调
第六节 用“是的”表示强调
第十章 复句

6

一 什么是复句
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二 复句的特点
三 复句的种类
第一节 并列复句
第二节 并列复句和关联词
第三节 偏正复句
第四节 偏正复句和关联词
第五节 紧缩句

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

Người biên soạn

TS. Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Lê Thị Thu Hằng

3

