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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

2.

3.
4.

5.

6.

- Tên học phần: ĐỌC HIỂU BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG
- Mã học phần: 07323
- Số tín chỉ: 3 (45 tiết)
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học
- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Ngoại ngữ
Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 30 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 90 tiết
Môn học trước: Đọc hiểu tiếng Trung 4
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Đọc hiểu báo chí tiếng Trung giới thiệu cho người học các bài
viết đã được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc với đề
tài và thể loại phong phú, có độ khó từ thấp lên cao, qua đó cung cấp cho người
học một lượng lớn từ vựng và cấu trúc câu thường dùng trong ngôn ngữ báo
chí.
Mục tiêu học phần:
Kết thúc môn học, sinh viên có sự hiểu biết về ngôn ngữ báo chí tiếng
Trung và đạt trình độ đọc hiểu báo chí tiếng Trung ở trình độ từ trung cấp trở
lên, đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và cấu trúc câu vào
việc viết văn.
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:
朱建中，2007，《轻松读报:中文报刊泛读教程》(高级 1)，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 阳光政府

3

1.“阳光政府”走近民众
2.中国政府网吸引世界目光
3.让人民的钱用到真正需要的地方
第二单元 维护网络文明与安全

3

1.清除垃圾邮件维护网络安全
2.警惕网络迷信泛滥
第三单元 农业与税收

3

1.“谁来养活中国”论的破灭
2.中国将立法废止“皇粮国税”
第四单元 农民工与劳动力

3

1.“授之以鱼”不如“授之以渔”
2.农民工：不应被忽视的贡献者
第五单元 长三角与中部地区

3

1.长三角成为总部经济高地
2.点击中部崛起六大“软肋”
第六单元 中美贸易平衡

3

1.如何看待中美贸易不平衡
2.美国人买中国货年省千亿美元
第七单元 民营经济与亚洲经济

3

1.民营经济：跨人发展新时期
2.亚洲经济保持稳定增长
第八单元 建设节约型社会

3

1.建设节约型社会需要处理好“三大关系”
2.节能降耗，建设资源节约型社会
第九单元 消费品与扩大内需

3

1.高盛报告显示：中国已成世界第三大奢侈品消费国
2.对消费品安全“过度保护”并不为过
3.扩大内需的前提是要明确内需结构
第十单元 城市评点

3

1.“中国内地最佳商务城市”评点
2.183 座“国际化大都市”从何建起
3.金融生态：50 城市孰优孰劣
第十一单元 城市建设

3

2

1.让城市家园充分体现以人为本的理念
2.推进城市化进程的关键
第十二单元 婚姻与家庭

3

1.女博士为何海外愁嫁
2.婚前约定见证：老年人轻装再婚
3.结婚请帖发给谁
第十三单元 动物保护

3

1.保护动物就是拯救人类的心灵
2.通过立法禁止虐待动物
第十四单元 爱心行动

3

第十五单元 抗击艾滋病

3

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)
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