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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 giảng dạy kết cấu 
ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn  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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số lượng từ

BẢNG VIẾT TẮT TỪ LOẠI 

danh từ 

đại từ 

động từ 

từ ly hợp 

số từ 

lượng từ 

phó  từ 

trợ từ 

giới từ 

liên từ 

trợ từ kết cấu

trợ từ ngữ khí 

thán từ 

từ tượng thanh 

tiền tố 

hậu tố 

tính từ (hình dung từ)

trợ từ động thái

. 3 .

      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. 

Hà Nội ngày 08 - 10 - 2012
   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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SƠ ĐỒ CƠ QUAN PHÁT ÂM 

. 4 .

môi trên

răng trên

lợi 

ngạc cứng

ngạc mềm

tiểu thiệt, lưỡi con 

môi dưới 

răng dưới 

mặt lưỡi 

gốc lưỡi 

đầu lưỡi

dây thanh 

khoang mũi 

. 5 .

TỪ NGỮ DÙNG TRÊN LỚP 

Từ ngữ giáo viên dùng trên lớp 

Xin chào các em (bạn)! Bây giờ chúng ta bắt đầu học.

!
Các em hãy nhìn lên bảng ! 

Hãy nghe tôi phát âm !

Nghe tôi nói. 

Hãy nói theo tôi. 

Hãy đọc theo tôi. 

Hãy viết theo tôi. 

Hãy nghe lại lần nữa. 



. 6 .

Bây giờ hãy nghe và viết lại.

Hãy đọc lại lần nữa. 

Hãy nói lại lần nữa. 

Hãy viết lại lần nữa. 

Hãy mở sách ra, giở đến trang               . 

Đọc bài đọc, cần đọc to và rõ ràng. 

Có vấn đề gì xin hỏi tôi. 

Bây giờ tôi giao bài tập.

Chuẩn bị trước từ vựng của bài mới, phải đọc được viết được.

Hãy xem phần ngữ pháp/chú thích. 

Hãy nộp bài tập ở nhà cho tôi. 

Tan học.

Từ ngữ học viên sử dụng trên lớp 

Chào thầy (cô) ạ ! 

Xin thầy (cô) nói chậm một chút. 

Xin thầy (cô) nói lại một lần nữa.

Xin thầy (cô) đọc lại lần nữa.

Chữ ( từ ) này đọc như thế nào? 

Từ này có nghĩa là gì? 
. 7 .



. 8 .

Từ “.......” trong tiếng Anh, tiếng Hán nói như thế nào?

Bài tập của ngày hôm nay là bài nào?

Thưa thầy (cô), bạn ấy ốm, nên không thể đi học được. 

 Xin lỗi thầy (cô), em đến muộn .

Cảm ơn thầy (cô)! 

Tạm biệt!

I

Bài 1: Xin chào

Bài 2: Tiếng Hán không khó lắm

Mục lục



III

Bài 5: Đây là thầy giáo Vương

Bài 6: Tôi học tiếng Hán

Bài 7: Bạn ăn gì 

Bài 8: Một cân táo bao nhiêu tiền 

II

Bài 3: Ngày mai gặp lại

Bài 4: Bạn đi đâu đấy 



IV

Bài 9: Tôi đổi tiền  nhân dân tệ

Bài 10: Ông ấy sống ở đâu 

Bài 11: Chúng tôi đều là lưu học sinh

V

Bài 12: Bạn học ở đâu 

Bài 13: Đây không phải là thuốc Đông y



XIN CHÀO

 Bài đọc

(nhĩ)                                           anh, chị, bạn, ông, bà...

(hảo)                                          tốt, đẹp, hay, ngon....

xin chào

(ngũ)                                          năm

BÀI 1

(nhất)                                         một

(bát)                                           tám

(đại)                                           to, lớn

(bất)                                           không, chẳng

. 1 .

Từ mới 

VI

Bảng từ vựng

Bài 14: Xe của bạn mới hay cũ 

Bài 15: Công ty của ông 
             có bao nhiêu nhân viên 



(khẩu)                                              miệng, nhân khẩu

(bạch)                                               trắng

(nữ)                                                 nữ, phụ nữ

 (mã)                                                con ngựa 

- Thanh mẫu

- Ghép âm

- Vận mẫu (vần)

 . 2 .

- Ngữ âm - Thanh điệu 

Thanh 1      

Thanh 2      

Thanh 3    
Thanh 4   

- Chú thích 

Cấu tạo của âm tiết trong tiếng Hán.

         Phần lớn âm tiết trong tiếng Hán do thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu tạo thành.
 Ví dụ:                           đều là âm tiết.
         Phụ âm mở đầu của âm tiết gọi là thanh mẫu.
  Ví dụ: ( b, m, h). Phần còn lại là vận mẫu. Ví dụ:                      . 
       Tiếng phổ thông Hán ngữ hiện đại có hơn 400 âm tiết.

. 3 .

- Thanh mẫu :
- Cách phát âm



Âm đầu lưỡi, tắc trong, không bật hơi. Khi phát âm, đầu lưỡi chạm vào chân răng trên, 
khoang miệng trữ hơi rồi đầu lưỡi  hạ xuống thật nhanh  khiến luồng hơi đột ngột 
ra ngoài. Dây thanh không rung. 

Âm đầu lưỡi, tắc trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống như âm d, khi luồng hơi từ miệng 
đột ngột bật ra, cần đẩy mạnh hơi ra. Dây thanh không rung. 

Âm đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, ngạc mềm và lưỡi con hạ 
xuống, khoang mũi mở. Dây thanh rung. 

Âm bên, đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, so với âm n lùi về phía 
sau nhiều hơn, luồng hơi theo hai bên đầu lưỡi ra ngoài. Dây thanh rung. 

. 5 .

Âm 2 môi mũi, không bật hơi, hai môi khép. Khi phát âm, hai môi khép, ngạc mềm và lưỡi 

con hạ xuống, luồng khí theo khoang mũi ra ngoài. Dây thanh rung.

. 4 .

Âm môi răng, xát trong. Răng trên tiếp xúc với môi dưới, luồng hơi ma sát thoát ra ngoài.
Dây thanh không rung.

Âm 2 môi, tắc trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống như b, luồng hơi bị lực ép đẩy ra ngoài, 
thường gọi là "bật hơi". Dây thanh  không rung.

Âm 2 môi tắc, trong, không bật hơi, hai môi khép chặt, khoang miệng chứa đầy hơi, hai môi 
bật mở nhanh khiến luồng hơi bên trong bật ra ngoài, thường gọi là âm "không bật hơi". 
Dây thanh không rung.

 



. 7 .

Miệng hé, môi dẹt, lưỡi ở vị trí cao, tiến về phía trước.

Vị trí lưỡi cũng giống như i, nhưng cần môi tròn, độ mở của miệng gần giống như khi 
phát âm u. 

Miệng hé, môi tròn, lưỡi ở vị trí cao, nghiêng về phía sau.

Vì có i nên a trong vận mẫu ghép ai đọc là [a], vị trí lưỡi so với [A] hơi lệch về phía trước, 
các trường hợp còn lại đọc là [A].

Độ mở miệng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về phía sau, môi không tròn. 

Độ mở miệng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về phía sau, môi tròn.

- Vận mẫu ghép:

Âm cuống lưỡi, trong tắc, không bật hơi. Khi phát âm, phần cuống lưỡi nâng cao sát 
ngạc mềm. Sau khi trữ hơi, hạ nhanh phần cuống lưỡi xuống để cho  hơi bật ra ngoài một 
cách đột ngột. Dây thanh không rung.

Âm cuống  lưỡi, tắc trong, bật hơi. Khi phát âm, bộ vị cấu âm giống như âm    .
Khi luồng hơi từ trong khoang miệng bật ra đột ngột, cần đưa hơi mạnh. Dây thanh 
không rung. 

Âm cuống lưỡi, xát trong. Khi phát âm, cuống lưỡi tiếp cận với ngạc mềm, 
luồng hơi từ khoang giữa ma sát đi ra. Dây thanh không rung.

Miệng mở rộng, lưỡi ở vị trí thấp nhất, môi không tròn. 

. 6 .

- Vận mẫu đơn:



i, u, ü  có thể tự biến thành âm tiết. Khi đó chúng lần lượt viết thành yi  wu và yu. 

Tiếng Hán phổ thông có bốn thanh điệu cơ bản. Kí hiệu của các thanh là: 

. 8 .

- Thanh điệu

- ( Thanh một) ,     ( thanh hai)  ,      (thanh ba)    ,      ( thanh tư)
      Thanh điệu khác nhau thì ý nghĩa biểu đạt cũng khác nhau. Ví dụ:

Vì có o nên a trong ao đọc thành [a]. 

e trong ei đọc thành [e]

tám                       nhổ                           bia                            bố 

- Quy tắc viết

        Kí hiệu thanh điệu viết trên nguyên âm chính. Khi nguyên âm i mang thanh điệu phải bỏ 

dấu chấm ở trên i đi.Ví dụ: n3i, b3i. Khi vận mẫu của một âm tiết có hai hoặc hơn hai nguyên 

âm thì kí hiệu thanh điệu phải được viết ngay trên nguyên âm có độ mở của cửa miệng lớn nhất.

Ví dụ: h3ao, m4ei, l2ou.

- Biến điệu 

Khi hai âm tiết mang thanh 3 liền nhau, thì thanh ba thứ nhất đọc thành thanh 2. 
Ví dụ: 

- Âm tiết và chữ Hán. 

. 9 .

          Chữ Hán là hình thức văn tự của tiếng Hán, mỗi âm tiết có thể được viết bởi một hoặc 

  nhiều chữ Hán. Ví dụ:



- Bài tập

 Thanh điệu

 Biến điệu 

 Phân biệt âm

 Phân biệt thanh mẫu

. 10 . . 11 .

 Phân biệt vận mẫu

 Phân biệt âm, thanh điệu

Nhận mặt chữ và đọc



(Hán ngữ)                                       tiếng Hán
                                                       tiếng Hoa

- Bài đọc

- Từ mới

(mang)                                            bận

(ma)                                            trợ từ nghi vấn

(ngận, hấn)                                rất

(nan)                                        khó

. 13 .

BÀI 2 TIẾNG HÁN KHÔNG KHÓ LẮM

 Tập viết chữ Hán 

. 12 .




