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Lời nói đầu

Sơ đồ tư duy-Mindmap hiện nay không còn là một thuật ngữ xa lạ với 
chúng ta. Với khả năng tối ưu hóa ghi chép, thu thập và xử lý thông tin 
một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn, Mindmap là phương pháp 

tư duy hiệu quả, đang được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực dạy và học nói 
chung, đặc biệt là học ngoại ngữ nói riêng. Dựa trên ưu điểm của phương pháp 
tư duy này, nhóm tác giả MCBooks đã tiến hành biên soạn cuốn sách “Học 
nhanh nhớ lâu ngữ pháp tiếng Trung thông dụng - Ứng dụng sơ đồ tư duy 
trong giao tiếp và luyện thi HSK” nhằm giúp bạn đọc nắm được kiến thức từ 
tổng quan đến chi tiết về hệ thống ngữ pháp tiếng Trung.

Trong việc học ngoại ngữ, ngữ pháp luôn được ví như bộ khung xương vững 
chắc. Do đó, muốn học tốt và sử dụng thành thạo ngoại ngữ thì người học 
cần nắm vững kiến thức ngữ pháp. Cuốn sách gồm có hai chương chính cũng 
là hai điểm cần nắm vững trong hệ thống ngữ pháp tiếng Trung là: từ loại và 
các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thường gặp. Nội dung mỗi phần đều được 
minh họa bằng những hình ảnh trực quan sinh động sắp xếp theo sơ đồ tư duy, 
giúp bạn đọc học và ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống. Ngoài ra, trong mỗi 
phần cấu trúc câu cơ bản, tác giả còn biên soạn những bài tập ngắn để thực 
hành và củng cố lại kiến thức ngữ pháp được giới thiệu trong bài.

Chúc các bạn độc giả yêu thích tiếng Trung sẽ có một nền tảng kiến thức ngữ 
pháp vững chắc để đạt kết quả cao trong các kì thi tiếng Trung cũng như vận 
dụng thành thạo trong giao tiếp và đáp ứng yêu cầu công việc của mình!

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp quý giá của quý độc giả.

Xin chân thành cảm ơn!

Ban biên tập 

The Zhishi

      



 
CHƯƠ NG 1

TỪ LOẠI 
TRONG TIẾNG TRUNG
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词类 
TỪ LOẠI

实词 
Thực từ

定义 
Định  
nghĩa

Có thể đứng độc lập làm 
thành phần chính trong 
câu, có ý nghĩa từ vựng 

và ý nghĩa ngữ pháp

Không thể đứng độc lập 
làm thành phần chính 
trong câu, chỉ mang ý 

nghĩa ngữ pháp

Không mang đặc điểm 
của thực từ hay hư từ

叹词 Thán từ

象声词 Từ tượng thanh

语气词 Từ ngữ khí

助词 Trợ từ

连词 Liên từ

介词 Giới từ

副词 Phó từ

代词 Đại từ

数词 Lượng từ

量词 Số từ

区别词 Từ khu biệt

状态词 Từ trạng thái

形容词  
Hình dung từ (Tính từ)

动词 Động từ

名词 Danh từ

分类 
Phân  
loại

定义 
Định  
nghĩa

分类 
Phân loại

定义 
Định  
nghĩa

分类 
Phân loại

虚词 
Hư từ

特殊词类 
Loại từ  
đặc biệt
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PHẦN 1

THỰC TỪ



一、名词
BÀI 1. DANH TỪ

1. 名词的定义和分类 Định nghĩa và phân loại danh từ

 Danh từ dùng để gọi tên con người hoặc sự vật, bao gồm cả các từ biểu thị 
thời gian, nơi chốn, phương vị. 

 书 shū: sách

 感情 gǎnqíng: tình cảm

 越南 Yuènán: Việt Nam

分类 

Phân loại

一般名词  
Danh từ thông thường

时间名词 Danh từ thời gian 
现在 xiànzài: hiện tại  
秋天 qiūtiān: mùa thu  
早晨 zǎochén: sáng sớm

普通名词  
Danh từ thường 
学生 xuéshēng: học 
sinh  
狗 gǒu: chó  
汽车 qìchē: xe hơi

专有名词  
Danh từ riêng 
长城 Chángchéng:  
Vạn Lí Trường Thành  
天安门 Tiān’ānmén: 
Thiên An Môn  
联合国 Liánhéguó: 
Liên Hợp Quốc

集合名词  
Danh từ tập hợp 
车辆 chēliàng: xe cộ
人民 rénmín : nhân 
dân  
物品 wùpǐn:  
vật dụng

抽象名词  
Danh từ trừu tượng 
思想 sīxiǎng: tư tưởng  
道德 dàodé : đạo đức  
文化 wénhuà :  
văn hóa

物质名词  
Danh từ vật chất 
水 shuǐ: nước  
风 fēng: gió  
油 yóu: dầu

处所名词Danh từ nơi chốn 
中国 Zhōngguó: Trung Quốc  
河内 Hénèi: Hà Nội  
亚洲 Yàzhōu: châu Á

方位词 Danh từ phương vị 
前/ 后 qián/ hòu: trước/ sau 
左/ 右 zuǒ/ yòu: trái, phải  
北边 Běibian: phía Bắc
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2. 名词的语法特征  Đặc điểm và chức năng ngữ pháp của danh từ

a. 语法功能 Chức năng ngữ pháp

 Danh từ có thể làm chủ ngữ.

 学生在学习。

Xuéshēng zài xuéxí.

Học sinh đang học bài.

 裙子是红色的。

 Qúnzi shì hóngsè de.

Cái váy có màu đỏ.

 Danh từ có thể làm tân ngữ.

 买书mǎishū: mua sách

 找图片zhǎo túpiàn: tìm bức ảnh

b. 语法特点 Đặc điểm ngữ pháp

 Danh từ có thể mang định ngữ.

 旧朋友jiù péngyǒu: bạn cũ

 好性格hǎo xìnggé: tính cách tốt

 Danh từ có thể trực tiếp đứng cạnh một danh từ khác và bổ nghĩa cho danh 
từ đó. 

 英语小说Yīngyǔ xiǎoshuō: tiểu thuyết tiếng Anh

 小学老师xiǎoxué lǎoshī: giáo viên tiểu học

 Danh từ thường không đứng sau phó từ 

 x 不人 bù rén

 x 很书 hěn shū
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GHI NHỚ

Đa số danh từ không làm vị ngữ, trạng ngữ, tuy nhiên các danh từ 
thời gian lại thường làm trạng ngữ trong câu biểu thị thời gian xảy 
ra sự việc.

 他明天去北京。

Tā míngtiān qù Běijīng.

 Ngày mai anh ấy đi Bắc Kinh.

 你现在做什么工作？

 Nǐ xiànzài zuò shénme gōngzuò?

 Hiện tại bạn đang làm công việc gì?



二、动词
BÀI 2. ĐỘNG TỪ

1. 动词的定义和分类  Định nghĩa và phân loại động từ

 Động từ dùng để biểu thị hành động, hành vi, hoạt động tâm lí hoặc tồn 
tại, thay đổi, biến mất,...

 看kàn: nhìn

 要yào: muốn

 有yǒu: có

 爱ài: yêu

 希望xīwàng: hy vọng

动作行为动词 Động từ động tác, hành vi 
学xué: học, 听tīng: nghe, 走zǒu: đi

心里活动动词 Động từ hoạt động tâm lí 
喜欢xǐhuān: thích, 害怕hàipà: sợ hãi, 讨厌tǎoyàn: ghét

表示存在、变化、消失的动词 Động từ biểu thị tồn tại, 
biến đổi, biến mất 
发生fāshēng: xảy ra, diễn ra, 有yǒu: có, 死亡sǐwáng: mất

判断动词 Động từ phán đoán 
是shì: là

能源动词 Động từ năng nguyện 
能néng: có thể, 想xiǎng: muốn, 应该yīnggāi: nên

趋向动词 Động từ xu hướng 
来/ 去lái/ qù: đến/ đi , 进/ 出jìn/ chū: vào/ ra,  过guò: từng

分类 

Phân loại

14



CHƯƠ NG 2
 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG 

TRUNG THÔNG DỤNG
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1. “是” 字句
CÂU CHỮ “是”

•	 肯定式 Hình thức khẳng định

Chủ ngữ + 是 + danh từ.

  

 VÍ DỤ

  我是大学生。

  Wǒ shì dàxuéshēng.

  Mình là sinh viên đại học.

  她是中国人。

  Tā shì Zhōngguórén.

  Cô ấy là người Trung Quốc.

•	 否定式Hình thức phủ định

Chủ ngữ + 不 + 是 + danh từ.

 VÍ DỤ

  我不是大学生。

  Wǒ bú shì dàxuéshēng.

  Mình không phải sinh viên đại học.
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  她不是中国人。

  Tā bú shì Zhōngguórén.

  Cô ấy không phải người Trung Quốc.

•	 疑问式 Hình thức nghi vấn

Chủ ngữ + 是 + danh từ + 吗?

hoặc Chủ ngữ + 是不是 + danh từ?  

 

VÍ DỤ

Bạn là sinh viên đại học 
phải không?

你是大学生吗？

Nǐ shì dàxuéshēng ma?

她是中国人吗？ 

Tā shì Zhōngguórén ma?

你是不是大学生？

Nǐ shì bú shì dàxuéshēng?

她是不是中国人？

Tā shì bú shì Zhōngguórén?

Cô ấy có phải là người 
Trung Quốc không?
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LUYỆN TẬP  

 Chọn đáp án đúng cho những câu sau:

1. 他…...老板吗？

A.是   B.是不是 C.不                  D.好

2. 王老师是你的中文老师…...?

A.哦  B. 吗  C.哎    D.哇

3. 我妈妈…...医生，她是一名护士。

A.没             B.不是   C.没有    D.吗



2. “有” 字句
CÂU CHỮ “有”

•	 肯定式 Hình thức khẳng định

Chủ ngữ + 有+ danh từ.

 

 VÍ DỤ

  我有两个中国朋友。

  Wǒ yǒu liǎng gè Zhōngguó péngyou.

  Mình có hai người bạn người Trung Quốc.  

玛丽今天有中文课。

  Mǎlì jīntiān yǒu Zhōngwén kè.

Hôm nay Mary có tiết học tiếng Trung.

•	 否定式 Hình thức phủ định

Chủ ngữ + 没有 + danh từ.

 VÍ DỤ

  我没有中国朋友。

  Wǒ méiyou Zhōngguó péngyou.

  Mình không có bạn người Trung Quốc.
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  玛丽今天没有中文课。

  Mǎlì jīntiān méiyǒu Zhōngwén kè.

  Hôm nay Mary không có tiết học tiếng Trung.

•	 疑问式 Hình thức nghi vấn

Chủ ngữ + 有 + danh từ + 吗?

hoặc Chủ ngữ + 有没有 + danh từ?

 VÍ DỤ

Cậu có người bạn Trung 
Quốc nào không?

你有中国朋友吗？

Nǐ yǒu Zhōngguó péngyou ma?

玛丽今天有中文课吗？

Mǎlì jīntiān yǒu Zhōngwén kè ma?

你有没有中国朋友？

Nǐ yǒu méiyou Zhōngguó péngyou?

玛丽今天有没有中文课？

Mǎlì jīntiān yǒu méiyou Zhōngwén kè?

Hôm nay Mary có tiết học 
tiếng Trung không?
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LUYỆN TẬP

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

不是  有没有 吗  不  有 
  

1. 他.........一辆摩托车。

2. 安娜作天.........跟你去学校联欢晚会？

3. 桌子上的三本中文书.........王老师的书。

4. 明天你去.........去邮局寄包裹？

5. 他们喜欢踢足球.........?


