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Học một ngoại ngữ là mở thêm một chân trời mới, tạo cơ hội cho 
cuộc sống của bạn. Có thể bạn chưa cảm nhận được những lợi ích của 
việc học một ngôn ngữ khác nhưng khi bạn càng “già” đi bạn càng cảm 
nhận tầm quan trọng của nó.

Trung Quốc là một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ, cách mà họ 
khiến cả thế giới kinh ngạc, cách mà họ chiếm lĩnh vị trí quan trọng 
trên cán cân kinh tế, quân sự trên thế giới hiện nay.

Đừng đặt mình vào một cái lồng kính tối mù mịt mà hãy bước ra 
ngoài xem cuộc sống đổi thay như thế nào. Hiện “cơn sốt” học tiếng 
Trung diễn ra mạnh mẽ. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn với hơn 
1,3 tỉ dân và là một trong những đối tác tiềm năng của Việt Nam và các 
công ty quốc tế. Bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mình 
nếu thành thạo tiếng Trung, hơn thế bạn có thể tự tin tự xách ba lô đi 
du lịch Trung Quốc với chi phí cực thấp…

Cuốn “10 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày” được biên soạn nhằm 
giúp bạn làm quen với ngôn ngữ tượng hình và phục vụ cho nhu cầu 
của bạn khi đi du lịch hoặc giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

LỜI MỞ ĐẦU 



Nội dung sách bao gồm các chủ đề thông dụng, mỗi bài học đều có 
các mẫu câu thông dụng và từ mới, hỗ trợ người học giải đáp được các 
vướng mắc trong giao tiếp .

Cuốn sách sử dụng app McBooks đơn giản và hiệu quả, giúp người 
học có thể nghe audio mọi lúc mọi nơi trên chiếc điện thoại của mình.

Quá trình biên soạn còn nhiều thiếu sót, mong bạn đọc gần xa chỉ 
bảo và góp ý cho nội dung sách hay hơn.

Ban biên tập sách ngoại văn

The zhishi
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ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

人称代词  

1
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I. Đại từ nhân xưng

我                 你
   

我们                 你们

                          

                                  

        

他                    她

  

它                   他们
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我       Wǒ  Ủa                  Tôi 

我们          Wǒmen  Ủa mân          Chúng tôi, chúng ta

你       Nǐ  Nỉ                   Bạn 

你们     Nǐmen  Nỉ mân           Các bạn

他        Tā  Tha                 Anh ấy 

他们     Tāmen  Tha mân         Bọn họ

她       Tā  Tha                  Chị ấy 

它        Tā  Tha                 Nó (chỉ đồ vật, con vật)

II. Người thân trong gia đình

女婿 女儿 

孙女 孙子  外孙  

儿子  儿媳妇  

妈妈爸爸

                                           

                                                                                                       

  



11  

                                                                                 

奶奶   nǎinǎi nải nai bà nội

爷爷   yéyé dế dê ông nội

外婆   wàipó oai púa bà ngoại

外公  wàigōng oai cung ông ngoại

爸爸/父亲   bàba/ fùqīn pa pa/ phu chin bố

妈妈/母亲
 m ā m a /

  mǔqīn
ma ma/ mủ chin mẹ

继母/后妈 jìmǔ/hòumā chi mủ/ khâu ma mẹ kế

继父 jìfù chi phu bố dượng

哥哥   gēgē cưa cưa anh trai

嫂嫂 sǎosǎo sảo sao chị dâu

姐姐   jiějiě chỉa chia chị gái

姐夫 jiěfu chỉa phu anh rể

弟弟   dìdì ti ti em trai

弟媳 dìxí ti xí em dâu

妹妹   mèimèi mây mây em gái

妹夫 mèifu mây phu em rể

老公   lǎogōng lảo cung chồng
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老婆   lǎopó lảo púa vợ

儿子  érzi ớ chư con trai

女儿   nǚér nủy ớ con gái

儿媳妇  érxífù ớ xí phu con dâu

女婿  nǚxù nủy xuy con rể

公公 gōnggōng cung cung bố chồng

婆婆 pópo púa pua mẹ chồng

岳父 yuèfù duê phu bố vợ

岳母 yuèmǔ duê mủ mẹ vợ

亲家公 qìnjiā gōng chin cha cung ông thông gia

亲家母 qìnjiāmǔ chin cha mủ bà thông gia

孙子  sūnzi suân chư cháu nội (trai)

孙女  sūnnǚ suân nủy cháu nội (gái)

孙女婿  sūnnǚxù suân nủy xuy cháu rể

孙媳妇  sūnxífù suân xí phu cháu dâu

外孙  wàisūn oai suân cháu ngoại (trai)

外孙女  wàisūnnǚ oai suân nủy cháu ngoại (gái)
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伯父/伯伯  bófù/ bóbo
 púa phu/ púa

pua
bác trai  

(anh trai của bố)

伯母  bómǔ  púa mủ
bác gái  

(vợ bác trai)

叔父/叔叔  shūfù/ shūshu su phu/ su su
chú  

(em trai của bố)

叔母/婶母
s h ū m ǔ /

 shěnmǔ
su mủ/ sấn mủ thím (vợ chú)

姑姑/姑妈 gūgu/ gūmā cu cu/ cu ma
bác/ cô (chị/em 

gái của bố)

姑夫/姑父  gūfū/ gūfù cu phu
bác/chú (chồng 

bác gái/chồng cô)

舅舅/舅父  jiùjiu/ jiùfù
 chiêu chiêu/

chiêu phu
bác/ cậu (anh/em 

trai của mẹ)

舅妈/舅母  jiùmā/ jiùmǔ
 chiêu ma/ chiêu

mủ
bác/ mợ (vợ bác/ 

vợ cậu)

姨妈  yímā ý ma
bác/ dì (chị/em 

gái của mẹ)

姨父  yífù ý phu
bác/chú (chồng 
bác/ chồng dì)

侄子 zhízi trứ chư
cháu trai (gọi bạn 

bằng bác, chú)

侄女 zhínǚ trứ nủy
cháu gái (gọi bạn 

bằng bác, chú)

舅侄 jiùzhí chiêu trứ
cháu trai (gọi bạn 

bằng cô)
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舅侄女 jiùzhínǚ chiêu trứ nủy
cháu gái  

(gọi bạn bằng cô)

外甥 wàishēng oai sâng
cháu trai  

(gọi bạn là cậu)

外甥女 wàishēngnǚ oai sâng nủy
cháu gái  

(gọi bạn là cậu)

姨侄 yízhí ý trứ
cháu trai  

(gọi bạn là dì)

姨侄女 yízhínǚ ý trứ nủy
cháu gái  

(gọi bạn là dì)

堂哥  tánggē tháng cưa
anh họ (cùng họ 

với mình)

堂弟  tángdì tháng ti
em trai họ (cùng 

họ với mình)

堂姐  tángjiě tháng chỉa
chị họ (cùng họ 

với mình)

堂妹  tángmèi tháng mây
em gái họ (cùng 

họ với mình)

表哥  biǎogē piẻo cưa
anh họ (khác họ 

với mình)

表弟  biǎodì piẻo ti
em trai họ (khác 

họ với mình)

表姐  biǎojiě piéo chỉa
chị họ (khác họ 

với mình)

表妹  biǎomèi piẻo mây
em gái họ (khác 

họ với mình)
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CHÀO HỎI

问候

2
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I. Cách chào hỏi thông thường

 Khi gặp nhau, có thể chào một cách đơn giản:

你好！ 你们好！
   Nǐhǎo! Nǐmen hǎo!

Ní khảo! Nỉ mân khảo!

     Chào anh/chị/
bạn!

Chào các anh/ các chị/ 
các bạn!

II. Cách chào hỏi khi mới gặp lần đầu

 Để thể hiện phép lịch sự khi gặp ai đó lần đầu, ta có thể nói:

认识你，我很高兴。 
Rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng.
Rân sư nỉ, úa khẩn cao xing. 
Tôi rất vui khi được làm quen với bạn.

III. Cách chào hỏi theo thời gian trong ngày

先生，早上好！        
Xiānshēng, zǎoshàng hǎo!  
Xian sâng, chảo sang khảo!
Chào ngài, chúc ngài buổi sáng vui vẻ! 

小姐，中午好！       
Xiǎojiě, zhōngwǔ hǎo!  
Xéo chỉa, trung ú khảo!
Chào cô, chúc cô buổi trưa vui vẻ! 
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老板，晚安！         
Lǎobǎn, wǎn’ān!  
Láo pản, oản an!
Chào ông chủ, chúc ông ngủ ngon! 

早上好！

晚安！

IV. Cách chào tạm biệt

再见。 明天见。
  Zàijiàn. Míngtiānjiàn.

Chai chien. Míng thien chien.
Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai.


