
LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
 Giáo trình Hán ngữ Msutong (Sơ cấp 1)

Ngày Kỹ năng Nội dung Ghi chú

1 Giới thiệu

- Làm quen với tiếng Trung
- Nguồn gốc của tiếng Trung
- Học phiên âm tiếng Trung (thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu)
- Thực hành luyện tập phát âm

 Xem bài giảng: Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tham khảo kênh Youtube: https://www.youtube.com/@TrungTamNgoaiNguHaNoi/featured

2 Làm quen
- Những nét thường gặp trong chữ Hán
- Bảng quy tắc thứ tự viết các nét trong chữ Hán
- Ôn luyện lại cách phát âm tiếng Trung ở buổi 1 Gợi ý: https://www.youtube.com/watch?v=SN6RSLkTinE

3 Bài 1: 你好!

- Khái quát ngữ âm tiếng Hán
- Chủ đề "Xin chào!"
- Học từ vựng và cách đọc số từ 1 đến 10
- Luyện nghe bài khóa chào hỏi
- Luyện nói về chủ đề chào hỏi https://www.youtube.com/watch?v=f1ODMu5yOIE

4 Ôn tập bài 1

- Ôn tập kiến thức của Bài 1
- Luyện nghe lại nhiều lần đoạn hội thoại về chủ đề chào hỏi
- Luyện nói theo đoạn hội thoại
- Học từ mới bài 1 và luyện viết các từ vừa học
- Ghi âm và chỉnh giọng điệu Gợi ý: https://www.youtube.com/watch?v=sT9mTTShe9A

5 Bài 2: 你叫什么名字？

- Học ngữ âm: e ai ei ao ou an en ang eng
- Chủ đề "Bạn tên là gì?"
- Học từ mới bài 2
- Luyện nghe bài khóa
- Đọc lại bài khóa
- Cấu trúc cơ bản trong tiếng Hán
- Cách dùng "Cụm danh từ + 呢 " https://www.youtube.com/watch?v=ISYYjOP5F_o

6 Ôn tập bài 2

- Ôn tập lại kiến thức bài 2
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện phát âm
- Luyện nghe hội thoại nhiều lần và chép lại
- Giới thiệu về bản thân

7 Bài 3: 很高兴认识你

- Ngữ âm: ji qi xi zi ci si zhi chi shi ri
- Chủ đề " Rất vui được gặp bạn"
- Học từ vựng liên quan đến họ tên, trao đổi danh thiếp
- Ngữ pháp câu vị ngữ tính từ, câu nghi vấn
- Cách dùng phó từ 也 https://www.youtube.com/watch?v=INkI_e3xHGw

8 Ôn tập bài 3

- Ôn tập lại kiến thức bài 3
- Học từ vựng về chào hỏi, làm quen
- Làm bài tập ngữ âm
- Luyện nghe, luyện nói về cách chào hỏi, làm quen
- Tập viết chữ Hán

9 Bài 4: 你去哪儿？

- Ngữ âm: i ia ie iao iou (iu) ian in iang ing iong
- Chủ đề " Bạn đi đâu?"
- Câu nghi vấn chính phản
- Học các số từ 1-100 trong tiếng Hán
- Biến điệu của "一" https://www.youtube.com/watch?v=XMRJiA4Fo1M
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10 Ôn tập bài 4

- Xem lại kiến thức bài 4
- Học từ vựng liên quan tới hỏi giá tiền
- Ghi âm và đọc lại đoạn hội thoại
- Làm bài tập 
- Ôn tập cách đọc, cách viết số từ 1-100

11 Bài 5: 你想吃什么？

- Ngữ âm: u ua uo uai uei uan uen uang ueng 
- Chủ đề "Bạn muốn ăn gì?"
- Biến điệu của "不"
- Cách sử dụng lượng từ "个" https://www.youtube.com/watch?v=tij944L_n4c

12 Ôn tập bài 5

- Xem lại kiến thức bài 5
- Học từ vựng liên quan tới đồ ăn 
- Luyện tập đặt câu hỏi và trả lời về chủ đề đồ ăn
- Làm bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống
- Ghi âm và đọc lại đoạn hội thoại

13 Bài 6: 你在哪里工作？

- Chủ đề "Bạn làm việc ở đâu?"
- Kết cấu giới từ "在 + nơi chốn/từ phương vị" làm trạng ngữ
- Nghe và trả lời câu hỏi đúng sai
- Viết một đoạn văn về nơi làm việc của bạn https://www.youtube.com/watch?v=K7GNVrVOk8Q

14 Ôn tập bài 6

- Ôn tập kiến thức đã học ở bài 6
- Hỏi và trả lời về tình hình công việc
- Học từ vựng liên quan tới công việc
- Tập viết chữ Hán
- Ghi âm và đọc lại bài khóa
- Làm bài tập sắp xếp câu

15 Bài 7: 中国银行在哪儿？

- Chủ đề "Ngân hàng Trung Quốc ở đâu?"
- Động từ "在"
- Phó từ "就"
- Bộ thủ chữ Hán: bộ miên, bộ nghiễm, bộ thủ https://www.youtube.com/watch?v=UM_ahRksimY

16 Ôn tập bài 7

- Ôn tập kiến thức bài 7
- Học từ vựng về chủ đề chỉ đường
- Làm bài tập chọn từ thích hợp vào chỗ trống
- Ghi âm và đọc từ vựng
- Nghe lại nhiều lần bài khóa

17 Bài 8: 你的生日是几月几号？

- Chủ đề "Sinh nhật của bạn là ngày tháng nào?"
- Câu vị ngữ danh từ
- Cách biểu đạt thứ ngày tháng
- Trạng ngữ chỉ thời gian
- Bộ thủ: bộ thủy, bộ nhật, bộ mục https://www.youtube.com/watch?v=f-9zgyG9G0w

18 Ôn tập bài 8

- Rà soát lại kiến thức bài 8
- Viết một đoạn văn về ngày sinh nhật của bạn
- Học từ vựng về thứ, ngày, tháng
- Đặt câu hỏi với các từ đã học ở buổi trước

19 Bài 9: 你喜欢中国电影还是美国电影？

- Chủ đề "Bạn thích phim Trung Quốc hay phim Mỹ"
- Trợ từ ngữ khí "吧"
- Bộ thủ: bộ tâm, bộ túc, bộ kim
- Đọc lại đoạn văn nhiều lần
- Nghe đoạn văn và ghi chép lại https://www.youtube.com/watch?v=N_3BJNKxK5Q
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20 Ôn tập bài 9

- Rà soát kiến thức bài 9
- Học từ vựng về phương tiện giao thông
- Ghi âm và đọc từ vựng
- Đặt câu hỏi về sở thích
- Tập viết chữ Hán

21 Bài 10: 你 家 有 几 口 人？

- Chủ đề "Nhà bạn có mấy người?"
- Hỏi và giới thiệu về người nhà
- Hỏi và trả lời về tuổi tác
- Bộ thủ: bộ thủ, bộ khuyển, bộ xích
- Làm bài tập đọc hiểu, điền chữ Hán theo phiên âm có sẵn https://www.youtube.com/watch?v=d7h0eOZyGM4

22 Luyện tập tổng hợp - Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học

https://www.youtube.com/watch?v=d7h0eOZyGM4

