
 TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
 KHOA NGOẠI NGỮ ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Kỹ năng nói 2 

1.2 Mã môn học : CHIN1302 

1.3 Trình ñộ : ðại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành: Biên phiên dịch Thương mại Tiếng Trung Quốc 

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 : tích lũy ñủ 2 tín chỉ môn Kỹ năng nói I 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

  - Yêu cầu sinh viên phải ñi học ñầy ñủ. 

       - Nghe băng và làm các bài tập. 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

- Kết hợp với các môn Hán ngữ tổng hợp và ðọc hiểu của học phần I. Yêu cầu sinh viên phải nắm 

ñược các chủ ñề chính trong 15 bài học của học phần II này. 

- Trình bày lưu loát các chủ ñiểm trong bài nói, biết khái quát hóa và mở rộng các chủ ñiểm ñể xây 

dựng một bài nói hoàn chỉnh. 

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Tên chương, mục, tiểu mục: học phần này gồm 15 bài, mỗi bài 3 giờ học, tổng cộng 3 tín chỉ. 

• Mục tiêu : nắm vững nội dung bài học, xây dựng một bài tự thuật hoàn chỉnh theo các chủ ñiểm trải 

dài trong suốt 15 bài học. 

 

STT BÀI MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1 他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢 Biết sử dụng 35 từ mới 

Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
正……呢正……呢正……呢正……呢，，，，有的有的有的有的……………………有有有有

的的的的……………………，一边……一边……，一边……一边……，一边……一边……，一边……一边…… 
Nắm nội dung 3 ñoạn văn 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Bài nghe 

2 刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了 Biết sử dụng 28 từ mới 
Nắm rõ hai ñiểm ngữ pháp: 
了，了……就……了，了……就……了，了……就……了，了……就…… 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 



Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

4. Bài nghe 

3 秋天了秋天了秋天了秋天了 Biết sử dụng 33 từ mới 
Nắm rõ hai ñiểm ngữ pháp: 
了，要了……了了，要了……了了，要了……了了，要了……了 
Nắm nội dung 3 ñoạn văn    
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Bài nghe 

 你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样 Biết sử dụng 34 từ mới 
Nắm rõ hai ñiểm ngữ pháp: 踢踢踢踢
得好，能愿动词得好，能愿动词得好，能愿动词得好，能愿动词 
Nắm nội dung 2 ñoạn hội thoại    
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Bài nghe và thuật lại 

 你学习汉语学了多长你学习汉语学了多长你学习汉语学了多长你学习汉语学了多长

时间了时间了时间了时间了 
Biết sử dụng 21 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 多多多多
长时间，才长时间，才长时间，才长时间，才    就，就，就，就， 虽然虽然虽然虽然....但但但但
是是是是....，因为，因为，因为，因为....所以所以所以所以.... 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe và hoàn thành bài tập 

 你去过香山吗你去过香山吗你去过香山吗你去过香山吗 Biết sử dụng 27 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
着着着着，，，，好好儿，整整齐齐好好儿，整整齐齐好好儿，整整齐齐好好儿，整整齐齐，，，，地地地地 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời và thuật lại 

 门开着门开着门开着门开着 Biết sử dụng 37 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
过，是……的，遍，次，下过，是……的，遍，次，下过，是……的，遍，次，下过，是……的，遍，次，下

儿，儿，儿，儿，除了……以外除了……以外除了……以外除了……以外 
Nắm nội dung 3 ñoạn văn    
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe làm bài tập  

 你打错了你打错了你打错了你打错了 Biết sử dụng 31 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 买买买买
到，到，到，到， 记住，一……就……记住，一……就……记住，一……就……记住，一……就…… 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời câu hỏi 

 她出去了她出去了她出去了她出去了 Biết sử dụng 27 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 出出出出
来，进去来，进去来，进去来，进去，……就，请，叫，，……就，请，叫，，……就，请，叫，，……就，请，叫，

让让让让 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe và làm bài tập 

 你恐怕去不了你恐怕去不了你恐怕去不了你恐怕去不了 Biết sử dụng 25 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp:了了了了
(liao)，吃得了，听不懂，怎，吃得了，听不懂，怎，吃得了，听不懂，怎，吃得了，听不懂，怎

么……呢么……呢么……呢么……呢 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời câu hỏi  

 西安比北京还热西安比北京还热西安比北京还热西安比北京还热 Biết sử dụng 33 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
比比比比，，，，跟跟跟跟……………………一样，没有一样，没有一样，没有一样，没有 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe và thuật lại 



 你把自行车放在哪儿你把自行车放在哪儿你把自行车放在哪儿你把自行车放在哪儿

了了了了 
Biết sử dụng 27 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
把，不是把，不是把，不是把，不是……吗？……吗？……吗？……吗？ 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời và thuật lại 

 快把空调关上快把空调关上快把空调关上快把空调关上 Biết sử dụng 32 từ mới 
Nắm rõ ñiểm ngữ pháp: 把把把把 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời và thuật lại 

 钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了 Biết sử dụng 34 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 
被，叫，让，连……也被，叫，让，连……也被，叫，让，连……也被，叫，让，连……也 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời và thuật lại 

 祝你一路平安祝你一路平安祝你一路平安祝你一路平安 Biết sử dụng 28 từ mới 
Nắm rõ các ñiểm ngữ pháp: 被被被被 
Nắm nội dung 3 ñoạn hội thoại 
 

1. Từ vựng 
2. Bài khóa 1, 2, 3 
3. Ngữ pháp và bài tập 
4. Nghe trả lời và thuật lại 

 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học : Giáo trình luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. 

• Tài liệu tham khảo  :  Giáo trình tổng hợp 3 

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 Tự học, tự nghiên cứu 

Tổng thời gian 

他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢他正在等他爱人呢  30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên lớp. 3 

刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了刚才你去哪儿了  30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên lớp. 3 

秋天了秋天了秋天了秋天了  30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên lớp. 3 

你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样你游泳游得怎么样  30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên lớp. 3 

你学习汉语学了多你学习汉语学了多你学习汉语学了多你学习汉语学了多

长时间了长时间了长时间了长时间了 

 30’ 

 

1 tiết  15’  1 tiết  Bằng thời gian lên lớp. 3 

你去过香山吗你去过香山吗你去过香山吗你去过香山吗  30’ 

 

2 tiết  15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

门开着门开着门开着门开着  30’   15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 



 

你打错了你打错了你打错了你打错了  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

她出去了她出去了她出去了她出去了  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

你恐怕去不了你恐怕去不了你恐怕去不了你恐怕去不了  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

西安比北京还热西安比北京还热西安比北京还热西安比北京还热  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’  1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

你把自行车放在哪你把自行车放在哪你把自行车放在哪你把自行车放在哪

儿了儿了儿了儿了 

 30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

快把空调关上快把空调关上快把空调关上快把空调关上  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了钱包被小偷偷走了  30’ 

 

1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

祝你一路平安祝你一路平安祝你一路平安祝你一路平安 30’ 1 tiết 30’ 15’ 1 tiết Bằng thời gian lên lớp. 3 

 

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 

 Chuyên cần 

ðiểm ñánh giá giữa kỳ bằng hình thức  kiểm tra 

liên tục 

ðiểm thi  học kì  

10% 

 

20% 

70% 

7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

• Họ và tên: Vương Khương Hải 

• Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên –Tiến sỹ 

• ðịa chỉ liên hệ: Khoa Ngọai ngữ - ðại học Mở Tp.HCM 

• ðiận thọai, Email: 0983939571, huukang@hotmail.com 

 

 Ban giám hiệu              Trưởng phòng QLðT                   P. Trưởng khoa 

 


