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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần : Đất nước học Trung Quốc 2 

- Mã số học phần : 1910202 

- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ  

- Thuộc chương trình đào tạo của bậc: Đại học – Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc 

- Số tiết học phần : 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết : 10 tiết 

 Thực hành(Làm bài tập trên lớp, thảo luận, hoạt động theo nhóm…): 20 tiết 

 Tự học : 60 giờ 

-  Đơn vị phụ trách  học phần: Tổ bộ môn chuyên nghành tiếng Trung - Khoa Ngoại Ngữ 

- 2. Học phần trước: Đất nước học Trung Quốc 1  

3. Mục tiêu của học phần:  

   Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể hiểu và biết vận dụng được khỏang 800 từ.  

 Đọc hiểu khái quát về văn minh - văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm 

đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập 

quán, các thành tựu khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật, chữ viết v.v...,  

 Soạn được các bài thuyết trình ngắn trình bày ý kiến/một vấn đề. Thực hành nói một 

cách tự tin qua hoạt động nói trước công chúng trong những tình huống tương tự ở môi trường 

xã hội và công việc. 

 4. Chuẩn đầu ra:  

 Nội dung Đáp ứng 

CĐR CTĐT 

Kiến thức 4.1.1. Hiểu và biết vận dụng được khỏang 800 từ; đọc hiểu khái 

quát về văn minh - văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, 

quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, 

quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, các thành 

tựu khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật, chữ viết 

v.v..., 

K2 

4.1.2.. Nắm được các kiến thức cơ bản văn minh văn hóa Trung 

Quốc ở nhiều phương diện như : văn học, văn hóa nông nghiệp, 

tín ngưỡng, phong tục tập quán, triết học, các thành tựu văn 

hóa- khoa học kỹ thuật cổ đạiCó cái nhìn tổng thể về đất nước 

K2, K3 

 



và con người Trung Quốc, giúp các em có thể hòa nhập nhanh 

khi đi làm, giao lưu với người TQ. Có cái nhìn khách quan khi 

đánh giá, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa 2 nền văn 

hóa Việt Nam- Trung Hoa  

Kỹ năng Kỹ năng đọc lướt, đọc nắm ý chính… ( ngữ âm, khả năng nắm 

bắt và vận dụng từ mới). Biết vận dụng kỹ năng đọc hiểu để đọc 

và tóm lược ý chính, trọng tâm bài. Hình thành kỹ năng đọc 

nhanh, hiệu quả các công văn, giấy tờ khi làm việc sau này 

S3 

4.2.2 Vận dụng được các mẫu câu hay từ ngữ đã học để lý giải 

nội dung bài khóa, ghi lại ý chính và thuật lại hoặc phát triển 

cao hơn.Giúp sinh viên từng bước phát triển các kỹ năng mềm, 

đặc biệt là khả năng tự học và khả năng làm việc theo nhóm, tạo 

phản xạ nhạy bén. 

S2 

S3 

S7 

Thái độ 4.3.1 Tích cực tham gia các hoạt động học tập trong lớp. Tự ôn 

lại kiến thức đã học, chuẩn bị bài mới. Đọc tài liệu tham khảo 

theo hướng dẫn của giảng viên. 

A1 

 

 

4.3.2 Có thái độ học tập nghiêm túc, say mê và khoa học để đạt 

đến mức độ có thể tự học, nhận xét, tổng hợp. Hình thành 

phương pháp tự học. Tự nghiên cứu. 

Rút ra những bài học luân lý và đạo đức 

A4 

A3  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Chương trình học phần này gồm có 15 bài, trong đó có 10 bài giảng dạy trên lớp và 5 

bài tự học, mỗi bài có các phần từ mới ( từ 23- 39 từ/bài), bài khóa, chú thích, tư liệu, hướng 

dẫn và bài tập.  

Qua vốn từ ngữ phong phú, Sv có thể nắm bắt được các kiến thức văn minh văn hóa 

Trung Quốc ở nhiều phương diện như : văn học, văn hóa nông nghiệp, tín ngưỡng, phong 

tục tập quán, triết học, các thành tựu văn hóa- khoa học kỹ thuật cổ đại, giúp SV có cái nhìn 

tổng thể về đất nước và con người Trung Quốc, giúp các em có thể hòa nhập nhanh khi đi 

làm, giao lưu với người TQ.  

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: (Lý thuyết và thực hành) 

 

Buổi/ 2 tiết Nội dung Ghi chú 

1 
- Sinh hoạt lớp: 

(nhắc nhở nội quy học tập, thời gian dự kiến cho các bài kiểm 

tra và hình thức kiểm tra, hướng dẩn khái quát phương pháp tự 

học) 

 

第 1 课 

 中国古代神话 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 



1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

4.3.2 

2 第 2 课 

中国人的姓氏和名字 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案 
 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

3 第 3 课 

中国古代四大发明 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案并连线 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4 第 4 课 

中国古代历法 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案并连线 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

5 第 5 课 

孔子 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 



 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案 

 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

6 Kiểm tra phần bài tự học của 2 nhóm 

 
Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

7 第 6 课 

中国陶瓷 

1.Bài học  

Các bài đọc, từ mới, chú thích , tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

8 第 7 课 

中国古代小说 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

9+10 第 8 课 

Bài 9: ： 汉字 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

 



三、选择正确答案 

 

 

 

11+12 
Bài 10: 中国书法 

1. Bài học   

Các bài đọc, từ mới, chú thích, tư liệu, chủ đề chính trong 

bài. 

 2. Bài tập : 

一、填空 

二、回答问题 

三、选择正确答案 

 

 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

13+14 Kiểm tra giữa kỳ+ các nhóm nói theo chủ đề bài tự học-  

 

 

Giải quyết mục tiêu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

15 Ôn tập & Tổng kết quá trình học tập Giải quyết mục tiêu 

4.3 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Đến lớp đúng giờ và tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết và thực hành. 

 - Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân, cặp, nhóm trong lớp và ở nhà. 

 - Tham dự đầy đủ các buổi kiểm tra trong lớp và kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

+ Hành vi trong lớp học: 

 - Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học 

 - Không ăn uống, nghe điện thoại, nghe nhạc trong giờ học 

 - Trong giờ học, máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích học tập   



   8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

8.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Tham dự đầy đủ số tiết của học 

phần 

10% 4.3.1 

2 Điểm đánh giá quá trình 3 bài kiểm tra trên lớp 20% 4.1; 4.2.; 

4.3 

3 

 

Điểm kiểm tra giữa kỳ - 1 bài thi tự luận (50 phút) 20% 

 

4.1 ; 4.2;  

4 Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi  tự luận (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

50% 4.1; 4.2; 4.3 

8.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 

0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân.  

9. Tài liệu học tập:   

9.1. Giáo trình chính:   

[1]《中国文化》，韩鉴堂，北京语言大学出版社，1999 

Giáo trình Văn hoá Trung Quốc, Hàn Giám Đường chủ biên 

NXB Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, năm 1999 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]《汉语文化双向教程》，LiQian, 北京语言大学出版社，1999 

10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần/

Buổi 
Nội dung Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 



(tiết) 

1 第 10 课 

秦始皇陵兵马俑 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)   

 

2+3 第 14 课 

民间传统节日（一） 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)  

 

4+5 第 15 课 

民间传统节日（二） 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)  

 

6+7 看 CD 1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)  

 

8+9+1

0 

第 21 课 

中国古代诗歌 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm) -  

11+12 Ôn  bài chuẩn bị làm bài 

kiểm tra 第 16 课 

丝绸之路第 11+12 课 

语音语调练习 

课外练习 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)  

 

13+14 第 30 课 

中国医药学 

1 3 - Tự học theo nhóm (đã phân nhóm)  

 

15 Ôn  bài 1 3  

 

Ngày…….tháng …. năm 

Trưởng khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày ….tháng…..năm 

Tổ trưởng Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày …tháng ….năm 

Người biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

Ngày …tháng ….năm 

 

 

    Th.S Huỳnh Thị Chiêu Uyên 

 Ban giám hiệu  

 


