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 TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
 KHOA NGOẠI NGỮ ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 ---------------------- -------------------------- 

 

MẪU ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Kỹ năng nghe hiểu 3  

1.2 Mã môn học : 

1.3 Trình ñộ ðại học / Cao ñẳng : ðại học    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Cử nhân Trung văn 

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 :ðã học qua kỹ năng nghe 1 và 2. 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên; tham gia ít nhất 80% thời gian học trên lớp, 

làm ñầy ñủ các bài tự học.  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

� Học phần tiếp theo của môn nghe 2, gồm 20 bài (1 - 20) của bộ giáo trình 

trung cấp 汉语听力系列教材 – 中级汉语听力  nhà xuất bản 北京语言文

化大学. Trong ñó sau mỗi 4 bài là bài ôn tập. Cụ thể phân chia như sau:  

→  Học phần 1: 10 bài ñầu gồm 2 phần, phần 1 bài khóa và phần 2  

lựa chọn câu ñúng. Bài khóa gồm một ñoạn văn khoảng 500 – 600 từ  miêu 

tả về cuộc sống thường ngày,  văn hóa, phong tục tập quán, lối sống cách 

nghĩ… của người Trung Quốc. Sau mỗi bài khóa là phần bài tập từ dễ ñến 

khó: phán ñoán ñúng sai, trả lời câu hỏi liên quan, ñiền từ vào chổ trống, 

suy nghĩ nội dung bài khóa liên hệ thực tế trả lời…Phần 2 là 20 câu hỏi từ 

những ñoạn văn ngắn, hội thoại ngắn. Phần này cung cấp cách nói khẩu ngữ 

thiết thực giúp ích trực tiếp người học học môn khẩu ngữ. 

→  Học phần 2: 10 bài sau gồm 2 phần: Phần 1 bài khóa và phần 2  

lựa chọn câu ñúng. Bài khóa gồm một ñoạn văn khoảng từ 600 – 900 từ, nội 

dung không ñơn thuần là miêu tả lại các câu chuyện mà nó có tính gợi mở 

giúp người học hiểu sâu hơn văn hóa Trung Quốc. Sau mỗi bài tùy theo nội 

dung sẽ có phần thuật lại câu chuyện nghe ñược hay phát biểu ý  kiến về 

chủ ñề liên quan… Phần 2 là 20 câu hỏi từ những ñoạn văn ngắn, hội thoại 

ngắn, sau mỗi ñoạn văn là 2- 3 câu hỏi nhằm nâng cao tính khái quát, nhanh 

nhẹn của người học trong việc tóm lược   ý  chính trả lời. 
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� Lượng bài học nhiều, nhiều kết cấu câu, từ vựng phong phú ñòi hỏi việc tự 

chuẩn bị bài của người học trước khi ñến lớp cũng như việc ý thức tự ôn tập 

rèn luyện sau mỗi bài. 

� Mục tiêu: Nghe hiểu và diễn ñạt ñược ñầy ñủ ý  ñoạn văn, sử dụng thành 

thạo mẫu câu hội thoại.  

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

� Thời gian trên lóp học 14 – 16 bài. Phần còn lại người học tự học cá nhân 

hoặc chia nhóm nhỏ học, nộp bài viết thu hoạch cho giáo viên hoặc  thảo 

luận nhóm theo hướng dẫn. 

�  Phần 1 bài khóa: người học tự chuẩn bị phần từ ngữ ở ñầu mỗi bài học. 

Người dạy giảng những từ ngữ khó, gợi ý những từ mắt xích trong bài khóa, 

những từ có tần xuất xuất hiện cao, những thành ngữ, tục ngữ…  

� Phần 2 lựa chọn câu ñúng: người học ñọc qua các ñáp án tìm hiểu nghĩa 

những cụm từ mới, phán ñoán nội dung ñoạn hội thoại. 

 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình môn học: 汉语听力系列教材汉语听力系列教材汉语听力系列教材汉语听力系列教材 – 中级汉语听力中级汉语听力中级汉语听力中级汉语听力 - 北京语言北京语言北京语言北京语言

文化大学文化大学文化大学文化大学 

• Tài liệu tham khảo: baidu.com; google.cn…  

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Chia thành hai giai ñoạn 1 và 2 

Giai ñoạn 1: Bài 1 – 10 

Phần 1 học 70 phút: Nghe bài khóa liên tiếp 2 lần và làm bài tập. Lần 

nghe thứ 3 người học vừa nghe vừa viết từ nghe ñược vào những câu khuyết… 

Sau ñó trình bày (nói hoặc viết)   ý chính của bài khóa, trả lời ngắn gọn câu hỏi 

gợi   ý cuối bài. 

Phần 2 học 80 phút: Nghe liên tiếp 2 lần 10 ñoạn văn ngắn hoặc hội 

thoại ngắn ñầu, người học so kết quả với ñáp án, nghe lại những câu khó, viết 

hoặc nói ra phần nghe ñược (ý  chủ ñạo hoặc nguyên văn…). Lập lại như thế 

cho 10 câu sau. 

 

 

 



 3 

Giai ñoạn 2: Bài 11 – 20 

Phần 1 học 75 phút:  Nghe bài khóa  liên tiếp 2 lần và làm bài tập. Lần 

nghe thứ 3 người học vừa nghe vừa viết từ nghe ñược vào những câu khuyết… 

Sau ñó trình bày (nói hoặc viết)   ý chính của bài khóa, trả lời vấn ñề nêu ra cuối 

bài theo cá nhân, nhóm… 

Phần 2 học 75 phút: Nghe liên tiếp 2 lần tất cả các ñoạn văn  hoặc hội 

thoại ngắn, người học so kết quả với ñáp án, nghe lại những mẫu câu khó, viết 

hoặc nói ra ý  chủ ñạo nghe ñược. 

 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kiểm tra giữa kỳ 30% gồm: 20% kiểm tra nghe tại lớp  +  10% bài thu hoạch 

cá nhân, nhóm của những bài tự học và những bài thu hoạch học trên lớp. 

Thi cuối khóa 70%. 

7. GIẢNG VIÊN BIEN SOẠN 

• Họ và tên: Nguyễn Lý Uy Hân   

• Chức danh, học hàm, học vị: cử nhân 

• Thời gian, ñịa ñiểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ - trường ñại học Mở Tp.HCM 

• ðịa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM 

• ðiện thoại, email: hinh022003@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

    


