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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: VIẾT VĂN ỨNG DỤNG TIẾNG TRUNG
- Mã học phần: 07327
- Số tín chỉ: 2 (30 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): 10 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 20 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 60 tiết
Môn học trước: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Viết văn ứng dụng tiếng Trung cung cấp cho sinh viên khối kiến thức lý
thuyết cơ sở về quy cách, hình thức trình bày của các loại văn bản và mẫu viết các
loại văn bản ở trình độ trung cấp trong tiếng Trung Quốc; Rèn luyện cho sinh viên kĩ
năng hành văn bằng tiếng Trung Quốc ở trình độ trung cấp, bao gồm các mảng kiến
thức về các loại dấu câu, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cách xây dựng đoạn, cách liên
kết đoạn.
Mục tiêu học phần:
Kiến thức: Nắm được phương pháp và cách thức viết của một số chủ điểm cụ thể
(thư tín, ứng dụng…)
Kỹ năng : Bồi dưỡng và hình thành kỹ năng viết cho sinh viên.
.
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:

1

赵建华,祝秉耀编《对外汉语本科系列教材-二年级教材-汉语写作教程》，北
京语言文化大学，2004 年。
邹昭华，夏小芸 编著《汉语写作教程 中级 A 种本（下）》，北京语言文化
大学，2003 年。

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

Số tiết

第一课
写作重点：给材料作文（一）——听后写

2

语言练习重点：书写格式；标点符号
第二课
写作重点：自我介绍

2

语言练习重点：句中词语的省略
第三课
写作重点：给材料作文（二）——看图写故事
语言练习重点：代词的使用（一）——代词作定语；引语中的代

2

词
第四课
写作重点：给材料作文（三）--扩写故事
语言练习重点：代词的使用（二）——人称代词、指示代词的使

2

用
第五课
写作重点：请柬、邀约信、启事

2

语言练习重点：应用文的格式和常用词语；名量词的使用
第六课
写作重点：一般书信

2

语言练习重点：一般书信的格式和常用语句
第七课
写作重点：社交书信

3

语言练习重点：社交书信的格式、内容和常用语句
第十三单元 欢迎

3

第十四单元 介绍性说明书

3

第十六单元 消息

3

第十期单元 程序性说明

3

2

第十八单元 微型调查

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
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

