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ðỀ CƯƠNG MÔN NGHE HIỂU HKI NĂM I TIẾNG HOA 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : môn nghe hiểu sơ cấp, hk1 năm I( dành cho sv bắt ñầu học) 

1.2 Mã môn học : CHIN1201 

1.3 Trình ñộ : ðại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Biên phiên dịch Thương mại 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách :khoa ngọai ngữ  

1.6 Số tín chỉ : 2 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết : không 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

  - Yêu cầu sinh viên phải ñi học ñầy ñủ nhất là trong 5 tuần lễ ñầu học về phát âm. 

       - Mua băng và về nhà phải nghe thêm. 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

- Kết hợp cùng các môn ñọc hiểu, hán ngữ tổng hợp sơ cấp, sau 1 hk sv phải nắm 

ñược tiếng Hán có 21 phụ âm, 36 nguyên âm chia làm 1 số nhóm và sự kết hợp 

giữa nguyên âm, phụ âm và thanh ñiệu. 

- Phân biệt ñược 1 số âm khó như z c s rất dễ nhầm với zh ch sh    ( Zi khác với zhi)   

(Ci khác với chi )   (Si khác với shi ), hoặc 1 số âm cùng nhóm dễ nhầm lẫn như q 

và x 

- 5 bài ñầu học sinh chưa làm quen với chữ Hán, yêu cầu nghe ñúng phiên âm 

Latinh, mô phỏng nhắc lại chính xác, từ bài số 6 ñến bài 15, sv nhìn mặt chữ hán 

nghe phiên âm Latinh. 

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Tên chương, mục, tiểu mục: hk1 cho sv nghe 15 bài, mỗi bài 3 tiết, tổng cộng 3 

ñơn vị học trình. 

• Mục tiêu : 

- Nghe hiểu ñược 1 số câu ñơn giản theo từng chủ ñề 

 

 



STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1 Từ bài 1-5 -Nghe bằng  phiên âm 

Latinh 
-Phân biệt rõ ràng 4 thanh 
ñiệu( có biến ñiệu) 
 

Ngữ âm bài 1-5 

2 Từ bài 6-14 -Mỗi 1 bài là 1 chủ ñề, sv 
dần dần thóat li phiên âm 
Latinh và sử dụng chữ 
hán. 
- Mỗi bài gồm 2 hoặc 3 bài 
riêng biệt,nghe xong 2 lần 
yêu cầu sv ñiền vào chỗ 
trống, phán ñóan ñúng sai 
sau ñó trả lời câu hỏi. 
 

Bài 6: Bạn gọi tên là gì. 
Bài 7: Bạn học lớp nào. 
Bài 8: Gia ñình bạn có mấy 
người 
Bài 9: Tiểu Lệ ñã trở về chưa 
Bài 10: ðển chơi nhà thầy 
Trương 
Bài 11: Ngày mai ñi chơi hồ 
ðại Minh 
Bài 12: ðổi tiền 
Bài 13: Sự thay ñổi của Tế 
Nam 
Bài 14: ði xe bus. 
 

3 Bài 15 -Bài 15 là 1 bài tổng ôn, 1 
bài tập ñơn nguyên nghe 
xong 1 câu dựa vào 4 ñáp 
án cho sẵn chọn lựa ñáp 
án ñúng nhất. 
 

 

 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học : giáo trình hán ngữ kĩ năng nghe hiểu 1 của ñh mở năm 2007. 

• Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình listening Volume 1 nhà xuất bản học viện ngôn ngữ Bắc Kinh (có băng 

ñi kèm). 

- HSK sơ cấp quyển 1 ( có băng ñi kèm) 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Học kì I: 3 ñơn vị học trình gồm 15 bài mỗi bài 3 tiết, hình thức giảng tại lớp có băng 

catset hoặc ñĩa CD. Trong quá trình giảng dạy luôn chú ý luyện âm cho sv thật chính xác 

và chữ viết ñẹp. 

 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình CHƯƠNG 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thí 
nghiệm, ñiền 

dã,… 

Tự học, tự nghiên 
cứu 

Tổng 

 Chương 1: Ngữ 
âm( 5 bài) 

           Thời gian 
lên lớp 15 
tiết, tự học 
ở nhà 15 
tiết. 

Bài 1: 11 phụ âm, 10 
nguyên âm, sự kết 
hợp giữa nguyên âm, 
phụ âm và thanh 
ñiệu. 

 30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết( cho sinh 
viên làm bài tập) 

 Bằng thời gian lên 
lớp. 

  



Bài 2: 5 nguyên âm, 
7 phụ âm 

 30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 3: 16 nguyên âm  30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 4: 3 phụ âm, 5 
nguyên âm 

 30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 5: bài ôn tập về 
ngữ âm 

 2 tiết  1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Chương 2: gồm 9 
bài theo từng chủ ñề 
từ dễ ñến khó. 

     Thời gian 
lên lớp 27 
tiết, tự học 
ở nhà 27 

tiết. 
Bài 6: bạn tên là gì 15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 

lớp. 
 

Bài 7: Bạn học lớp 
nào. 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 8: Gia ñình bạn 
có mấy người 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 9: Tiểu Lệ ñã trở 
về chưa 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ : kiểm tra 
giữa học kì. 

1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 10: ðển chơi nhà 
thầy Trương 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 11: Ngày mai ñi 
chơi hồ ðại Minh 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 12: ðổi tiền 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 13: Sự thay ñổi 
của Tế Nam 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Bài 14: ði xe bus. 

 

15’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên 
lớp. 

 

Chương 3: Bài 
trắc nghiệm và 1 câu 
chuyện vui. 

 1 tiết 30’  1 tiết 30’ Bằng thời gian lên 
lớp. 

6 tiết 

 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

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 

Theo trọng số quy ñịnh chung 

của khoa ngọai ngữ trường ðH 

Mở 

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 : trường ðHSP TPHCM 

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

• ðiện thoại, email: 0903698460 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 


