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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

  CĐ Tiếng Trung  Khóa 2019-2022 (K61) Hệ chính quy 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Ngữ âm tiếng Trung 

Giúp người học có thể tiếp cận với 

âm chuẩn của hệ thống ngữ âm tiếng 

Trung. Học phần này mang tính mô 

phỏng, luyện tập không đi sâu vào lý 

luận ngữ âm học 

 02 
15 tuần, mỗi tuần 2     

tiết  ( học kỳ 1)            Trắc nghiệm, viết 

2 Hán Tự 

Tập trung vào một số vấn đề cơ bản 

của chữ Hán Hiện đại như cấu tạo, 

kết cấu, phương pháp tạo chữ và diễn 

biến và mối quan hệ hình ý của chữ 

Hán 

02  
15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết   ( học kỳ 1) 

            Trắc nghiệm, viết 

 

   3 Tiếng Trung tổng hợp 1 

Làm quen với  hệ thống ngữ âm, 

cáchphiên âm, thanh điệu, quy tắc 

viết chữ Hán, thông qua những đoạn 

hội thoại đơn giản giúp sinh viên tiếp 

xúc với những mẫu câu cơ bản, các 

hiện tượng văn hoá đáng chú ý 

04 
15 tuần, mỗi tuần 4 

tiết( học kỳ 1) 
             Trắc nghiệm, viết 

4                       Nghe 1 

Giúp người học nghe và hiểu 

được các từ, cụm từ các câu đơn và 

đoạn đối thoại đơn giản. 

 

02 
15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết ( học kỳ 1) 
Trắc nghiệm, viết 



5 Nghe 2 

Giúp người học nghe và hiểu được 

các câu đơn,  đoạn đối thoại, đoạn 

văn đơn giản 

02 
15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết  ( học kỳ 2) 

     

              Trắc nghiệm, viết   

6 Nói 1 

Biết thiết kế các đoạn hội thoại theo 

từng chủ điểm môn học, phát huy 

hiệu quả kỹ năng làm việc cặp, nhóm 

02 
15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết ( học kỳ 2) 
Vấn đáp 

7                      Đọc 1 

Cũng cố, nâng cao và mở rộng các kỹ 

năng thực hành tiếng, cung cấp vốn 

kiến thức từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, 

ngữ nghĩa cho sinh viên. 

 

02 
15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết  

8 Tiếng Trung tổng hợp 2 

Nắm được các mẫu câu cơ bản, giải 

thích được các hiện tượng ngôn ngữ 

văn hóa đáng chú ý. 

04 
15 tuần, mỗi tuần 4 

tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

9 Từ pháp tiếng Trung 

Giới thiệu cho sinh viên một cách 

khái quát về đặc điểm ngữ pháp 

tiếng Trung hiện đại; Hệ thống, tính 

chất và đơn vị của ngữ pháp; Từ, 

phân loại từ; Xác định tiêu chí phân 

loại từ, đặc điểm ngữ pháp , trong đó 

đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu các 

vấn đề về từ loại tiếng Trung. Trên 

cơ sở đó vận dụng và sửa các câu có 

lỗi sử dụng từ sai 

02 
 15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

10 Phương pháp NCKH 

Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về khoa học và nghiên 

cứu khoa học cũng như cấu trúc, 

logic của một công trình nghiên cứu 

khoa học, các thao tác nghiên cứu 

khoa học, xây dựng, chứng minh và 

trình bày các luận điểm khoa học, 

02 
 15 tuần, mỗi tuần 2 

tiết (học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 



bước đầu biết vận dụng kỹ năng 

nghiên cứu khoa học vào việc học tập 

ở đại học. 
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