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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: VĂN HỌC TRUNG QUỐC (Chinese Literature)
- Mã số học phần: 1920132
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học, ngôn ngữ Trung Quốc
- Số tiết học phần:
 Nghe giảng lý thuyết

: 20 tiết



Thực hành (bài tập trên lớp/thảo luận/hoạt động cá nhân): 10 tiết



Tự học

: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Trung văn
2. Học phần trước: Đọc báo chí, Đất nước học Trung Quốc 1
3. Mục tiêu của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên:
- Kiến thức cơ bản của văn học Trung Quốc: văn học và đặc điểm văn học của các
thời kì và trích giảng những tác phẩm tiêu biểu của các thời kì văn học.
- Kỹ năng đọc hiểu và cảm nhận một tác phẩm văn học Trung Quốc. Trao dồi khả
năng cảm thụ văn chương cũng như hoàn thiện hơn về nhân cách.
4. Chuẩn đầu ra:
Đáp ứng
CĐR CTĐT
4.1.1. Nhận biết được những nét riêng, độc đáo của PLO-K1
văn chương Trung Quốc; nhận thức được tầm quan
trọng của văn học đối với việc học ngôn ngữ, đồng
thời tìm hiểu văn hóa thông qua văn học của dân tộc
đó.
4.1.2. Có khả năng vận dụng các kiến thức của môn PLO-K5
học để liên hệ và mở rộng tầm hiểu biểu với các lĩnh
vực có liên quan như: sử học, văn hóa...
4.2.1. Có khả năng cảm thụ văn chương để làm giàu PLO-S2
vốn sống và tự hoàn thiện bản thân, hiểu biết về văn
hóa-xã hội Trung Quốc, củng cố bản lĩnh văn hóa dân
tộc trong quá trình giao tiếp, làm việc,
4.2.2. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng PLO-S9
thuyết trình và thói quen tự nghiên cứu, làm việc một
cách có khoa học.
Nội dung

Kiến thức

Kỹ năng

1

Thái độ

4.3.1 Có ý thức tiếp thu tinh hoa văn chương của nhân PLO-A1
loại để làm giàu vốn sống cũng như cảm thụ văn học;
nhận thức đến các vấn đề đã và đang diễn ra trong đời
sống xã hội thông qua trang sách văn học nhằm góp
phần hoàn thiện nhân cách bản thân.
4.3.2 Có ý thức học tập suốt đời để thích ứng với môi PLO-A6
trường xã hội và hội nhập.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Chương trình Văn học Trung Quốc bao gồm các nôi dung như: văn học cổ đại TQ,
văn học hiện đương đại TQ với những chủ đề như:
1. Thơ ca, truyền thuyết thần thoại và tản văn tiên Tần
2. Văn học Tần Hán với Sử ký của Tư Mã Thiên
3. Văn học Kiến An và Đào Uyên Minh
4. Thơ Đường tuyển chọn, Lý Bạch và Đỗ Phủ
5. Văn học đời Tống, tác phẩm Từ chọn lọc
6. Quan Hán Khanh,Vương Thực Phủ với Đậu Nga Oan và Tây Sương Ký
7. Tiểu thuyết Minh Thanh
8. Lỗ Tấn và văn học hiện đại TQ
9. Mạc Ngôn và tiểu thuyết văn học đương đại TQ
10. Tản văn đương đại và văn học phim ảnh TQ
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:
- Các học phần lý thuyết và thực hành:
Buổi/Tiết
Nội dung
1/3

Bài 1:
Văn học Tiên Tần
1.1 Thơ ca

1.2 Tản văn

2/3

1.3 Truyền thuyết thần thoại
Bài 2:
Văn học Tần Hán và Sử Ký Tư Mã Thiên

3/3

Bài 3:

Đào Uyên Minh

Ghi chú
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2

Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
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4/3

Bài 4: Thơ Đường tuyển chọn, Lý Bạch và Đỗ Phủ.

5/3

Bài 5: Tống Từ

6/3

Bài 6: Nguyên Khúc

7/3

Bài 7:
Tiểu thuyết Minh Thanh

8/3

Bài 8:
Lỗ Tấn và văn học hiện đại TQ

9/3

Bài 9:

10/3

Bài 10:

Mạc Ngôn và tiểu thuyết văn học đương đại
TQ

Tản văn đương đại và văn học phim ảnh TQ

Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
Giải quyết mục tiêu
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
3

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
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
1 Điểm chuyên cần
2 Điểm bài tập
3

Điểm bài tập nhóm

4

Điểm thực hành/
thí nghiệm/ thực
tập
Điểm kiểm tra giữa
kỳ
...
Điểm thi kết thúc
học phần

5
...
...

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Số bài tập đã làm/số bài tập
được giao
- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham
gia
- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực
hành/....
- Tham gia 100% số giờ
- Thi viết/trắc nghiệm/vấn
đáp/... (.... phút)
...
- Thi viết/trắc nghiệm/vấn
đáp/... (.... phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi

Trọng số
10%
10%
5%

Mục tiêu
4.3.2
4.2.1; 4.2.4;
4.3
4.2.2; 4.2.5;
4.2.6; 4.3.

10%

4.2.7 đến
4.2.10

15%

4.1.1 đến
4.1.4; 4.2.1
...
4.1; 4.3; ...

...
50%

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] Văn học Trung Quốc, Diêu Đan, Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM, 2010
9.2. Tài liệu tham khảo:
[2] 中国古代文学史纲，宋尚斋，北京语言大学出版社，2005
[3] 20 世纪中国文学史纲，黄悦、宋长宏，2006
10. Hướng dẫn sinh viên tự học:
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Tuần
/Buổi

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Lý
Nội dung

thuyết

1/6

Bài 1: 先秦文学简介
诗经
屈原与楚辞
传说神话
历史散文
诸子散文

3

3

2/6

Bài 2: 秦汉文学
司马迁与史记

3

3

3/6

Bài 3: 魏晋南北朝文
学
陶渊明与桃花源记

3

3

4/6

Bài 4: 隋唐五代文学
唐诗选读
李白
杜甫

3

3

5/6

Bài 5: 宋代文学
宋辞选读
宋代话本

3

3

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú:
* Buổi học thứ nhất, SV chưa biết nội dung
chương trình học nên không thể chủ động
chuẩn bị bài ở nhà. GV xem Bảng lịch
trình giảng dạy buổi 1 trong đề cương chi
tiết để dạy theo chương trình.
* Sau khi học xong buổi 1, SV có nhiệm vụ
ôn lại bài học đã học, đọc thêm tài liệu
tham khảo và chuẩn bị bài học mới trong
buổi học thứ 2.
* Quá trình này diễn ra tương tự trong các
buổi học cho đến hết khóa học.
* Dưới đây là những nhiệm vụ SV phải làm
để ôn tập bài cũ cũng như chuẩn bị cho
buổi học thứ 2:
- Ôn lại bài 1 đã học ở buổi thứ nhất.
- Chuẩn bị trước phần nội dung các chuyên
đề để thuyết trình theo nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 2
+Ôn lại nội dung bài 1 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 2 (trang 63 đến
trang 110)
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 3
+Ôn lại nội dung bài 2 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 3 (trang 111
đến trang 183)
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 4
+Ôn lại nội dung bài 3 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 4 (trang 184
đến trang 249)
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 5
+Ôn lại nội dung bài 4 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 5 (trang 250
đến trang 288)
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6/6

Bài 6: 元代文学
元曲简介
代表作家作品
王实甫与西厢记
关汉卿与窦娥冤

3

3

7/6

Bài 7: 清明文学
四大奇书
四大名著
其他小说
汤显祖与牡丹亭
话本与诗歌

3

3

8/6

Bài 8: 现代文学
鲁迅小说
郭沫若诗歌

3

3

9/6

Bài 9: 当代文学
莫言与莫言小说选读

3

3

10/6

Bài 10: 当代文学
巴金散文与张小娴散
文
影视文学

3

3

-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 6
+Ôn lại nội dung bài 5 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 6 (trang 289
đến trang 308)
- Tìm hiểu kịch nghệ truyền thống TQ,
xem lip các vở kịch kinh điển TQ
Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 7
+Ôn lại nội dung bài 6 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 7 (trang 309
đến trang 350)
- Tìm hiểu các bộ phim được cải biên từ
tác phẩm tiểu thuyết kinh điển TQ.
Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 8
+Ôn lại nội dung bài 7 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [3]: tìm hiểu mục 1,2,4 Phần 2
(trang 23,104)
- Tìm hiểu các vở kịch kinh điển như Lôi
Vũ, Nhật Xuất...
Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 9
+Ôn lại nội dung bài 8 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu mục 1,2 Phần 5
(trang 339 đến trang 386)
- Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Mạc
Ngôn các bộ tiểu thuyết được dịch sang
tiếng Việt .
Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm viết báo cáo của nhóm
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung bài 10
+Ôn lại nội dung bài 9 đã học
+Tra cứu nội dung về ....
-Tài liệu [2]: tìm hiểu mục 3 Phần 5 (trang
387 đến trang 3432)
- Tìm hiểu các bộ phim được cải biên từ
tác phẩm tiểu thuyết kinh điển TQ.
Làm việc nhóm (theo danh dách phân
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nhóm viết báo cáo của nhóm
Ngày… tháng…. Năm 201
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. Năm 201
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. Năm 201
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. Năm 201

Ban giám hiệu
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