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LỜI GIỚI THIỆU

   Bộ Giáo trình Hán ngữ mới của tác giả Dương Ký Châu chủ biên, Nhà
xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành lần này được sửa đổi và bổ
sung trên cơ sở của bộ Giáo trình Hán ngữ trước đây mà quý độc giả đã
dùng do thạc sỹ tiếng Hán - Giảng viên chính Trần Thị Thanh Liêm chủ biên
dịch và biên soạn bổ sung. 
       Giáo trình Hán ngữ mới với những thay đổi về thứ tự các bài học, phần
giải thích, từ mới, nội dung ... đã được tác giả bổ sung và đổi mới, do vậy
người học sẽ có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành
tích học tập sẽ được nâng cao hơn ...

Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn) 
Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài 

Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ
đến khó. Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán, từ đó tiến hành 

nạođiaigàl gnùciốuc;gnụdữgnàvaĩhgnữgn,páhpữgnuấctếkyạdgnảig 
giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng
từ ngữ, để nâng cao hơn nữa khả năng biểu đạt thành đoạn văn của người học.

Mỗi bài học bao gồm các phần: 
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập

Giáo trình Hán ngữ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm 
thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập,
trên cơ sở bảng từ mới của từng bài. Chủ điểm bài khóa bao gồm nhiều lĩnh
vực trong đời sống hàng ngày, giới thiệu những kiến thức về đất nước và con
người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết đối với đất nước Trung Hoa.

Giáo trình được biên soạn theo hướng mẫu câu để trực tiếp đi vào thực
hành giao tiếp, nhưng cũng giới thiệu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng
Hán hiện đại. Các phần chú thích trong bài nêu rõ những kiến thức về ngôn
ngữ và bối cảnh văn hóa Trung Hoa.

Phần bài tập của giáo trình này chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, mô
phỏng và bồi dưỡng trí nhớ cho sinh viên. 

Để học hết giáo trình này này cần 600 tiết học, sau khi học hết sinh viên có
thể tiến hành hội thoại thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản
có sự hỗ trợ của từ điển.
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    Để giúp sinh viên tiếp xúc với âm điệu, ngữ điệu chuẩn xác, âm sắc của
tiếng Trung hiện đại, giáo trình còn có một bộ băng ghi âm do các chuyên gia
nổi tiếng, giàu kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc đọc chuẩn xác, diễn cảm
các phần luyện tập, bài khóa và dẫn đọc các từ mới. 

Do thời gian biên dịch quá gấp, việc biên dịch và bổ sung  không tránh khỏi   
những sai sót nhất định, rất mong đồng nghiệp và học viên, sinh viên góp ý bổ 
sung để có thể đáp ứng nhu cầu của người học. 

 Ban biên dịch và biên soạn sách ngoại văn 

Thạc sĩ Trần Thị Thanh Liêm

 Trưởng Ngành tiếng Trung - Trường Đại học Đại Nam Hà Nội
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第十一课 BÀI 11: PHÍA TRƯỚC CÓ MỘT CÁI 
                XE TRỐNG ĐANG ĐI TỚI

前边开过来一辆空车

第十二课 为什么把“福”字倒贴在门上     BÀI 12: TẠI SAO LẠI DÁN CHỮ  
         “PHÚC” NGƯỢC TRÊN CỬA



BÀI 13: ĐƯA CHO TÔI HỘ CHIẾU 
                      VÀ VÉ MÁY BAY

第十三课 请把护照和机票给我

BÀI 14: CHÂN CỦA TÔI BỊ THƯƠNG 
                       DO XE ĐẠP VA VÀO第十四课 我的腿被自行车撞伤了

BÀI 15: KINH KỊCH TÔI XEM HIỂU 
 NHƯNG NGHE KHÔNG HIỂU

第十五课 课京剧我看得懂，
    但是听不懂



BÀI 16: NÚI CAO THẾ NÀY, BẠN 
          CÓ LEO LÊN ĐƯỢC KHÔNG

BÀI 17: TÔI NHỚ RA RỒI

第十六课   山这么高，你爬得上去吗 



BÀI 19: CÓ KHÓ KHĂN TÌM CẢNH SÁT

BÀI 20: NHỮNG CON SỐ MAY MẮN

BÀI 18: KỲ NGHỈ ĐÔNG BẠN 
        DỰ ĐỊNH ĐI ĐÂU DU LỊCH

                                       

第十八课                  寒假你打算去哪儿旅行 



TỪ VỰNG

PHỤ LỤC: ĐÁP ÁN BÀI TẬP



- Bài đọc

PHÍA TRƯỚC CÓ MỘT CÁI 
XE TRỐNG ĐANG ĐI TỚI

BÀI 11





- Từ mới 

(tố khách) làm khách 

(việt lai việt) càng ngày càng 

(đả đích) đi xe tắc xi

(không) không, trống 

(tứ hợp viện) nhà tứ hợp viện

(kiểu nhà vây quanh sân)

sân(viện tử) sân

(chủng) trồng, cấy 

(khỏa) cái

(lượng từ của cây)



(táo, tảo) táo 

(kết) kết, ra (quả)

thử, nếm(thường)

(điềm) ngọt

(việt...việt...) càng...càng...

(cái) làm, dựng, xây

(trú trạch) nhà ở

(tiểu khu) khu dân cư

(kiến) xây

(ban) chuyển, dời 

(di hám) tiếc, đáng tiếc

(xả bất đắc) không nỡ rời, 

tiếc rẻ không nỡ 

(li khai) rời xa, rời bỏ

(hiện đại hóa) hiện đại hóa

(Thánh đản tiết) lễ Giáng Sinh

(tân niên) Năm mới

(tùy tiện) tùy ý, dễ dàng 

(cảm tưởng) cảm tưởng

(thể hội) hiểu biết

(ý kiến) ý kiến

(kiến nghị) đề nghị, kiến nghị



((đề) nắm lấy, nhấc lên

(xuất môn) đi ra 

(nhân môn) mọi người, người ta 

(phong phú) phong phú, dồi dào 

(đả ban) trang điểm, ăn vận

(trang sức) trang trí

(lễ vật) lễ vật, quà tặng 

(hoan lạc) hoan hỉ, vui mừng 

(tiết nhật) ngày lễ

(xuân tiết) Tết nguyên đán 

(khai) khai hội, mở tiệc

(liên hoan hội) bữa tiệc

- Chú thích

Tứ hợp viện

Nhà một tầng bao quanh sân . Người Bắc Kinh xưa thường sống ở Tứ hợp viện 

Ở nhà dựa vào bố mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè

Ý nghĩa của câu này là: Khi ở nhà dựa vào bố mẹ, khi ra ngoài dựa vào bạn bè. 



- Ngữ pháp 

Biểu thị sự tồn tại và xuất hiện của người và sự vật: câu tồn tại.

Từ chỉ nơi chốn + động từ + trợ từ/bổ ngữ + danh từ

        Câu tồn tại thường dùng để miêu tả  sự vật khách quan, tân ngữ trong câu là những thông 

tin chưa rõ, chưa xác định. Cho nên, không thể nói: 

Biểu đạt sự thay đổi: “越来越......” “越......越......”

Biểu thị mức độ của sự vật thay đổi theo thời gian.  

Câu tồn hiện / câu tồn tại



         “越......越......”biểu thị mức độ 

thay đổi tùy theo điều kiện. 

         “越......越......”đã bao hàm ý nghĩa mức độ cao, bởi vậy không thể dùng thêm phó từ 

để tu sức cho vị ngữ.

- Bài tập

Ngữ âm

Phân biệt âm, thanh điệu



Đọc rõ ràng

Bài tập thay thế

Đọc



Chọn từ trống



Hoàn thành câu



Sửa câu sai

Trả lời câu hỏi dưới đây theo tình hình thực tế



Điền trống





Viết chữ Hán




