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1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Kỹ năng nói 1  

1.2 Mã môn học :CHIN1202 

1.3 Trình ñộ ðại học / Cao ñẳng : ðại học      

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Tiếng Trung Quốc 

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

1.6 Số tín chỉ : 3  

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• Nắm cách phát âm và cách sử dụng của từ mới.. 
• Biết sử dụng các ñiểm ngữ pháp ñã học. 
• Nói lưu loát những câu giao tiếp ñơn giản. 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

• Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

• Hoàn thành bài nói trên lớp 

• Hoàn thành các bài tập về nhà ñúng hạn  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Môn học này giúp sinh viên có ñược khả năng giao tiếp ñơn giản bằng tiếng Hoa, 
với lượng từ mới thích hợp cho các em mới tiếp xúc với tiếng Hoa và những bài nói 
súc tích sẽ giúp các em có lượng kiến thức cơ bản ñể thực hiện giao tiếp ñơn giàn và 
là cơ sở ñể học tiếng môn nói II. 
• Mục tiêu cần ñạt ñược về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học.  

Mục tiêu của môn học này là thông thạo các từ vựng và hiểu cặn kẽ chúng, áp 
dụng những từ ñã học ñể nói lưu loát các câu ñơn giản thường sử dụng trong giao 
tiếp: 

1. Phát âm chính xác các từ vựng trong bài. 
2. Nói lưu loát bài hội thoại mẫu. 
3. Nắm một số ñiểm ngữ pháp ñơn giản. 
4. Áp dụng từ mới và các ñiểm ngữ pháp vào thực tế. 

Sau khi học môn này, sinh viên sẽ: 
1. Nắm cách phát âm và cách sử dụng của từ mới.. 
2. Biết sử dụng các ñiểm ngữ pháp ñã học. 
3. Nói lưu loát những câu giao tiếp ñơn giản. 

  

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Tên chương, mục, tiểu mục … 

• Mục tiêu  



STT BÀI MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1 你好 Phát âm chính xác 8 

phụ âm và 6 nguyên 

âm. Biết cách chào hỏi, 

cám ơn và xin lỗi. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

2 你好吗 

 
 
 
 
 
 

Phát âm chính xác 3 
phụ âm và 5 nguyên âm 
tiếp theo. Biết cách hỏi 
thăm sức khỏe và hỏi 
về gia ñình, công việc. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 
 

3 你吃什么 Phát âm chính xác 3 
phụ âm và 5 nguyên âm 
tiếp theo. Biết cách nói 
về ăn uống, một số tên 
thức ăn và nước uống. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

4 多少钱 Phát âm chính xác 4 
phụ âm và 9 nguyên âm 
tiếp theo. Biết cách hỏi 
giá tiền và số ñếm. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

5 图书馆在哪儿 Phát các nguyên âm và 
phụ âm còn lại. Biết hỏi 
ñường và cách chỉ ñường 
ñơn giản, sử dụng các từ 
chì những nơi học sinh 
thường ñến trong trường 
học.  

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

6 我来介绍一下 Giới thiệu về bản thân 
và người khác.  

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

7 你身体好吗 Hỏi thăm sức khỏe của 
nhau và của gia ñình 
bạn bè.  

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

8 你是哪国人 Biết các tên nước thong 
dụng, biết hỏi quốc tịch 
và nói tên nước của 
mình.  

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

9 [[[[[[ Biết cách hỏi về gia 
ñình, số người trong 
nhà, gồm có những ai. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

10 现在几点 Biết hỏi giờ và nói giờ, biết 
các từ chỉ thời gian và 
cách nói thời gian của 
người Trung Quốc. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

11 办公室在教学楼北边 Biết nói về phương hướng 
ñể chỉ ñược chính xác các 
nơi muốn ñến. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

12 要红的还是要蓝的 Biết các màu sắc thong 
dụng, nói về màu sắc ưa 
thích của mình. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 



13 您给我参谋参谋 Nói ra những cách nghĩ 
hay biện pháp của mình 
dựa vào các từ ñã học. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

14 咱们去尝尝，好吗？ Nói về các món ăn và biết 
cách hẹn hò với bạn bè. 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

15 去邮局怎么走 Biết chỉ ñường một cách 
hết sức cụ thể, biết sử 
dụng từ ñể hỏi trạng thái 
và cách thức 

Từ vựng 
Hội thoại 
Ngữ pháp 
Bài tập 

 

4.  HỌC LIỆU  

• Tài liệu bắt buộc: 
 Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc tập I. 

 Từ ñiển Hán Việt. 
5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung ñề nghị ghi rõ tổng số tiết cho mỗi hoạt ñộng học tập (mỗi cột) 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình Bài 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thí 
nghiệm, ñiền 

dã,… 

Tự học, tự nghiên 
cứu 

Tổng 

Bài 1  1  1  1   0  3 
Bài 2  1  1  1   0  3 
Bài 3  1  1  1   0  3 
Bài 4  1  1  1   0  3 
Bài 5  1  1  1   0  3 
Bài 6  1  1  1   0  3 
Bài 7  1  1  1   0  3 
Bài 8  1  1  1   0  3 
Bài 9  1  1  1   0  3 
Bài 10  1  1  1   0  3 
Bài 11  1  1  1   0  3 
Bài 12  1  1  1   0  3 
Bài 13  1  1  1   0  3 
Bài 14  1  1  1   0  3 
Bài 15  1  1  1   0  3 

 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Sinh viên sẽ thi cuối kỳ theo kế hoạch của phòng ban hữu quan. 
Nội dung thi cuối kì phủ toàn bộ chương trình, gồm 2 nội dung sau: 

a. ðọc một bài viết ñơn giản. (khoảng 100 từ) 
b. Nói về một chủ ñề ñã học. (khoảng 3 phút) 

Lưu ý: 
- Sinh viên vắng mặt trên 40% số tiết học sẽ không ñược tham gia 

kiểm tra cuối kì. 



- Sinh viên quay cóp trong giờ thi sẽ bị hủy bài của môn thi và phải 
thi lại lần 2. 

 
Bảng tóm tắt hình thức ñánh giá 
 

Hình 
thức 

Thời 
lượng 

Tóm tắt biện pháp ñánh giá Trọng 
số 

Thời 
ñiểm 

Thi 
cuối 
kì 

 Gồm 2 nội dung 100% Theo lịch 
PðT 

Tổng 100%  
 
Tiêu chuẩn ñánh giá môn học 
Tiêu chuẩn ñánh giá Mức ñiểm 
Phát âm ñúng (sai mỗi từ trừ 0.5% số ñiểm) 
Câu ñúng ngữ pháp và ñủ nghĩa (không ñúng ngữ pháp hoặc không rõ nghĩa 
trừ 2% số ñiểm) 
Câu ñúng thứ tự (sai thứ tự mỗi chỗ trừ 1% số ñiểm) 
ðọc và nói lưu loát 
Diễn cảm 

20% 
20% 

 
20% 
20% 
20% 

 
 

7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

• Họ và tên: Trần Thị Hồng 

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

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc: Giảng viên thỉnh giảng 

• ðịa chỉ liên hệ: 49/15 Phó Cơ ðiều, Phường 12, Quận 5 

• ðiện thoại, email: 0918482422, fucai.hong@yahoo.com.vn 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 


