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Tái bản lần thứ ba



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 

  nạođ iaig àl gnùc iốuc ;gnụd ữgn àv aĩhgn ữgn ,páhp ữgn uấc tếk yạd gnảig
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 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 đá p 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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- Bài đọc

TÔI THÍCH ÂM NHẠC HƠN BẠNBÀI 1



.   2   . .   3   .
. 2 .



.   2   . .   3   .

- Từ mới 

(biến hóa) 

(thự gia) 

(hoàn) 

(tỉ) 

(nhân khẩu) 

(tối) 

(thành thị) 

(tăng gia) 

(kiến trúc) 

(quá khứ) 

(biến) 

(cánh) 

(phiêu lượng) 

(đông thiên) 

(noãn hòa) 

(khả thị) 

(noãn khí) 

(thiên khí) 

(dự báo) 

(khí ôn) 

biến hóa, thay đổi 

kỳ nghỉ hè 

vẫn, vẫn còn 

(so sánh, so với) 

nhân khẩu, dân số 

nhất 

thành phố 

tăng thêm, tăng lên 

kiến trúc, xây dựng

quá khứ

biến, thay đổi

hơn, càng 

đẹp, xinh đẹp 

mùa đông 

ấm áp 

nhưng 

hệ thống sưởi

thời tiết 

dự báo, báo trước 

nhiệt độ không khí 

. 3 .. 2 .



.   4   . .   5   .

(cao) cao 

(độ) độ

(ốc tử) phòng

(cảm giác) cảm giác 

(gia đình) gia đình

(lữ quán) nhà nghỉ, khách sạn 

(phạn điếm) khách sạn, tiệm ăn 

(mê) mê, lạc (đường) 

(quang) chỉ

(dã hứa) có thể, có lẽ

(cổ điển) cổ điển

(hiện đại) hiện đại

(thế giới) thế giới

(danh khúc) bài ca nổi tiếng

(dân ca) dân ca

(lưu hành) lưu hành, thịnh hành 

(ca khúc) bài hát

(niên khinh)   

 (ca từ) lời bài hát

(hữu ta) một vài 

(dao viễn) xa xôi, xa thẳm

 trẻ

. 4 .



.   4   . .   5   .

Biểu thị không dễ nói ra, không biết nói như thế nào?

    “还是” là phó từ, biểu thị sự lựa chọn sau khi đã so sánh giữa hai sự vật đã biết. Có khi 

trong câu không biểu thị đối tượng so sánh nhưng trong suy nghĩ lại có đối tượng so sánh. Ví dụ:

Mấy năm nay thay đổi rất nhiều.

          Ý nghĩa của câu “ 这几年” là “最近几年” (mấy năm gần đây, mấy năm nay). Đại từ nghi 

vấn “几” ở đây biểu thị số ước lượng nhỏ hơn 10. Đại từ nghi vấn “几” trong câu “上海的气度

比北京高好几度 ” trong bài đọc cũng là biểu thị số ước lượng. 

. 5 .

Tôi vẫn thấy thích nhạc cổ điển.

Nói như thế nào?

- Chú thích (cao) cao 

(độ) độ

(ốc tử) phòng

(cảm giác) cảm giác 

(gia đình) gia đình

(lữ quán) nhà nghỉ, khách sạn 

(phạn điếm) khách sạn, tiệm ăn 

(mê) mê, lạc (đường) 

(quang) chỉ

(dã hứa) có thể, có lẽ

(cổ điển) cổ điển

(hiện đại) hiện đại
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(lưu hành) lưu hành, thịnh hành 

(ca khúc) bài hát

(niên khinh)   
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(dao viễn) xa xôi, xa thẳm

 trẻ

. 4 .



.   6   . .   7   .
. 6 .

Nhiệt độ của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh rất nhiều.

 “ ......得多 ”dùng trong câu so sánh, biểu thị sự chênh lệch quá lớn giữa hai sự vật.

- Ngữ pháp

Câu so sánh 

Câu chữ “ 比 ”

Để so sánh sự khác nhau giữa hai sự vật người ta thường dùng câu chữ         :

A 比 B + hình dung từ 



.   6   . .   7   .

         Trong câu chữ “比” nếu vị ngữ là hình dung từ  thì trước hình dung từ không thể sử dụng 

các phó từ như: “很”  “真”  “非常”... Ví dụ:

         Nếu động từ mang bổ ngữ trạng thái , “比” có thể đặt trước động từ, cũng có thể đặt trước 

bổ ngữ. Ví dụ:  

e.g.

A 比 B + hình dung từ

. 7 .. 6 .

Nhiệt độ của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh rất nhiều.

 “ ......得多 ”dùng trong câu so sánh, biểu thị sự chênh lệch quá lớn giữa hai sự vật.

- Ngữ pháp

Câu so sánh 

Câu chữ “ 比 ”

Để so sánh sự khác nhau giữa hai sự vật người ta thường dùng câu chữ         :

A 比 B + hình dung từ 



.   8   . .   9   .

         Khi muốn biểu đạt sự khác biệt tương đối giữa các sự vật, thường sử dụng “ 一点”, “ 一些” 

biểu đạt sự khác biệt không lớn, còn dùng “多”, “很多”，“ 多了” biểu đạt sự khác biệt lớn. Ví dụ: 

Hình thức phủ định của câu chữ “ 比” là “没有” không phải là “不比 ”. Ví dụ:

Động từ “有” biểu thị đạt tới hoặc ước lượng. 

“ 不比 ” dùng để phủ định hoặc phản bác lời nói của đối phương. Ví dụ: 

. 8 .

Hình thức khẳng định: 

Hình thức phủ định:

hình dung từ

hình dung từ

hình dung từ

A 比 B   +  C          B 没有 A  + C 



.   8   . .   9   .

          Hình thức khẳng định thường dùng trong câu nghi vấn hoặc phản vấn, hình thức phủ định 

thường dùng trong câu trần thuật. Ví dụ: 

“更” và “最”

. 9 .

         Khi muốn biểu đạt sự khác biệt tương đối giữa các sự vật, thường sử dụng “ 一点”, “ 一些” 

biểu đạt sự khác biệt không lớn, còn dùng “多”, “很多”，“ 多了” biểu đạt sự khác biệt lớn. Ví dụ: 

Hình thức phủ định của câu chữ “ 比” là “没有” không phải là “不比 ”. Ví dụ:

Động từ “有” biểu thị đạt tới hoặc ước lượng. 

“ 不比 ” dùng để phủ định hoặc phản bác lời nói của đối phương. Ví dụ: 

. 8 .

Hình thức khẳng định: 

Hình thức phủ định:

hình dung từ

hình dung từ

hình dung từ

A 比 B   +  C          B 没有 A  + C 



.   10   . .   11   .

Bổ ngữ số lượng

        Dùng bổ ngữ số lượng khi so sánh sự khác biệt cụ thể về số lượng mức độ giữa các
sự vật. Bổ ngữ số lượng phải đặt sau hình dung từ. Trật tự đó là: 

Câu cảm thán biểu thị cảm thán. 

太/ 真 + hình dung từ. 

Câu cảm thán không dùng miêu tả khách quan. Ví dụ: 

 好/ 多 + hình dung từ. 

. 10 .

Câu cảm thán 

A 比 B + hình dung từ + số lượng từ (bổ ngữ)



.   10   . .   11   .

- Bài tập 

Ngữ âm

Phân biệt âm, thanh điệu

Đọc thành tiếng các cụm từ sau. 

Bài tập thay thế 

. 11 .

Cuối câu thường thêm          .



.   12   . .   13   .
. 12 .



.   12   . .   13   .
. 13 .. 12 .



.   14   . .   15   .
. 14 .

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. 

.



.   14   . .   15   .
. 15 .



.   16   . .   17   .
. 16 .

Làm bài tập theo các ví dụ sau:

Hoàn thành bài hội thoại

.

.



.   16   . .   17   .

. 17 .. 16 .

Làm bài tập theo các ví dụ sau:

Hoàn thành bài hội thoại

.

.



.   18   . .   19   .
. 18 .

Sửa câu sai

Sửa câu sai



.   18   . .   19   .

Trả lời câu hỏi theo tình huống thực tế

. 19 .. 18 .

Sửa câu sai

Sửa câu sai



.   20   . .   21   .

Luyện nói sau khi đọc bài khóa sau.

. 20 .



.   20   . .   21   .
. 21 .

Viết chữ Hán. .

Luyện nói sau khi đọc bài khóa sau.

. 20 .


