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MẪU ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

ðề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau : 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : ðọc Hiểu 1 

1.2 Mã môn học : CHIN1203 

1.3 Trình ñộ ðại học / Cao ñẳng : ðại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Biên phiên dịch Thương mại 

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

1.6 Số tín chỉ : 2 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học :  

Học phần gồm 22 bài từ bài 1 ñến bài 22 giáo trình ñọc hiểu tiếng Trung Quốc 

dành cho năm thứ nhất, cuốn 1（一年级——汉语阅读教程——第一册）. Học phần 

này có mặt bằng kiến thức và kỹ năng ñồng bộ với học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 

I, ñược giảng dạy song song với học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp I. Cấu tạo mỗi bài 

gồm các phần gồm giới thiệu chữ viết, từ, câu. Yêu cầu sinh viên nhận biết ñược mặt chữ, 

hiểu ñược từ và câu. Nắm ñược kỹ năng ñọc hiểu ở giai ñoạn căn bản. 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên  

Chuẩn bị trước bài mới, bài tập và thường xuyên ôn ñi ôn lại những ngữ pháp vừa 
tiếp xúc trong học kỳ này. 

 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Cung cấp những kiến thức cơ bản ở giai ñoạn ñại cương cho sinh viên, trọng tâm 

là những kỹ năng ñọc trong giai ñoạn cơ bản. 

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

STT BÀI NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

1 Bài 1 + bài 2 Phiên âm. Quy tắc bút thuận. Bố cục chữ viết. Từ mới. Giải thích từ.  
Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết chữ Hán theo phiên âm. Viết 

chữ Hán theo bộ cho sẵn.        

2 Bài 4 + bài 5 Phiên âm. Quy tắc bút thuận. Bố cục chữ viết. Từ mới. Giải thích từ.  
Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết chữ Hán theo phiên âm. Viết 

chữ Hán theo bộ cho sẵn.        

3 Bài 7  Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa. Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 



tập ngoại khóa . Thảo luận bài 6. 
4 Bài 9 + bài 10 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa. Thảo luận ñáp án bài tập của bài 8. 
5 Bài 10 + bài 11 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung.                 
6 Bài 13 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài 12.                 
7 Bài 14 + bài 15 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung.                 
8 Bài 15 + Kiểm tra giửa 

học kỳ 

 

Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết chữ Hán theo phiên âm. Viết 

chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu.  

Kiểm tra giửa học kỳ. 

9  Bài 16 + Bài 17 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung tuần trước. Bài tập ngoại khóa 

10 Bài 18 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập của bài 17 (bài tập ngoại khóa). Bài tập bổ 

sung. 

11 Bài 19 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung. 

12 Bài 20 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung. 

13 Bài 21 Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung. 

14 Bài 22  Từ mới. Giải thích từ. Bài Khóa .Tập viết chữ Viết phiên âm theo chữ Hán. Viết 

chữ Hán theo phiên âm. Viết chữ Hán theo bộ cho sẵn.  Bài tập ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.   Thảo luận bài tập bổ sung. 

15 Ôn tập + làm bài tập Ôn lại chữ viết, từ, câu. bài tập. Thảo luận bài tập bổ sung tuần trước. 

 

4.  HỌC LIỆU  

- Sách, giáo trình chính: 《汉语阅读理解教程》（一年级） 。北京语言文化大
学出版社。2004 

- Sách tham khảo: 《初级汉语听力》李铭起。北京语言文化大学出版社。2003 
 ( trích từ những ñoạn văn trong bài tập) 

 



5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình 
Thực hành, thí 
nghiệm, ñiền 

dã,… 

Tự học, tự nghiên 
cứu 

Tổng 
BÀI 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận    

Bài 1 + bài 2 Phiên âm. 
Quy tắc bút 
thuận. 

Bố cục chữ 

viết.              

Từ mới.      

Giải thích từ.  

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.       (2 tiết) 

  Bài 3 3 tiết 

Bài 4 + bài 5 Phiên âm. 
Quy tắc bút 
thuận. 

Bố cục chữ 

viết.              

Từ mới.      

Giải thích từ.  

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.       (1 tiết 

rưỡi) 

Thảo luận ñáp 

án bài tập của 

bài 3 

 

 

 

 Bài 6 3 tiết 

Bài 7  Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa       

(1 tiết rưỡi) 

Thảo luận ñáp 

án bài tập của 

bài 6 

 

(1/2 tiết) 

 Bài 8 3 tiết 

Bài 9 + bài 10 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

Thảo luận ñáp 

án bài tập của 

bài 8 

 

(1/2 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 



tập ngoại khóa       

(1 tiết rưỡi) 

Bài 10 + bài 11 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa             

(1 tiết rưỡi) 

Thảo luận ñáp 

án bài tập bổ 

sung  

 

(1/2 tiết) 

 Bài 12 3 tiết 

Bài 13 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa                   

(1 tiết ) 

Thảo luận bài 

12 

 

(1 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 

Bài 14 + bài 15 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa                   

(1 tiết rưỡi) 

Thảo luận bài 

tập bổ sung 

tuần trước 

 

(1/2 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 

Bài 15   Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu      (1 

tiết ) 

Thảo luận bài 

tập bổ sung 

tuần trước 

(1/2 tiết) 

Kiểm tra giửa học 

kỳ 

 

(1 tiết rưỡi) 

 3 tiết 



 Bài 16 + Bài 17 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Tập viết chữ 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu      (1 

tiết rưỡi) 

Thảo luận bài 

tập bổ sung 

tuần trước. Bài 

tập ngoại khóa 

 

(1/2 tiết) 

 Bài 17 (bài tập 

ngoại khóa) 

3 tiết 

Bài 18 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu      (1 

tiết rưỡi) 

Thảo luận bài 

tập của bài 17 

(bài tập ngoại 

khóa). Bài tập 

bổ sung. 

 

(1/2 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 

Bài 19 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu      (1 

tiết rưỡi) 

Thảo luận bài 

tập bổ sung. 

 

(1/2 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 

Bài 20 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. bài 

tập ngoại khóa    

(1 tiết rưỡi) 

Thảo luận  bài 

tập bổ sung 

 

(1/2 tiết) 

  3 tiết 

Bài 21 Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

  Bài tập bổ sung 3 tiết 



ñọc hiểu      (2 

tiết) 

Bài 22  Từ mới.      

Giải thích từ.  

Bài khóa 

 

(1 tiết) 

Viết phiên âm 

theo chữ Hán. 

Viết chữ Hán 

theo phiên âm. 

Viết chữ Hán 

theo bộ cho 

sẵn.  Bài tập 

ñọc hiểu. Bài 

tập ngoại khóa.    

(1 tiết rưỡi) 

Thảo luận  bài 

tập bổ sung 

tuần trước.  

(1/2 tiết) 

 Bài tập bổ sung 3 tiết 

Ôn tập + làm bài 

tập 

 Ôn lại chữ 

viết, từ, câu. 

bài tập. 

(2 tiết ) 

Thảo luận  bài 

tập bổ sung 

tuần trước. 

 

(1 tiết) 

  3 tiết 
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6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

STT Hình thức ñánh giá Trọng số 

1 Dự lớp 10% 
2 Thi giữa học kỳ 20% 
3 Thi cuối học kỳ 70% 
  Tổng: 100% 

Thang ñiểm: 10 

7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN  

• Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Phương 

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

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc : Trường ðH Huflit 

• ðịa chỉ liên hệ : 2/10A ðất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình. HCM 

• ðiện thoại, email:0918651449,  p_myhouse@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 


