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ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Kỹ năng ñọc 2 

1.2 Mã môn học : CHIN1303 

1.3 Trình ñộ : ðại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành : tiếng Trung 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Ngoại ngữ  

1.6 Số tín chỉ : 3 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết :  

1. SV phải có giáo trình HANYU YUEDU JIAOCHENG sơ cấp quyển 2, nhà 

xuất bản Trường ðH Ngôn ngữ Bắc Kinh. 

2. SV phải có từ ñiển Hán Việt  

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

- Yêu cầu sinh viên phải lên lớp nghe giảng tối thiểu 80% thời gian quy ñịnh. 

- Phải tự học nghiên cứu thời lượng ít nhất bằng 150% thời gian nghe giảng. 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

- Kết hợp cùng các môn nghe hiểu, Hán ngữ tổng hợp sơ cấp, tiếp tục luyện 

âm, luyện viết những chữ khó. Cung cấp cho sv khoảng 300 từ ñơn và 500 

từ ghép (không kể những danh từ riêng chỉ người, chỉ ñịa ñiểm). 

- Dạy cho sv biết 1 số cách ñọc, jing dú, tòng dú, lảng tú, chá yue ..... cách 

ñọc vừa dễ hiểu nội dung, vừa biết cách sử dụng từ và làm ñược bài tập 

theo giáo trình.  

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Giáo trình ñọc hiểu sơ cấp quyển 2 gồm 30 bài, tuy nhiên chỉ giảng từ bài 

31-52, còn 8 bài từ bài 53-60 sv tự nghiên cứu trong dịp hè. 

 

 

 



STT CHƯƠNG 
(bài) 

CHỦ ðỀ NỘI DUNG CHI TIẾT 

1 Bài 31 - Tốt nghiệp trường dạy lái 
xe 
 

- Cung cấp cho sv 13 từ ñơn, 
9 từ ghép, 1 bài ñọc chính và 
1 bài ñọc phụ 
- SV luyện tập 

2 Bài 32  - Tôi bị ñau ñầu 
 

- Cung cấp 19 từ ñơn, 12 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

3 Bài 33 - Thuê phòng 
 

- Cung cấp 20 từ ñơn, 15 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

4 Bài 34 - Uống thứ gì cũng ñược - Cung cấp 18 từ ñơn, 9 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

5 Bài 35 - Luyện khí công - Cung cấp 21 từ ñơn, 15 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

6 Bài 36 - Giới thiệu 2 danh lam 
thắng cảnh của Bắc Kinh: 
Di Hòa Viên và Công viên 
Bắc Hải 

- Cung cấp 12 từ ñơn, 7 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

7 Bài 37 - Ý thích của Trương Hoa - Cung cấp 17 từ ñơn, 12 từ 
ghép, 2 bài khóa chính phụ 
- SV luyện tập 

 
Tiếp theo từ bài 38-52, chi tiết ñều như trên, mỗi bài là 1 chủ ñề riêng biệt, trong 

mỗi bài ñọc ñều xuất hiện những từ mới yêu cầu sv ñọc hiểu, làm ñược bài tập. 

Trong quá trình sv ñọc và làm bài tập, thầy giáo sửa sai.... 

4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học: Giáo trình Hán ngữ kĩ năng ñọc hiểu 2  

• Tài liệu tham khảo 

- Sử dụng thêm 1 số mẫu truyện ngắn, và 1 số tin tức bài ñọc ñơn giản lấy 

trên mạng China News. 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP  

Nếu chương trình chỉ bố trí 3 tín chỉ thì mỗi bài chỉ giảng dạy khoảng 2 tiết, nội 

dung các bài rất nhiều chỉ có thể yêu cầu sv hiểu bài ñọc tại lớp, còn về nhà phải 

tự làm bài tập. Nếu sv không tự nghiên cứu làm bài tập hàng ngày ở nhà thì kết 

quả sẽ rất hạn chế. Hơn nữa, học kì này giáo viên vẫn phải luyện âm, luyện cách 

ñọc, rèn chữ viết cho học sinh cho nên càng yêu cầu thêm thời gian.  

 



 

Hình thức tổ chức giảng dạy 

Thầy thuyết trình Chương ( Bài) 

Lý thuyết Bài tập 

SV tự học, tự nghiên 
cứu 

Tổng thời gian 

Bài 31- 52 : yêu 
cầu mỗi bài. 

 

45’ 

Giảng từ mới, bài 
khóa, yêu cầu sv 
tập ñọc 

 

55’ 

Thầy chữa bài 
và sửa sai cho 
sv. 

- Tối thiểu bằng 150% 
thời lượng thời gian lên 
lớp 

- SV tự làm bài tập theo 
yêu cầu của giáo trình: 

- Phán ñoán ñúng 
sai 

- ðiền vào chỗ 
trống 

- Ghép từ 
- Trả lời câu hỏi 
- Luyện viết chữ 

 

- Mỗi bài vừa lên 
lớp vừa làm bài 
tập ở nhà, tối thiểu 
5 tiết, 2 tiết ở lớp, 
3 tiết ở nhà 

 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KIẾN NGHỊ 

Quy ñịnh thang ñiểm, số lần ñánh giá, hình thức ñánh giá và trọng số mỗi lần 

ñánh giá kết quả học tập 

STT Hình thức ñánh giá Trọng số 

 - Tổ chức thi giữa học kì và cuối kì 

- ðiểm thi giữa học kì là ñiểm sv thực 

làm bài có thể cộng trừ 1ñ tùy theo thái 

ñộ và năng lực học tập thực tế của sv 

30% Thi giữa kỳ 

70% Thi cuối kỳ 

Kiến nghị: mỗi bài ñọc theo giáo trình tương ñối dài với rất nhiều nội dung. Nếu 

ñược, kiến nghị mỗi bài giảng dạy tại lớp 3 tiết, yêu cầu sv vẫn phải tự học, tự làm 

bài tập theo thời gian tối thiểu bằng 150% lên lớp 

 

 

 



7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN  

• Họ và tên : Vũ Xuân ðịnh 

• Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ, Giảng viên 

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc : từ 1998 ñến nay tại trường ðHSP TPHCM, 

có thời gian cộng tác giảng dạy môn Hán ngữ tổng hợp tại trường ðH Văn 

Lang, nghe hiểu tại trường ðH Tôn ðức Thắng 

• ðịa chỉ liên hệ: 158/34B Trần Huy Liệu, P15, Quận Phú Nhuận 

• ðiện thoại, email: 0903698460 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT P. Trưởng khoa 


