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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu từ '' Shang''(上) và 

"Xia" (下) trong tiếng Hán hiện đại và từ 

tương ứng trong Tiếng Việt. 

Nguyễn Thị 

Tuyết Minh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Phương từ là các từ chỉ phương hướng và vị trí hoặc 

biểu thị không gian và thời gian. Do có những khác 

biệt nhất định về văn hóa truyền thống và lối diễn 

đạt nên việc sử dụng các phương từ như “lên”, 

“xuống”, “trên”, “dưới” ở hai ngôn ngữ có sự khác 

biệt nhất định. Báo cáo này so sánh “上” và “下” 

trong tiếng Trung với “trên” và “dưới” trong tiếng 

Việt về ngữ pháp (cấu trúc ngữ pháp, đặc điểm ngữ 

pháp, chức năng ngữ pháp), ngữ nghĩa (nghĩa không 

gian, nghĩa mở rộng, ...). Chúng ta có thể hiểu sâu 

hơn về đặc điểm của “上” và “下” trong tiếng Trung 

và “Trên” và “Dưới” trong tiếng Việt, từ đó làm 

giảm khả năng mắc lỗi trong cách sử dụng và trong 

công tác giảng dạy. 



2 Đại học 

Phân tích lỗi sai thường gặp trong việc 

sử dụng động từ ly hợp của sinh viên 

năm ba ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc 

Trường Đại Học Thủ Dầu Một. 

Hồ Nhìn Cấm 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

Động từ ly hợp là một hiện tượng đặc biệt và chiếm 

số lượng lớn trong lượng từ vựng tiếng hán. Xuất 

phát từ tính phức tạp của động từ ly hợp, người học 

thường xuyên gặp khó khăn trong việc thụ đắc loại 

từ này. Chính vì vậy, bản thân lựa chọn sinh viên 

năm ba ngành ngôn ngữ Trung Quốc làm đối tượng 

khảo sát nghiên cứu trong vấn đề sử dụng động từ ly 

hợp. Mục đích của bài luận văn là làm rõ đặc điểm 

của động từ ly hợp, tiến hành khảo sát tình hình sử 

dụng của sinh viên năm ba. Nội dung chủ yếu của 

chương 1 là nêu định nghĩa, phân loại, đặc điểm ngữ 

pháp của động từ ly hợp. Chương 2: tìm hiểu về tình 

hình sử dụng động từ ly hợp của sinh viên năm ba 

chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc Trường Đại 

học Thủ Dầu Một, phân tích kết quả khảo sát. Nội 

dung của chương 3 là chỉ ra những lỗi sai thường 

gặp, đưa ra một số biện pháp và kiến nghị nhằm 

giảm thiểu lỗi sai khi dùng động từ ly hợp. Hy vọng 

đây sẽ là tài liệu tham khảo giúp đỡ người học tránh 

những lỗi sai khi dùng động từ ly hợp, từ đó nâng 

cao trình độ tiếng trung. 

3 Đại học 
Nghiên cứu so sánh phó từ ngữ khí trong 

tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhi 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ thời kỳ cận đại cho đến hiện đại ngày nay, khái 

niệm về phó từ vẫn còn rất mơ màng và chưa rõ 

ràng, vì vậy mà trong quá trình học, người học luôn 

gặp rất nhiều khó khăn để lý giải và hiểu rõ bản chất 

cũng như định nghĩa của phó từ. Do đó trong bài báo 

cáo tốt nghiệp này, tôi đã tiến hành nghiên cứu về 

cấu trúc-ngữ pháp của phó từ ngữ khí trong tiếng 

Việt và tiếng Hán hiện đại, để sau đó đối chiếu các 

phương diện này của hai ngôn ngữ . Mặc dù số 

lượng của loại phó từ ngữ khí này không nhiều, 

nhưng tần suất xuất hiện của chúng trong câu là 

tương đối cao. Đặc biệt, ý nghĩa chung của nó là 

biểu đạt thái độ, cảm xúc chủ quan của người nói 

trong câu, trong mệnh đề đó. Bài báo cáo này lấy 



phó từ ngữ khí để làm đối tượng nghiên cứu. Kết 

quả nghiên cứu hy vọng sẽ là nguồn tham khảo chất 

lượng để giúp mọi người tháo gỡ những khó khăn 

trong quá trình học tập và tìm tài liệu. 

4 Đại học 
So sánh phong tục đón tết nguyên đán 

của người Trung Quốc và Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thủy 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Tết Nguyên Đán là một sự kiện đặc biệt mang nét 

văn hóa đặc sắc đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. 

Có thể nói, đối với người Trung Quốc và Việt Nam, 

lễ hội mùa xuân là lễ hộiquan trọng nhất trong năm 

để các thành viên trong gia đình sum họp, đoàn tụ 

sau một năm học tập và làm việc vất vả. Đây cũng là 

ngày mà mọi người quan tâm, tha thứ, trút bỏ những 

lỗi lầm của năm cũ và bắt đầu một năm mới tốt đẹp 

hơn. Là hai nước có nét tương đồng về văn hóa, nên 

phong tục đón tết cũng có những nét tương đồng 

như: Màu sắc chủ đạo trong ngày tết của hai nước 

đều là màu đỏ, tượng trưng cho điềm lành và thịnh 

vượng. Trong dịp năm mới, trẻ 

em đều sẽ được lì xì và nhận những lời chúc tốt đẹp, 

v.v... Tuy nhiên, phong tục đón tết của người Trung 

Quốc và Việt Nam cũng có nhiều nét khác biệt, bởi 

mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa đặc trưng 

riêng. Vì vậy, đề tài tìm hiểu phong tục đón tết 

nguyên đán của người Trung Quốc và Việt Nam từ 

đó đưa ra sự so sánh. 

5 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp học hiệu quả 

Quán ngữ dụng của sinh viên năm ba 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Trương Thị 

Hương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Nội dung cốt yếu của bài báo cáo là tìm ra phương 

pháp học hiệu quả Quán dụng ngữ của sinh viên năm 

ba chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại 

học Thủ Dầu Một. Bài báo cáo bao gồm: những kiến 

thức, nội dung, khái niệm cơ bản về Quán dụng ngữ; 

Khảo sát tình hình học Quán dụng ngữ của sinh viên 

năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường 

Đại học Thủ Dầu Một ; Từ khảo sát tiến hành nghiên 

cứu, phân tích kết quả khảo sát và tìm ra những 

phương pháp thích hợp, hiệu quả cho việc học Quán 

dụng ngữ của sinh viên. 



6 Đại học 
Nghiên cứu đối chiếu từ “首” trong tiếng 

hán hiện đại và từ tương ứng trong tiếng 

việt 

Lưu Huyền 

Trân 

 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

 

"首" là một từ phổ biến trong tiếng Trung hiện đại, 

các từ ghép với "首" không chỉ nhiều mà còn đa 

dạng về ngữ nghĩa và cấu trúc. Hầu hết những người 

học tiếng Trung thường sử dụng nghĩa cơ bản của "

首", nhưng họ không hiểu hết nghĩa gốc và nghĩa 

mở rộng của "首". Luận án chủ yếu sử dụng phương 

pháp phân tích so sánh để hiểu sâu hơn về nghĩa của 

từ "首" trong tiếng Hán hiện đại, cũng như cấu trúc 

và đặc điểm ngữ nghĩa của các từ tạo nên "首", chỉ 

ra rằng "首" là một từ đa nghĩa. So sánh với các từ 

tương ứng trong tiếng Việt tìm ra điểm giống và 

khác nhau giữa hai từ. Do đó, bài viết này phân tích 

cơ sở của các cấp độ nghĩa khác nhau của từ và 

nghiên cứu sâu hơn về đối tượng của động từ "首". 

Ngoài ra, "首" trong tiếng Trung hiện đại có thể 

được sử dụng như một từ đơn âm hoặc như một từ 

ghép. 

7 Đại học 

Phân tích từ " xin" trong tiếng Hán hiện 

đại và ý nghĩa tương ứng trong tiếng 

Việt 

 

Lê Thị Diễm 

Hương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong tất cả tiếng Hán hiện đại nói chung và đặc biệt 

là chữ “xin” trong tiếng Hán hiện đại nói riêng, mỗi 

từ Hán đều có nhiều nghĩa, hình thức từ cũng khác 

nhau, hiển nhiên cách sử dụng cũng không giống, 

qua quá trình so sánh hai ngôn ngữ của hai quốc gia, 

chúng ta có thể thấy được sự khác biệt. Trong đề tài 

này, tôi phân tích chữ "xin" trong tiếng Hán hiện đại 

với nghĩa tương ứng trong tiếng Việt, chính là để 

bản thân , các bạn sinh viên có thể dễ dàng thấy 

được trong trong quá trình giao tiếp từ này mang rất 

nhiều nghĩa, sự khác nhau và giống nhau giữa nghĩa 

gốc và nghĩa mở rộng, hi mong rằng mọi người 

thông qua đề tài này có thể hiểu và hiểu đầy đủ về 

nghĩa của từ “xin”. Đồng thời mọi người có thể hiểu 

toàn bộ ý nghĩa. Ngoài ra, nó cũng là một nguồn tài 

liệu tham khảo cho việc dạy và học. 

 



8 Đại học 

Phân tích đối chiếu từ "kai" trong tiếng 

Hán hiện đại với nghĩa tương ứng trong 

tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ vựng tiếng Trung gồm nhiều mục và tính năng 

khiến người học gặp không ít khó khăn khi học tiếng 

Trung. Tiếng Trung Quốc hiện đại "Kai" có một 

cách diễn đạt tương đối với tiếng Việt, đó là: "mở", 

"nở", "lái", .... Tôi đã từ lâu đã có hứng thú với từ 

"kai". Bài viết này bao gồm 5 phần, phần mở đầu 

giải thích lý do và mục đích nghiên cứu của tôi, tình 

trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và nguồn tài liệu tham khảo. Nội dung 

chính của chương đầu là phân tích các đặc điểm của 

chữ "kai" trong tiếng Trung. Chương thứ hai chủ yếu 

nói về đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ "mở" 

trong tiếng Việt, từ hai khía cạnh đó tiến hành phân 

tích từ “kai” trong tiếng Hán hiện đại và tử “mở” 

trong Tiếng Việt. Nội dung chính của chương thứ ba 

là đặc điểm của chữ“nở” và phân tích so sánh chữ 

"kai" trong tiếng Hán hiện đại và chữ "nở" của tiếng 

Việt trên hai phương diện ngữ nghĩa và ngữ nghĩa. 

Nội dung chính của Chương 4 là nghiên cứu so sánh 

giữa chữ "Kai" và chữ "mở" và "nở" của tiếng Trung 

hiện đại, chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa 

chữ "Kai" trong tiếng Trung hiện đại với "mở" và 

"nở" trong tiếng Việt. Tôi hy vọng rằng thông qua 

bài báo này, người học có thể hiểu rõ hơn về chữ 

"Kai" và "mở" và "nở" , áp dụng đúng và học tiếng 

Trung dễ dàng. 

9 Đại học 

Khảo sát về thực trạng và giải pháp về 

phương pháp tự học hai kĩ năng Đọc - 

Viết của sinh viên năm ba ngành ngôn 

ngữ Trung tại trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

Trần Mỹ 

Quyên 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Hiện nay , xu hướng hội nhập , ngoài tiếng Anh ra 

thì tiếng Trung cũng là một trong những ngôn ngữ 

phổ biến và đồng thời cũng trở thành một công cụ 

đặc biệt và không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp 

hoặc kinh doanh của mọi người . Vì vậy , có thể dễ 

dàng thấy được hiện nay tiếng Trung rất phổ biến và 

nhiều người muốn học để đạt được mục tiêu của 

riêng mình . Từ thanh niên , người già , công nhân , 

trẻ em ,.. đều muốn học tiếng Trung . Nhưng hiện 



nay cảm nhận được hiện trạng tự học kĩ năng Đọc và 

Viết trong tiếng Trung của những sinh viên năm ba 

ngành ngôn ngữ Trung tại trường Đại học Thủ Dầu 

Một đang gặp một số vấn đề , khó khăn trong việc tự 

học để phát triển hai kĩ năng quan trọng này . Điều 

này có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả 

năng chất lượng học của sinh viên. Khi học tiếng 

Trung dường như sinh viên năm ba vẫn còn một chút 

không chuyên tâm , còn khá lơ là . Đặc biệt là khi 

hai kĩ năng đối với tiếng Trung rất quan trọng chính 

là kĩ năng Đọc và Viết tiếng Trung . Ý thức được 

hiện trạng tự học hai kĩ năng này của sinh viên năm 

ba càng ngày càng không được phát triển cũng như 

có nhiều sinh viên không có cho mình được kĩ năng 

tự học hai kĩ năng này tốt , thấu hiểu được tầm quan 

trọng và hậu quả của việc không thể ứng dụng đúng 

phương pháp tự học phù hợp có thể làm cho chất 

lượng học của hai kĩ năng này bị giảm xuống , 

không thể tốt nghiệp cũng như không thể hoàn thành 

mục tiêu học tiếng Trung của riêng mình , không 

đem lại hiệu quả cao trong công việc và học tập . 

Nên bản thân tôi quyết định sử dụng những phương 

pháp nghiên cứu phù hợp để điều tra và đưa ra 

những giải pháp đúng về tự học kĩ năng Đọc và Viết 

tiếng Trung để giải quyết thực trạng này. 

10 Đại học 
Nghiên cứu so sánh từ tượng thanh trong 

tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt 
Hồ Ngọc Lan 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ tượng thanh là những từ dùng để mô phỏng âm 

thanh của sự vật, nó đóng vai trò quan trọng trong 

kho tàng từ vựng của nhân loại. Ngoài ra còn là 

phương tiện diễn đạt rất độc đáo, từ tượng thanh 

giúp câu văn hay lời nói tăng thêm phần sinh động, 

gợi cảm. Với đề tài “Nghiên cứu so sánh từ tượng 

thanh giữa tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt”, bài 

luận văn này đã sử dụng phương pháp thống kê, 

phân tích và so sánh-đối chiếu để tìm ra điểm giống 

và khác nhau về mặt kết cấu, ngữ nghĩa, ngữ pháp 



của từ tượng thanh trong tiếng Hán và tiếng Việt. 

Việc học một ngôn ngữ, nếu hiểu rõ về từ ngữ và 

biết cách sử dụng đúng lúc, đúng hoàn cảnh không 

chỉ giúp người học nâng cao trình độ mà thông qua 

đó còn hiểu được những nét văn hóa độc đáo của đất 

nước và dân tộc đó. 

11 Đại học 

Ảnh hưởng của từ Hán Việt đến việc học 

tiếng Trung của người Việt - Lấy sinh 

viên năm nhất Đại học Thủ Dầu Một 

làm ví dụ 

Bùi Thị Huệ 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ giao lưu, hợp 

tác lâu đời. Do yếu tố địa lí, lịch sử, văn hoá; tiếng 

Việt và tiếng Trung có mối quan hệ mật thiết, khăng 

khít với nhau. Nhiều tài liệu nghiên cứu cho rằng: 

trong tiếng Việt có hơn 60% là từ Hán Việt. Những 

từ Hán Việt này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người 

Việt học tiếng Trung, ví dụ như làm tăng khả năng 

ghi nhớ và nắm bắt ý nghĩa của từ. Tuy nhiên, sau 

khi du nhập vào Việt Nam, do sự vận động, thay đổi 

không ngừng của ngôn ngữ cùng những biến động 

của xã hội Việt Nam đã khiến cho một bộ phận từ 

Hán Việt có sự thay đổi về ngữ âm, ngữ nghĩa..., gây 

không ít khó khăn cho người học. Vì vậy em đã 

chọn đề tài này nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của từ 

Hán Việt đối với tiếng Việt, những khó khăn và 

thuận lợi của các bạn sinh viên khi sử dụng từ Hán 

Việt để học tiếng Trung đồng thời đề xuất một số 

phương pháp giúp các bạn sử dụng từ Hán Việt hiệu 

quả hơn, tránh sai sót trong quá trình sử dụng. 

12 Đại học 

Phân tích so sánh từ “de” trong tiếng 

trung hiện đại với từ tương đương trong 

tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Cẩm Linh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ "得" là một từ được sử dụng thường xuyên trong 

tiếng Trung và nó rất hiệu quả. Từ "得" trong tiếng 

Trung là trợ từ , động từ và trợ động từ. Tiếng Việt 

cũng có từ tương ứng với tần suất sử dụng nhiều , từ 

loại phức tạp , là từ "được". Chữ Hán "de" và chữ 

"được" trong tiếng Việt đều là những từ thường 

được sử dụng, gần giống nhau về chức năng ngữ 

pháp và ngữ nghĩa, nhưng có một số khác biệt giữa 

chúng. do đó, chữ Hán “de” là trọng điểm và khó đối 

với học sinh Việt Nam khi học tiếng Trung. Vì vậy, 



một nghiên cứu so sánh sơ bộ được thực hiện giữa 

chữ Hán "得" và chữ TiếnViệt "được". Các đăng 

trưng cú pháp của "得" và "được" được sử dụng để 

phân tích sự tương đồng và khác nhau về cú pháp 

giữa "得" trong tiếng Trung và "được" trong tiếng 

Việt. Tôi hy vọng nghiên cứu này có thể cung cấp 

một số tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên 

Việt Nam học tiếng Trung. 

13 Đại học 

Phân tích đối chiếu ba liên từ "bing, he, 

er" trong tiếng Hán hiện đại với từ ngữ 

tương ứng trong tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Ngọc Nhi 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong tiếng Trung hiện đại, ba liên từ “并、和、而” 

mà chúng ta thường thấy trong sách báo và giao tiếp 

được sử dụng rất thường xuyên. Nhiều người thoạt 

nhìn nghĩ ba liên từ này rất đơn giản nhưng lại 

không dễ sử dụng đúng. Bởi vì ba từ này có nghĩa 

gần như giống nhau, và so với các từ trong tiếng 

Việt của chúng, nó có nghĩa tương tự với từ "và, vả 

lại, mà ". Tuy nhiên, không phải trường hợp nào 

chúng ta cũng có thể dịch sang tiếng Việt tương 

đương. Ngược lại, nhiều khi do ảnh hưởng của tiếng 

mẹ đẻ trong quá trình tư duy ngôn ngữ, chúng ta liên 

tục chuyển mã theo kiểu “từng chữ một” khiến câu 

văn vô hình chung bị sai hoặc vô nghĩa. Mặt khác, 

trong tiếng Việt, cấu tạo và ý nghĩa của các từ này 

khác với tiếng Hán, nhưng chỉ giống nhau một phần, 

do đó, chúng ta phải lựa chọn theo tình huống cụ thể 

để chuyển mã thành công. 

14 Đại học 

Khảo sát các phương pháp dịch Trung-

Việt được sinh viên năm ba chuyên 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc sử dụng 

trong quá trình học 

Lê Thủy Tiên 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

Đây là bài báo cáo về hoạt động nghiên cứu khảo sát 

các phương pháp dịch Trung-Việt được sinh viên 

năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường 

đại học Thủ Dầu Một sử dụng trong quá trình học. 

Nội dung chủ yếu của chương thứ nhất là tìm hiểu 

về tình hình học tập chung của sinh viên, sau đó mới 

tiến hành khảo sát và phân tích. Ở chương hai, 

chúng ta bắt đầu phân tích những khó khăn mà sinh 

viên gặp phải trong quá trình dịch Trung-Việt, từ đó 

tìm cách khắc phục. Chương ba sẽ tìm hiểu và phân 



tích các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình dịch 

Trung-Việt. Và ở chương cuối cùng là tổng hợp và 

đề xuất các phương pháp hiệu quả và có tính áp 

dụng cao để giúp các sinh viên năm 3 cải thiện chất 

lượng học tập của mình. 

15 Đại học 
Phân tích đối chiếu từ “非” trong tiếng 

Hán hiện đại và so sánh với nghĩa tương 

ứng trong tiếng Việt 

Lê Trần Hoài 

Mi 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Bài viết này nhằm mục đích phân tích ý nghĩa, cấu 

tạo, từ loại và các điểm ngữ pháp của từ "fei" để 

hiểu rõ hơn về từ này và so sánh với từ tương ứng 

trong tiếng Việt có nghĩa là "phi". Chương đầu tiên 

xác định hình thái của từ "fei" thông qua các tài liệu 

đã được tìm hiểu trước đó, sau đó hiểu nghĩa của từ 

"fei". Chương thứ hai của bài viết này phân tích các 

đặc điểm ngữ pháp của "Fei". Các loại "Fei" cụ thể 

là: danh từ, động từ, liên từ, trạng từ và tính từ. Và 

học cấu trúc ngữ pháp và các điểm ngữ pháp của từ 

"Fei", chẳng hạn như: “非 X 不可 ”，“非要”，“非

得 ”，“非+动词 ”. Chương thứ ba là nghiên cứu và 

so sánh các từ có nghĩa tương ứng trong tiếng "fei " 

và "phi" trong tiếng Việt, từ đó rút ra điểm giống và 

khác nhau giữa hai từ này trong tiếng Hán và tiếng 

Việt. qua bài báo cáo Hi vọng có thể giúp mọi người 

hiểu rõ hơn về từ "fei" và sử dụng đúng từ "fei" theo 

đúng nghĩa và cấu trúc ngữ pháp của từ "fei", từ đó 

nâng cao khả năng học tiếng Trung của mình. 

16 Đại học 

 

Nghiên cứu ngữ nghĩa và ngữ pháp của 

từ “是” trong tiếng Hán hiện đại và cách 

biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt 

Vũ Nam 

Phương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

“是” là một chữ Hán có lịch sử lâu đời và tần suất sử 

dụng cao trong tiếng Hán. Mẫu câu của nó cũng rất 

phức tạp và có nhiều cách sử dụng. Trong tiếng Hán 

hiện đại, do có những quan điểm khác nhau về bản 

chất của từ “是” nên cách sử dụng của nó vẫn còn 

nhiều tranh cãi. Ý kiến phổ biến nhất cho rằng “是” 

là một động từ, các ý kiến khác lại cho là một phó từ 

hoặc hệ từ. Chính vì sự phức tạp và đa dạng về đặc 

điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “是” nên người 

học tiếng Trung ở nước ngoài, đặc biệt là những 



người mới bắt đầu, thường mắc lỗi khi sử dụng và 

dịch không chính xác. Vì vậy, để người học hiểu sâu 

hơn về từ “是” trong tiếng Hán hiện đại, bài viết này 

tiến hành nghiên cứu về đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ 

pháp của từ “是”, đồng thời so sánh với cách biểu 

đạt tương ứng của nó trong tiếng Việt. 

17 Đại học 
So sánh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của 

Trung Quốc và Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Ngân 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một phần không thể 

thiếu trong tín ngưỡng dân gian. Đồng thời đây còn 

là truyền thống lâu đời, giữ vị trí quan trọng trong 

đời sống tâm linh của Trung Quốc và Việt Nam. Đối 

với người Trung Quốc và Việt Nam, thờ cúng tổ tiên 

là biểu hiện của tấm lòng thành kính, đạo lý uống 

nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Do 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng 

trong cùng khu vực Châu Á, hơn nữa Việt Nam cũng 

đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa Trung 

Quốc. Vì vậy, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giữa hai 

nước luôn có những điểm tương đồng thú vị, cùng 

những điểm khác biệt mang đậm bản sắc văn hóa 

dân tộc của mỗi nước. Trong bài báo cáo tốt nghiệp 

này, em muốn tiến hành tìm hiểu về tín ngưỡng thờ 

cúng tổ tiên của người Trung Quốc và người Việt 

Nam dựa trên các phương diện như: nguồn gốc, 

quan niệm, hình thức, nghi thức, cách sắp xếp bài vị 

và bàn thờ, kiêng kị, ý nghĩa. Từ đó so sánh tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên giữa hai nước này. 

18 Đại học 
Nghiên cứu từ "an" trong tiếng Hán hiện 

đại đối chiếu với từ "an" trong tiếng Việt 

Đặng Phương 

Thanh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong tiếng Hán và tiếng Việt hiện đại, chúng ta có 

thể thấy vô số từ đa nghĩa và chúng ta thường sử 

dụng chúng. Nhận ra từ "安" trong tiếng Trung hiện 

đại và "an" trong tiếng Việt đều được sử dụng rất 

thường xuyên. Bài viết này tiến hành phân tích so 

sánh từ góc độ ngữ nghĩa, ngữ pháp đồng thời tìm ra 

những điểm tương đồng giữa hai từ "an" trong tiếng 

Trung hiện đại và "an" trong tiếng Việt. Dựa trên cơ 

sở này, chúng ta có thể hiểu người học tiếng Trung 



Việt Nam đã nắm vững cách sử dụng chữ "安" trong 

tiếng Trung hiện đại như thế nào. Tránh sai sót về 

ngữ nghĩa và cách sử dụng cho người học tiếng 

Trung Việt Nam nói chung và sinh viên đại học 

tiếng Trung nói riêng.Trong chương 1 tiến hành 

phân tích mô tả các đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa 

của chữ "安" trong tiếng Trung hiện đạivà một số 

đặc điểm ngữ nghĩa và cách sử dụng chung khác để 

chỉ ra ý nghĩa của cách diễn đạt của "安". Chương 2 

mô tả đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của tiếng Việt 

“an” dựa trên sự ảnh hưởng từ an trong tiếng hán 

hiện đại. Phân tích ý nghĩa của "an" trong tiếng 

Việt,những từ ngữ mang từ "an" ; từ "an" trong câu , 

một số thành ngữ trong tiếng việt của từ 

"an" .Chương 3: Đối chiếu chữ "安" trong tiếng Hán 

và chữ "an" trong tiếng Việt. Tìm ra những điểm 

tương đồng về cú pháp và ngữ nghĩa .Trên cơ sở đó, 

bài viết này có thể giúp người học dễ dàng tiếp nhận 

và sử dụng một cách hiệu quả nhất. 

19 Đại học 

Khảo sát và phân 

tích lỗi sai thường gặp khi học từ vựng 

tiếng Hán của 

sinh viên năm nhất 

trường Đại Học Thủ Dầu Một 

Bùi Thị Mỹ 

Duyên 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Không phải ai cũng có thể thuận lợi trong việc học 

từ vựng.Một số học sinh sử dụng sai cách trong học 

từ vựng, dẫn đến hiệu quả của việc học từ vựng bị 

giảm sút. Vì vậy, bài viết này tập trung nguyên cứu 

về một số lỗi thường gặp trong học từ vựng tiếng 

Hán dành cho sinh viên năm nhất. Ngoài ra, bài viết 

còn đưa ra một số phương pháp học từ vựng, và 

khảo sát sinh viên với mục địch tìm ra những 

nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sai lầm khi học từ 

vựng. Bên cạnh đó, sẽ cung cấp những kiến thức cơ 

bản liên quan về khái niệm, từ loại, cũng như công 

dụng của từ vựng tiếng Hán để các bạn sinh viên 

năm nhất có thể nắm bắt được kiến thức chuyên 

môn. Hi vọng các bạn học sinh có thể cải thiện 

những lỗi thường gặp trong quá trình học từ vựng. 



20 Đại học 

Phân tích lỗi sai của sinh viên năm ba 

chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

trường Đại học Thủ Dầu Một khi sử 

dụng câu chữ " bǐ " 

Phạm Kim 

Anh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Khi học tiếng Trung, người học không chỉ phải học 

từ vựng mà cấu trúc ngữ pháp cũng là yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc học 

ngoại ngữ. Tuy nhiên, phạm vi của ngữ pháp tiếng 

Trung vô cùng rộng và đa dạng khiến việc học ngữ 

pháp đôi khi gặp khá nhiều khó khăn. Trong các 

dạng ngữ pháp tiếng Trung, tỷ lệ sử dụng các cấu 

trúc so sánh trong tiếng Trung rất cao, các chức năng 

ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng của nó cũng rất 

phức tạp, đây là một trong những khó khăn đối với 

người học. Trong bài báo cáo này, tôi đã phân tích 

những lỗi thường mắc phải của sinh viên chuyên 

ngành tiếng Trung năm thứ 3 của trường Đại học 

Thủ Dầu Một khi sử dụng câu chữ “bǐ ”. Đồng thời 

tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai sót và từ đó có 

hướng khắc phục, đưa ra phương pháp học tập câu 

“bi”. bài viết này có thể giúp ích và hướng dẫn các 

bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Trung nắm bắt tốt 

hơn cấu trúc của câu chữ “bǐ ”. 

21 Đại học 

Nghiên cứu và so sánh hàm ý văn hóa 

con số từ 1 đến 10 trong tiếng Trung 

Quốc hiện đại và Tiếng Việt 

Cao Thị Thu 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

Các con số là một phần quan trọng trong văn hóa 

dân tộc của mỗi quốc gia. Nó không chỉ dùng để tính 

toán mà còn là chìa khóa mở ra các quy luật tự 

nhiên, là hiện thân của các quy luật ngũ hành liên 

quan đến vận mệnh của mỗi người. Vì vậy cuộc 

sống của chúng ta không thể tách rời với những con 

số. Dù là quốc gia nào thì những con số cũng có thể 

phản ánh tư duy, văn hóa truyền thống của quốc gia 

đó. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều ưu chuộng 

“ con số” và cả hai đều thích những con số may mắn 

vì nó có thể mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc 

sống. Dựa trên hệ thống chữ số Hán Việt , bài báo 

cáo này tập trung vào việc tóm tắt, phân tích , so 

sánh toàn diện về ý nghĩa của các con số. Bằng cách 

này chúng ta không chỉ hiểu hàm ý con số một cách 

chính xác , thú vị mà còn giúp chúng ta trong học 



tập, giao lưu trao đổi văn háo giữu các quốc gia với 

nhau, tránh được xung đột văn hóa khi tiếp xúc với 

người Hoa và đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất. 

Thông qua bài nghiên cứu này, tôi hy vọng có thể 

giúp mọi người hiểu sâu hơn về văn hóa số của 

Trung Quốc và Việt Nam. 

22 Đại học 
Nghiên cứu đối chiếu từ "当" trong tiếng 

Hán hiện đại và từ tương ứng trong tiếng 

Việt. 

Nông Thị 

Ngọc Thúy 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Nhiều ký tự trong tiếng Trung đã hình thành nên 

nhiều cách sử dụng khác nhau dưới sự biến đổi của 

lịch sử, tiếng Hán đã trải qua một loạt quá trình phát 

triển và tiến hóa, đồng thời ý nghĩa của nó cũng 

được mở rộng, thu nhỏ và thay đổi. 

 Từ “当” trong tiếng Hán hiện đại là một ví dụ tiêu 

biểu của một từ đa âm tiết, đa nghĩa. Nhiều sinh viên 

Việt Nam thường mắc lỗi và không hiểu biết toàn 

diện, sâu sắc khi sử dụng từ “当” trong tiếng Hán 

hiện đại. Và các cách diễn đạt tương ứng của tiếng 

Việt không phải là một. Vì vậy, gặp rất nhiều khó 

khăn trong việc học và sử dụng từ. Vì lý do này, tôi 

chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích và đối chiếu 

để nghiên cứu các đặc điểm của từ “当” trong tiếng 

Hán hiện đại và cách diễn đạt tương ứng của nó 

trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu cho thấy “当” 

có thể được sử dụng như một giới từ hoặc động từ. 

Vì vậy, khả năng tổ hợp của “当” là rất mạnh. Cách 

diễn đạt của từ “当” trong tiếng Hán hiện đại và từ 

tương ứng trong tiếng Việt rất phức tạp. Ý nghĩa của 

một từ chỉ có thể được đánh giá tùy vào ngữ cảnh cụ 

thể. Từ đó làm sáng tỏ ngữ nghĩa, đặc điểm sử dụng 

và nội hàm văn hóa của chữ “当” trong các hình 

thức biểu đạt tương ứng, chỉ ra những điểm giống và 

khác nhau giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Tôi hy vọng 

bài viết này có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho 

người học tiếng Hán Việt. 

23 Đại học Nghiên cứu đối chiếu động từ năng Phạm Thị ThS. Bùi Đức Trong tiếng Trung có rất nhiều trợ động từ khác 



nguyện “neng” và “Keyi” trong tiếng 

Hán hiện đại với từ biểu thị nghĩa tương 

đương trong Tiếng Việt. 

Thanh Ngân Anh nhau với cách dùng khác biệt, trong đó động từ năng 

nguyện là một phần rất quan trọng trong tiếng Trung 

hiện đại, và nó cũng là một đặc điểm chính của tiếng 

Trung. Đa số mọi người nghĩ rằng “neng” và “keyi” 

có nghĩa là “ có thể”, vì vậy qua đề tài này chúng ta 

sẽ thấy những điểm giống và khác nhau giữa hai 

từ“neng” và “keyi”trong tiếng trung hiện đại này về 

cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ pháp và so sánh hai từ 

“neng” và “keyi” trong tiếng trung hiện đại này với 

từ “ có thể” trong tiếng việt . Tôi hy vọng bài viết 

này có thể làm tài liệu kham khảo cho những người 

học tiếng Trung, đặc biệt là các bạn sinh viên trường 

Đại học Thủ Dầu Một. 

24 Đại học 

Nghiên cứu so sánh động từ xu hướng "

去" trong tiếng Trung Quốc hiện đại và 

động từ "đi" trong tiếng Việt 

Phùng Thị 

Như Ngọc 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam thân 

thiết. Trong nhiều thời kỳ, hai nước có quan hệ sâu 

sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và công 

nghệ. Khi các động từ chỉ hướng trong tiếng Trung 

Quốc hiện đại được dịch sang tiếng Việt, chúng 

được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Ý 

nghĩa của chúng cũng có nhiều điểm khác nhau. Các 

nhà ngôn ngữ học ở Trung Quốc và Việt Nam đã 

thực hiện rất ít nghiên cứu so sánh về tiếng Việt và 

tiếng Trung. Đây là một lỗ hổng lớn trong nghiên 

cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Trung. Mặc dù 

động từ chỉ hướng trong tiếng Trung "去" đã được 

nhiều học giả nghiên cứu và đạt được kết quả xuất 

sắc, nhưng vẫn chưa có đủ nghiên cứu so sánh hai 

động từ này với động từ chỉ hướng trong tiếng Việt 

"Đi". Vì vậy, bài viết này so sánh ngữ nghĩa và hình 

dạng của các động từ chỉ hướng Hán Việt "去" và 

"Đi", hy vọng sẽ hữu ích cho những người học tiếng 

Trung và cung cấp tài liệu tham khảo cho những 

người học tiếng Việt. 

25 Đại học 
So sánh từ "kao" và "ping" trong tiếng 

Hán hiện đại với từ tương ứng trong 

Hoàng Thị 

Mỹ Dung 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhu 

cầu học ngoại ngữ của mọi người cũng tăng lên. 



tiếng Việt Ngoài tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Trung cũng 

khá phổ biến trong nước ta. Vì vậy bài nghiên cứu 

này nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về việc sử dụng 

các từ đồng nghĩa và có nghĩa tương đương. Lời nói 

đầu giải thích cơ sở lựa chọn chủ đề, tình trạng 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và các nguồn tài liệu nghiên cứu. Trong 

chương 1 sẽ tập trung phân tích ý nghĩa, cách dùng 

và cấu tạo của 2 từ “靠” và “凭”. Sau đó đưa ra kết 

luận nhỏ. Trong chương 2 sẽ tiến hành so sánh ý 

nghĩa cũng như cách dùng của 2 từ trên, so sánh để 

xem chúng có gì giống và khác nhau từ đó đưa ra 1 

kết luận nhỏ. Trong chương 3 là chương so sánh 

“靠” và “凭” với từ "dựa" trong tiếng Việt. Chương 

này sẽ phân tích ý nghĩa và cách dùng của từ "dựa" 

trong tiếng Việt, sau đó tiến hành so sánh ý nghĩa và 

cách dùng nó với “靠” và “凭”trong tiếng Trung 

hiện đại, từ đó sẽ tiếp tục đưa ra 1 kết luận nhỏ. 

26 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp ứng dụng bộ 

thủ vào học từ vựng cho sinh viên năm 

nhất ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

trường Đại học Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thu 

Dân 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Hiện nay, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, 

nhu cầu giao lưu thương mại quốc tế ngày càng cao, 

hội nhập thế giới là vấn đề vô cùng quan trọng 

không chỉ ở Việt Nam mà bất kì quốc gia nào muốn 

phát triển cũng đều phải có. Chính vì vậy nhu cầu về 

giao tiếp ngoại ngữ giữa các quốc gia là vô cùng cần 

thiết. Tuy nhiên, để học và thành thạo một ngôn ngữ 

nào đó để giao tiếp là vô cùng khó khăn và không hề 

đơn giản, mà phải có đam mê, kiên trì, nhẫn nại đặc 

biệt có một phương pháp học hợp lí thì mới phát huy 

hiệu quả mà người học mong muốn. Học ngoại ngữ 

không được quá cứng nhắc mà phải linh hoạt, chủ 

động, có rất nhiều phương pháp học ngoại ngữ khác 

nhau chủ yếu vẫn là lựa chọn ở bản thân người học 

chọn cách nào phù hợp với bản thân là được. Để bổ 

sung và có thêm tài liệu tham khảo vào phương pháp 

học từ vựng cho người học chính vì lí do này mà đã 



tạo động lực cho tôi tiến hành nghiên cứu về đề tài 

này. Bộ thủ là một phần vô cùng quan trọng trong 

học từ vựng, nó giúp cho người học hình dung dễ 

dàng phán đoán được ý nghĩa của từ vựng đó một 

cách chủ động, tạo ra cảm giác hứng thú khi bản 

thân có thể tự đoán được nghĩa của từ mà tạm thời 

không cần tra từ điển. Việc áp dụng bộ thủ vào học 

từ vựng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi người học thuộc 

và sử dụng một cách thành thạo với những bộ thủ 

thông dụng. Học càng nhiều bộ thủ thì việc ghi nhớ 

và học từ vựng càng trở nên dễ dàng, hiệu quả. 

Không chỉ việc học từ vựng để giao tiếp mà viết và 

đọc cũng trở nên đơn giản trong việc rèn luyện khả 

năng ghi nhớ và tư duy trong quá trình ghép các bộ 

thủ lại với nhau học từ vựng để giao tiếp. Vì vậy, bài 

luận này nghiên cứu vấn đề cũng như làm tài liệu 

tham khảo cho người học, đồng thời bổ sung vào 

phương pháp học từ vựng để giao tiếp trong ngôn 

ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Trung Quốc. 

27 Đại học 

Nghiên cứu một số phương pháp tự học 

ngữ pháp tiếng Trung hiệu quả đối với 

sinh viên năm ba chuyên ngữ trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Huỳnh Duy 

Ngọc 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong những thế kỷ qua, tình hình thế giới có nhiều 

thay đổi, cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ 

thế giới tiếp tục phát triển ở trình độ cao đã thúc đẩy 

cơ cấu nền kinh tế thế giới thay đổi. Để chạy đua với 

nhịp sống kinh tế phát triển nhanh, Việt Nam ngày 

càng có nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới và khu 

vực. Từ lâu, Việt Nam và Trung Quốc đã có mối 

quan hệ rất chặt chẽ. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, 

các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang chú 

trọng đến việc đào tạo ngôn ngữ Trung, số lượng 

sinh viên đăng ký học ngày càng nhiều. Nhìn chung, 

thành thạo ngoại ngữ không chỉ là yêu cầu cơ bản để 

người lao động có trình độ tay nghề cao nâng cao, 

đáp ứng yêu cầu công việc mà còn là khả năng cần 

thiết đối với người Việt Nam trong xã hội ngày nay. 

Đối với tiếng trung Quốc, ngữ pháp được xem là 



môn học tương đối khó. Có thể thấy, muốn học tốt 

ngữ pháp tiếng Trung, ngoài sự hướng dẫn của giáo 

viên, bạn cần tự học ngữ pháp. Đặc biệt là tự học 

ngữ pháp có thể mang lại những lợi ích to lớn, nó 

giúp sinh viên sử dụng tốt ngữ pháp và có thể vận 

dụng dễ dàng vào đời sống. Vì vậy, bài viết này giúp 

người học thấy được tầm quan trọng của việc tự học 

ngữ pháp và đề xuất một số phương pháp tự học ngữ 

pháp hiệu quả đối với sinh viên năm 3 chuyên ngữ. 

28 Đại học 

Phân tích lỗi sai khi sử dụng trợ từ "得"  

trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên 

chuyên ngành tiếng Trung trường 

đại học Thủ Dầu Một 

Nguyễn Hồng 

Nhung 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Dân số Trung Quốc hiện đang học tập và làm việc, 

sinh sống tại Việt Nam đã dần tăng lên đáng kể. Do 

đó, trình độ thông thạo, nói tiếng Hoa là một lợi thế 

chuyên môn tốt của các bạn trẻ Việt Nam. Sau ba 

năm học tập và trau dồi chuyên ngành tiếng Trung , 

tôinhận thấy rằng các sinh viên đại học Thủ Dầu 

Một gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng ngữ 

pháp. Trong số đó, tôi nhận thấy những sai lầm của 

sinh viên trong việc sử dụng trợ từ "得" trong tiếng 

Hán hiện đại.Bài báo cáo này thực hiện nhằm xác 

định trợ từ "得" các loại lỗi, đồng thời tìm ra nguyên 

nhân gây ra lỗi từ các loại lỗi khác nhau.Từ đó, có 

thể đề xuất nhiều chiến lược học tập và giảng dạy, 

hy vọng rằng sinh viên đại học sẽ hiểu rõ hơn về phụ 

từ "de" trong tiếng Trung hiện đại và giảm thiểu sai 

sót, và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi trên để tạo ra 

những câu hay và đúng hơn. 

29 Đại học 

Phân tích những lỗi phát âm sai thường 

gặp của sinh viên năm nhất trường Đại 

Học Thủ Dầu Một 

Đặng Thị Yến 

Linh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Hiện nay việc học tiếng trung là ngôn ngữ thứ hai 

đối với sinh viên tại các trường đại học nói chung và 

Đại họ Thủ Dầu Một nói riêng hiện đang rất phổ 

biến, thậm chí chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

còn được rất nhiều sinh viên lựa chọn khi bước vào 

ngưỡng cửa đại học. Cho dù đó là giảng dạy bản thể 

học hay giảng dạy tiếng Trung Quốc như một ngoại 

ngữ, ngữ âm là nền tảng của việc giảng dạy ngôn 

ngữ. Hiện nay, các nghiên cứu về ngữ âm của tiếng 



Trung với tư cách là một ngoại ngữ đã khá hiệu quả, 

nhưng các nghiên cứu về lỗi ngữ âm của người học 

tiếng Trung nói tiếng trung còn ít. Trong bài báo 

này, tôi lấy ra nhiều tài liệu liên quan về lỗi ngữ âm 

tiếng Trung của sinh viên Việt Nam từ cơ sở dữ liệu 

toàn văn các tạp chí tiếng Trung và cơ sở dữ liệu 

toàn văn các luận án tiến sĩ, thạc sĩ của Trung Quốc 

từ đó sẽ điểm lại các phương pháp nghiên cứu ngữ 

âm, các dạng lỗi và nguyên nhân của chúng để hiểu 

rõ thực trạng nghiên cứu trong lĩnh vực này, hy vọng 

sẽ hữu ích cho việc dạy ngữ âm của học sinh sinh 

sinh Viên nói chung và Sinh viên năm nhất đang 

theo học ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học 

Thủ Dầu Một nói riêng. Những lỗi mà sinh viên năm 

nhất thường mắc phải khi học phát âm tiếng Trung, 

tác giả chọn "Cách phát âm tiếng Trung thường gặp 

của sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Trung 

Đại học Thủ Dầu Một " là tiêu đề cho bài nghiên cứu 

này. Dựa trên yêu cầu của tiêu đề và lấy nề tảng từ 

những bài nghiên cứu đã có, bafi báo cáo này tôi viết 

ra chủ yếu để tổng hợp lại các lỗi sai và tìm ra 

nguyên nhân dẫn đến nhwunxg lỗi sai đó và đưa ra 

những biện pháp khắc phục thích hợp. 

30 Đại học 

Nghiên cứu so sánh động từ "kan", 

"wang"," jian" trong tiếng Hán hiện đại 

và từ tương ứng trong tiếng Việt 

Huỳnh Thị 

Ngọc Na 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong hệ thống từ vựng tiếng Việt và tiếng Trung, 

động từ chiếm số lượng lớn, được sử dụng với tần số 

cao trong đời sống sinh hoạt hàng ngày bởi nó gắn 

liền với các hoạt động, trang thái, cảm xúc của con 

người. "Nhìn", "trông", "thấy" được coi là những 

động từ tiêu biểu như vậy. Tuy nhiên trong quá trình 

học, tôi thường gặp khó khăn và nhầm lẫn khi sử 

dụng những từ này. Ngoài ra tôi nhận thấy các nhà 

ngôn ngữ học ở Trung Quốc và Việt Nam ít thực 

hiện các nghiên cứu so sánh về tiếng Việt và tiếng 

Trung trong mảng này. Vì vậy, tôi quyết định chọn 

đề tài “Nghiên cứu so sánh các động từ 



“ Kan ”,“ Wang ”,“ Jian ” trong tiếng Hán hiện đại 

và từ tương ứng trong tiếng Việt” nhằm hiểu rõ hơn 

về khả năng kết hợp và nguyên lý hoạt động của 

từng ngôn ngữ, đồng thời rút ra một số kết luận giữa 

hai ngôn ngữ. Nội dung nghiên cứu được chia thành 

3 chương. Chương 1: Đặc điểm ngữ pháp 

của“ Kan ”,“ Wang ”,“ Jian ” trong tiếng Hán hiện 

đại và "nhìn", "trông", "thấy" trong tiếng Việt. 

Chương 2: Đặc điểm ngữ nghĩa 

của“ Kan ”,“ Wang ”,“ Jian ” trong tiếng Hán hiện 

đại và "nhìn", "trông", "thấy" trong tiếng Việt. 

Chương 3: so sánh "kan", "wang", "jian" trong tiếng 

Hán hiện đại và "Nhìn", "Trông", "Thấy" trong tiếng 

Việt. 

31 Đại học 
So sánh ngữ pháp từ “ 苦 ” trong tiếng 

Trung và từ “khổ” trong tiếng Việt 
Bùi Thị Thắm 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong đời sống sinh hoạt của con người. Từ“苦”là 

một trong những từ được sử dụng thường xuyên , 

tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều hàm ý. Và rất dễ 

nhầm lẫn. Mục đích nghiên cứucủa tôi là để hiểu rõ 

hơn về cách sử dụng hàng ngày của từ “苦” trong 

tiếng Trung và từ “khổ” trong tiếng Việt. Nội dung 

chính là phân tích đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa 

của  

từ “苦” trong tiếng Trung hiện đại. Đồng thời phân 

tích đặc điểm ngữ nghĩa của từ “khổ” trong tiếng 

Việt. Một phân tích so sánh giữa “苦” trong tiếng 

Trung hiện đại và “khổ” trong tiếng Việt từ các khía 

cạnh ngữ pháp và ngữ nghĩa, để tìm ra sự khác biệt 

về ngữ pháp và ngữ nghĩa giữa hai từ này. Điểm 

giống và khác nhau. Bởi vì có sự khác biệt trong cấu 

trúc của ngữ pháp, nó cũng được dùng trong ngữ 

nghĩa. Trong cuộc sống, từ “khổ” diễn tả nhiều ý 

nghĩa. Tuy từ này nghe đơn giản nhưng khi bạn hiểu 

từ “khổ” thì ý nghĩa của nó rất sâu sắc. 

32 Đại học Nghiên cứu và so sánh từ "偷偷、悄
Phạm Diễm 

Quỳnh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 
“偷偷，悄悄，暗暗”là những trạng từ bổ ngữ, 

chúng thường được sử dụng trong ngôn ngữ nói và 



悄、暗暗" trong tiếng Hán hiện đại và 

từ tương ứng trong tiếng Việt 

viết của tiếng Trung hiện đại. “偷偷，悄悄，暗

暗”có ngữ nghĩa tương tự nhau vì vậy không ít 

người nước ngoài, du học sinh khi học tiếng Trung 

không thể phân biệt rõ ràng dẫn đến sử dụng sai. Do 

đó em muốn viết một bài báo cáo thông qua nghiên 

cứu sâu nhiều khía cạnh về ngữ pháp, ý nghĩa,…của 

ba từ này chỉ ra những điểm giống và khác nhau. Từ 

đó chỉ ra cách dùng của “偷偷，悄悄，暗暗”. Kết 

hợp so sánh sự giống và khác nhau của “偷偷，悄

悄，暗暗”và từ tương ứng trong tiếng Việt. 

33 Đại học 
Phân tích từ "然" trong tiếng Hán hiện 

đại với từ ngữ tương ứng trong tiếng 

Việt 

Nguyễn 

Trung Tín 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Có phải chăng sự khác biệt về ngôn ngữ và sự phân 

bố đa dạng của con người trên trái đất đã khiến chữ 

cái được hình thành và phát triển mạnh mẽ như ngày 

nay? Tiếng Trung hiện đại có rất nhiều từ, nhưng 

trong bài nghiên cứu này, tôi chỉ tập trung nghiên 

cứu từ “ran”. Qua đó nhận thấy rằng các câu có chứa 

từ “ran” xuất hiện thường xuyên; nghiên cứu sẽ đề 

cập đến "ran" khi ghép với các từ khác nhau sẽ diễn 

đạt ý nghĩa khác nhau, phân tích từ “ran” trong tiếng 

Trung và so sánh với tiếng Việt . Ngoài phần mở đầu 

và kết luận, tác giả chia làm hai chương. Chương 

một chủ yếu nói về từ loại của "ran" và từ này khi 

làm hậu tố. Chương hai là sự đồng điệu hoặc đối lập 

giữa tiếng Trung và tiếng Việt trong cấu trúc từ 

vựng của nó, chương này cũng được chia thành hai 

phần, phần đầu phân tích các từ mở đầu và kết thúc 

của "ran", phần kế tiếp đề cập đến nghĩa của nó 

trong tiếng Việt. 

34 Đại học 

Khảo sát phân tích kỹ năng thuyết trình 

bằng tiếng Trung của sinh viên năm ba 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Lê Hà Mỹ 

Phương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Kỹ năng thuyết trình đóng vai trò rất quan trọng 

trong quá trình học tập và làm việc của sinh viên Đại 

học. Tại Đại học Thủ Dầu Một, sinh viên vẫn chưa 

có nhiều cơ hội thuyết trình ở trên lớp. Kỹ năng 

thuyết trình tiếng Trung đối với sinh viên chuyên 

ngành tiếng Trung rất là quan trọng. Vì vậy, tôi đã 

lựa chọn đề tài “ Khảo sát phân tích kỹ năng thuyết 



trình bằng tiếng Trung của sinh viên năm ba ngành 

ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học Thủ Dầu 

Một ” để nghiên cứu. Ở chương một, nêu rõ một số 

khái niệm về thuyết trình. Tiếp theo là chương hai, 

nêu cụ thể về quá trình nghiên cứu đề tài này. 

Chương ba, nội dung chủ yếu là về kết quả điều tra 

phân tích của 100 bạn sinh viên năm ba chuyên 

ngành tiếng Trung trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Chương bốn, đề xuất một số phương pháp nâng cao 

kỹ năng thuyết trình tiếng Trung. Hy vọng đề tài này 

sẽ giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về tầm quan 

trọng của kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Trung. 

35 Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm của thán từ trong 

tiếng Hán hiện đại và đối chiếu với tiếng 

Việt 

Đặng Thị Trà 

My 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Thán từ là bộ phận độc đáo của lời nói trong hệ 

thống ngôn ngữ, có tác dụng thu hút sự chú ý, bộc lộ 

cảm xúc, làm nổi bật ngữ nghĩa, nâng cao giọng điệu 

và phép tu từ, chức năng biểu đạt của các thán từ 

thường làm cho ngôn ngữ trở nên phong phú, sinh 

động hơn. Thán từ trong tiếng Hán và tiếng Việt 

được coi là một loại từ đặc biệt. Bài viết này phân 

tích, khảo sát và tìm hiểu các đặc điểm ngữ nghĩa, 

đặc điểm ngữ âm, đặc điểm ngữ pháp, v.v., bao gồm 

cả thuộc tính, định nghĩa và vị trí cú pháp của các 

thán từ trong tiếng Hán và trong tiếng Việt tiến hành 

so sánh, thảo luận về sự giống và khác nhau giữa các 

thán từ trong tiếng Hán và tiếng Việt, sau đó tóm tắt 

lại để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hai hệ thống 

ngôn ngữ và sử dụng chúng hợp lý, nâng cao kỹ 

năng ứng dụng và đạt được hiệu quả hơn trong giao 

tiếp. Hi vọng rằng nghiên cứu này có thể giúp những 

người học tiếng Trung-Việt sử dụng các thán từ một 

cách hiệu quả. 

36 Đại học 

Phân tích bổ ngữ xu hướng “Qilai” trong 

tiếng Trung và cách dịch trong tiếng 

Việt 

Vũ Thị Thu 

Hồng 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Bổ ngữ xu hướng là một loại lớn trong hệ thống của 

bổ ngữ tiếng Hán. Nhiều học giả trong và ngoài 

nước đã tiến hành nghiên cứu bổ ngữ xu hướng 

trong tiếng Hán, trong số đó có cả học giả Việt Nam. 



Trong quá trình học tiếng Hán, việc học bổ ngữ xu 

hướng trong tiếng Hán được coi là một trong những 

khó khăn. Người viết nhận thấy học sinh Việt Nam 

rất dễ mắc lỗi khi sử dụng bổ ngữ xu hướng, kể cả 

những bạn mới bắt đầu học tiếng Hán hay những bạn 

đã học tiếng Hán lâu năm. Để giúp các bạn học sinh 

Việt Nam nắm vững hơn bổ ngữ xu hướng “Qilai” 

trong tiếng Hán, người viết sẽ phân tích về bổ ngữ 

xu hướng “Qilai” trong tiếng Hán và cách dịch 

tương ứng của nó trong tiếng Việt. Nội dung chính 

của báo cáo như sau:  

Chương 1: Phân tích chức năng ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của bổ ngữ xu hướng “Qilai” trong tiếng Hán. 

 Chương 2: Phân tích chức năng ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của động từ xu hướng trong tiếng Việt.  

Chương 3: Tìm ra cách dịch tương ứng của bổ ngữ 

xu hướng “Qilai” trong tiếng Việt. 

37 Đại học 

Nghiên cứu hình tượng động vật (lấy ví 

dụ con  

Ngựa, con Hổ,  

con Rồng) trong văn hóa Trung Quốc và 

Việt Nam thông qua thành ngữ 

Đặng Thị 

Khánh Vy 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Thành ngữ động vật là một bộ phận không thể thiếu 

trong thành ngữ cả tiếng Hán và tiếng Việt, số lượng 

cũng khá phong phú. Vì hình ảnh con vật được dùng 

để biểu đạt ý nghĩa của thành ngữ, nên những ẩn dụ 

của thành ngữ loài vật vừa sinh động, sâu sắc, hàm ý 

văn hoá vừa mạnh mẽ, rõ ràng. Trong bài báo cáo 

này nghiên cứu, so sánh, phân tích các biểu tượng 

động vật lấy ngựa, hổ, rồng làm ví dụ , đây là những 

biểu tượng giàu ý nghĩa tượng trưng, xuất hiện 

thường xuyên trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng 

Việt, đồng thời phân tích ý nghĩa tượng trưng của 

các loài vật trong văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. 

Từ đó, việc so sánh thành ngữ loài vật trong tiếng 

Hán và tiếng Việt sẽ giúp phát hiện những nét tương 

đồng và khác biệt về văn hóa giữa Trung Quốc và 

Việt Nam, đặc biệt là quan niệm về nhận thức và 

tình cảm của nhân dân hai nước về hình tượng loài 

vật. 



38 Đại học 
Nghiên cứu so sánh câu bị động trong 

tiếng Hán 
Bùi Thị Trang 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Câu bị động là một trong những điểm ngữ pháp 

thường gặp trong giao tiếp thường ngày. Nó không 

những làm phong phú cách biểu đạt của ngôn ngữ 

mà còn thể hiện các đặc điểm riêng của từng vùng 

miền, từng quốc gia. Cho tới hiện nay, vấn đề trong 

Tiếng Việt có tồn tại câu bị động hay không vẫn là 

một trong những vấn đề còn gây nhiêu tranh cãi của 

các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ. Tuy nhiên, rất 

nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã chỉ ra ở một góc 

nhìn khác trong tiếng Việt có tồn tại câu bị động, 

cũng có những điểm đặc trưng nhất định biểu hiện 

câu bị động. Còn trong tiếng Hán, câu bị động là 

một trong những điểm ngữ pháp hay gặp trong thi cử 

cũng như trong giao tiếp thường ngày. Hơn nữa, 

mấy năm gần đây, người học tiếng Hán ở Việt Nam 

ngày càng nhiều nên tôi đã lấy đề tài này làm đề tài 

nghiên cứu của mình nhằm giúp các bạn học có thể 

có cái nhìn rõ nét hơn về câu bị động trong tiếng 

Hán và trong tiếng Việt, từ đó có thể chỉ ra cái giống 

và khác trong hai ngôn ngữ này để phực vụ cho việc 

học tập của mình. 

39 Đại học 
Nghiên cứu so sánh văn hoá tặng quà 

Tết ở Trung Quốc và Việt Nam 

Huỳnh Mộng 

Tố Như 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Văn hóa tặng quà trong ngày Tết ở Trung Quốc và ở 

Việt Nam không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống 

có từ lâu đời mà còn là dịp để gia đình xum họp, con 

cháu thể hiện tình cảm yêu thương của mình đối với 

ông bà, cha mẹ, thể hiện sự quan tâm đến bạn bè, để 

tri ân khách hàng,... Mỗi một món quà ở mỗi quốc 

gia đều mang những ý nghĩa khác nhau, có thể là 

những món quà được đón nhận hoặc là những món 

quà kiêng kỵ. Tôi hy vọng bài nghiên cứu này giúp 

mọi người hiểu sâu hơn về văn hóa tặng quà Tết của 

người Trung Quốc và người Việt Nam, giúp mọi 

người hiểu được những nét đặc sắc trong văn hóa 

tặng quà và những điều kiêng kỵ khi tặng quà, có thể 

tránh được những sự cố đáng tiếc không nên có khi 



tặng quà ngày Tết. Bài nghiên cứu được chia thành 

hai chương: Chương 1: Giới thiệu về nguồn gốc văn 

hóa tặng Tết ở Trung Quốc và Việt Nam, chương 2: 

So sánh văn hóa tặng quà Tết ở Trung Quốc và Việt 

Nam 

40 Đại học 
Phân tích so sánh "黑"và "đen" trong 

tiếng Trung hiện đại và từ tương ứng 

trong tiếng Việt 

Trần Thị 

Phương 

Thanh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Là một trong những màu cơ bản nhất trong thế giới 

của chúng ta, màu đen có mặt ở khắp mọi nơi trong 

cuộc sống của con người. Vì vậy, tôi muốn so sánh ý 

nghĩa ngữ nghĩa và văn hóa của từ "đen" trong tiếng 

Việt và tiếng Hán hiện đại. Bởi vì giữa hai ngôn ngữ 

này có nhiều điểm tương đồng, ví dụ, từ "黑" và 

"đen" là những từ quan trọng để diễn đạt màu sắc 

trong tiếng Việt và tiếng Hán hiện đại. Tuy nhiên, 

ngoài một số điểm tương đồng, thì cũng có nhiều 

điểm khác biệt vì xét cho cùng Trung Quốc và Việt 

Nam là hai quốc gia khác nhau, nên khái niệm ngôn 

ngữ, truyền thống lịch sử, môi trường tồn tại, kinh 

nghiệm sống, phong tục tập quán và các khía cạnh 

khác đều có những đặc điểm riêng. Đó là nguyên 

nhân dẫn đến từ “đen” có những ý nghĩa khác nhau 

ở hai quốc gia. Cách người Việt tiếp nhận văn hóa 

Trung Hoa cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn 

đến sự khác biệt giữa ngữ nghĩa và ý nghĩa của từ 

màu “đen”. 

41 Đại học 
Phân tích so sánh "想"và "要" trong 

tiếng Trung hiện đại và từ tương ứng 

trong tiếng Việt 

Hồ Thị Liên 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

" Phân tích và so sánh từ" luôn được coi là đề tài phổ 

biến trong học ngoại ngữ. Loại đề tài này cung cấp 

những tài liệu kiến thức cụ thể rõ ràng cho việc học 

và dạy tiếng Trung. Người học ngoại ngữ hai cần 

hiểu rõ và phân biệt được khi gặp từ cùng nghĩa, để 

biết được chúng được sử dụng trong những ngữ cảnh 

phù hợp. Trong bài này chúng tôi chọn "想" và "要" 

trong tiếng Hán hiện đại và "muốn" trong tiếng Việt 

làm đối tượng phân tích và so sánh. Cả ba từ này, 

thường dễ bị nhầm lẫn bởi chúng tương đồng nghĩa, 

và một số cách dùng của chúng tương đồng. Nội 



dung bài này chủ yếu đi sâu vào phân tích và so sánh 

về ngữ nghĩa, ngữ pháp và cách dùng của "想","要
"," muốn ". Tôi hi vọng thông qua bài báo cáo này 

người học có thể hiểu rõ hơn và phân biệt được ba từ 

"想", "要" và "muốn", đồng thời giúp cho người học 

có thể sử dụng chúng phù hợp. 

42 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp học từ vựng 

môn đọc viết của sinh viên năm nhất 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại 

học Thủ Dầu Một. 

Nguyễn Thị 

Hồng Gấm 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Muốn học tốt tiếng Trung thì việc học từ vựng vô 

cùng quan trọng, nó là yếu tố cơ bản để giao tiếp và 

học tập tiếng Trung. Bởi vì không có ngữ pháp 

chúng thể chỉ có thể diễn đạt rất ít, nhưng nếu như 

không có từ vựng chúng ta không diễn đạt được gì 

hết, nhất là những bạn mới tiếp xúc tiếng Trung, thì 

việc nắm từ vựng sẽ không dễ dàng gì. Nắm được 

nhiều từ vựng, các kĩ năng nghe nói đọc viết cũng 

dần dần được nâng cao, hỗ trợ các bạn sinh viên học 

tập tiếng Trung dễ dàng hơn. Nghiên cứu này tôi đã 

tìm hiểu tình hình và phương pháp học từ vựng ở 

phương diện môn đọc viết mà các bạn sinh viên năm 

nhất đang áp dụng, từ đó tôi đi sâu vào nghiên cứu 

phương pháp học từ vựng môn đọc viết có hiệu quả 

hơn. Tôi hy vọng bài nghiên cứu này sẽ là tài liệu 

tham khảo cho các bạn sinh viên năm nhất có thể lựa 

chọn áp dụng phương pháp học từ vựng phù hợp với 

mình, từ đó đạt được thành tích tốt trong học tập. 

43 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp học từ vựng 

tiếng Trung hiệu quả cho sinh viên 

không chuyên ngữ trường đại học Thủ 

Dầu Một 

Nguyễn 

Hoàng Lệ 

Hoa 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Hiện nay trên thế giới , tiếng Trung là ngôn ngữ phổ 

biến được nhiều sinh viên lựa chọn, tuy nhiên không 

phải ai củng có thể học tốt được tiếng Trung đặc biệt 

là việc học từ vựng . Học ngoại ngữ là một quá trình 

tích lũy lâu dài nó yêu cầu người học phải có vốn từ 

vựng nhất định và kết hợp với việc luyện tập từng kỹ 

năng chính. Tuy nhiên đối với đa số sinh viên học 

tiếng Trung, đặc biệt là sinh viên không chuyên ngữ 

trường đại học Thủ Dầu Một , thì việc học tiếng 

Trung nói chung và học từ vựng tiếng Trung nói 

riêng gặp không ít khó khăn. Khó khăn phổ biến 



nhất đối với sinh viên là thiếu vốn từ vựng cần thiết 

để học tốt các kỹ năng ngôn ngữ khác và vấn đề học 

tập từ vựng như thế nào cho hiệu quả . Nghiên cứu 

này nhằm tìm hiểu tình hình học từ vựng của sinh 

viên không chuyên ngữ trường đại học Thủ Dầu Một 

và thông qua nghiên cứu có thể tìm ra những khó 

khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học từ 

vựng tiếng Trung , từ đó đề xuất phương pháp học từ 

vựng tiếng Trung hiệu quả cho sinh viên không 

chuyên ngữ trường đại học Thủ Dầu Một . 

44 Đại học 

Nghiên cứu câu tồn hiện trong tiếng Hán 

hiện đại và phân tích những lỗi hay mắc 

phải của sinh viên ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc trường Đại học Thủ Dầu 

Một khi học câu tồn hiện 

Nguyễn Thị 

Thanh Trang 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Câu tồn hiện là một kiểu câu đặc biệt trong tiếng 

Hán hiện đại. Hiện nay, nghiên cứu về câu tồn hiện 

tại Việt Nam tương đối ít hoặc hầu như không có. 

Tổng quan về các bài nghiên cứu tại Trung Quốc, 

cho thấy các quan điểm nghiên cứu vô cùng đa dạng. 

Bài nghiên cứu tập trung phân tích khái niệm, ý 

nghĩa, đặc điểm, chức năng và các kiểu câu đặc biệt 

của câu tồn hiện. Đây chính là cơ sở đáng tin cậy về 

mặt lý thuyết. Bài nghiên cứu này còn có phần khảo 

sát về sự hiểu biết của sinh viên trường Đại học Thủ 

Dầu Một đối với câu tồn hiện. Đây là phần khảo sát 

thực tế, trong đó có nhiều câu hỏi liên quan đến câu 

tồn hiện, giúp sinh viên có thêm nhiều kiến thức về 

câu tồn hiện. Bên cạnh đó, có thể tìm ra nguyên 

nhân lỗi sai mà sinh viên thường hay mắc phải khi 

học câu tồn hiện, khắc phục được những lỗi sai 

thường hay mắc phải của sinh viên ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc của trường Đại học Thủ Dầu Một. 

45 Đại học 
Nghiên cứu so sánh trợ từ tiếng Trung 

Quốc và tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Hiện tại ngôn ngữ Trung Quốc đang được rất nhiều 

bạn trẻ ưa chuộng và dần dần trở nên phổ biến hơn 

đối với sinh viên Việt Nam. Vì hiện nay, rất nhiều 

doanh nghiệp Trung Quốc có cơ sở tại Việt Nam và 

phân bố khắp nơi và nhu cầu tuyển dụng cũng rất 

cao, vì vậy nên tiếng Trung Quốc dần trở nên quan 

trọng hơn. Trong khi học tiếng Trung Quốc thì đa số 



chúng ta đều thiên về học nói nhiều hơn, sau đó mới 

đến viết. Trong quá trình học, có rất nhiều loại ngữ 

pháp từ đơn giản đến phức tạp mà trong đó tôi đặc 

biệt chú ý đến đó là trợ từ. Trợ từ là một loại ngữ 

pháp cơ bản trong tiếng Trung, được sử dụng khá 

phổ biến trong tiếng Trung Quốc lẫn tiếng Việt, nó 

giúp chúng ta bộc lộ được các loại trạng thái cảm 

xúc, biểu cảm của mỗi người. Và trợ từ trong tiếng 

Việt và tiếng Trung có nét tương đồng hoặc khác 

biệt hay không, thì qua bài nghiên cứu và so sánh 

này sẽ chỉ ra được khái niệm của trợ từ và những đặc 

điểm, nhóm trợ từ nào, chúng được sử dụng như thế 

nào. Giúp chúng ta biết và hiểu được cách sử dụng 

của trợ từ và hiểu được nó. Ngoài ra, đối với những 

người mới bắt đầu học tiếng Trung cũng có thể dựa 

vào đây mà nắm được một số kiến thức cơ bản về trợ 

từ, dễ nắm bắt được và học hiệu quả hơn. 

46 Đại học 

Khảo sát phân tích tình hình học tiếng 

Trung Quốc không chuyên của sinh viên 

trường ĐH Thủ Dầu Một hiện nay 

Đỗ Thị 

Hương 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Báo cáo là kết quả của cuộc khảo sát phân tích quá 

trình học tiếng Trung của các bạn sinh viên đang học 

tiếng Trung Quốc không chuyên tại trường Đại học 

Thủ Dầu Một. Về cơ bản, tác giả tập trung đánh giá 

mục tiêu học tập, phương pháp giảng dạy và nội 

dung khóa học. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác 

giả đưa ra một số nội dung và phương pháp nên áp 

dụng để nâng cao hiệu quả của việc học tiếng Trung 

Quốc không chuyên trong giáo dục đại học. Bài viết 

này chủ yếu được chia thành bốn phần: chương đầu 

tiên tìm hiểu "cơn sốt tiếng Trung" và tầm quan 

trọng của việc học tiếng Trung; chương thứ hai tiến 

hành khảo sát và phân tích tình hình học tiếng Trung 

không chuyên của các bạn sinh viên; chương thứ ba 

tác giả tiến hành phân tích những thuận lợi và khó 

khăn của việc học tiếng Trung; chương bốn tác giả 

đề xuất một số phương pháp học tiếng Trung hiệu 

quả. Phần cuối cùng của bài báo cáo này là phần kết 



luận. 

47 Đại học 

Phân tích đối chiếu các từ “以后”，“之

后”，“以来”，“后”，“后来” và từ 

tương ứng trong tiếng Việt 

Nguyễn Hữu 

Vinh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Việc học tiếng Trung hiện nay đã mang lại nhiều 

khó khăn cho người học, khi gặp những từ có thể 

dịch sang nhiều ngữ nghĩa khác nhau tùy theo tình 

huống thường mang lại khó khăn cho người học. 

Tương tự với các từ “以后”，“之后”，“以来”，

“后”，“后来”khi dịch sang nghĩa tiếng Việt tương 

ứng, cả hai bên đều chiếm một vị trí tương đối quan 

trọng trong hệ thống ngôn ngữ của mình. Ngoài ra, 

nó còn giúp chúng ta hiểu được những điểm giống 

và khác nhau giữa hệ thống Hán tự và Việt Nam. 

Học sinh Việt Nam thường nhầm lẫn những từ này 

khi học tiếng Trung, hoặc bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ 

đẻ. Đề tài nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 

về sự phân biệt này và sử dụng nó một cách dễ dàng 

mà không bị nhầm lẫn. Khóa luận tốt nghiệp này có 

phần mở đầu và hai chương: phần mở đầu bao gồm 

cơ sở lựa chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu, thực 

trạng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa 

học và thực tiễn, nguồn tài liệu. Nội dung của 

chương đầu là đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa các 

từ“以后”，“之后”，“以来”，“后”，“后来”trong 

tiếng Hán hiện đại và từ tương ứng trong Tiếng Việt. 

Chương thứ hai là đối chiếu đặc điểm ngữ pháp các 

từ“以后”，“之后”，“以来”，“后”，“后来”trong 

tiếng Hán hiện đại và từ tương ứng trong tiếng Việt. 

48 Đại học 
Các đặc điểm về hình thể chữ Hán có bộ 

nhân trong quá trình phát triển. 

Điểu Trần Thị 

Thu Thắm 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Ngôn từ được con người tạo ra để phục vụ cuộc 

sống, đặc biệt là giao tiếp giữa con người với nhau 

và quan trọng nhất là nó ghi lại những quá trình lịch 

sử quan trọng nhằm phổ biến những sự kiện, hiện 

tượng lịch sử, lưu truyền cho thế hệ sau này. Lịch sử 

của chữ viết là sự hình thành lâu dài và phức tạp. 

Đặc điểm của quá trình tiến hóa chữ Hán là đánh 

dấu sự phát triển vượt bậc của nền văn minh ở mỗi 



thời đại. Sự xuất hiện của chữ giáp cốt văn đến chữ 

viết ngày nay đều có những đặc điểm cơ bản khác 

nhau . Chữ giáp cốt với nét vẽ quoằn quoèn đến các 

nét chữ hiện nay dễ nhớ hơn rất nhiều, nét chữ ngày 

càng được giản lược, các góc chữ không còn lởm 

chởm như trước mà là những nét vuông vắn. Về 

nghĩa, từ ngữ ngày càng hoàn thiện và phong phú 

hơn, đặc biệt là từ ngữ kế thừa nghĩa gốc làm cơ sở 

cho các nghĩa khác nhau. Chính vì những ký tự đặc 

biệt này, tôi rất quan tâm đến sự hình thành và trải 

nghiệm của chữ Hán. Đây là trọng tâm của việc tạo 

ra chương đầu tiên. Chương đầu là "Sơ lược về 

nguồn gốc chữ Hán và sự tiến hóa của các chữ thuộc 

bộ phận" 人 "". Trong chương này, tôi chia làm hai 

phần. Mục đích đầu tiên là làm rõ nguồn gốc của 

chữ Hán, và mục đích thứ hai là giải thích khái niệm 

chữ Hán và quá trình tìm ra những đặc điểm trong 

quá trình phát triển của chữ Hán. Sau khi tôi nghiên 

cứu về nguồn gốc của các ký tự Trung Quốc và sự 

phát triển của dạng ký tự bộ"人", chương thứ hai là 

các đặc điểm của chữ "人", và mục đích là để tìm ra 

những điểm giống và khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng 

muốn làm rõ ý nghĩa của bộ "人" và tính linh hoạt 

của bộ "人" qua từng thời đại. 

49 Đại học 
Phân tích từ tiếng "行" trong tiếng hán 

hiện đại và từ tương ứng trong tiếng 

Việt. 

Lê Thị Mỹ 

Hiền 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Ngôn ngữ là một phạm trù to lớn trong đời sống, 

giúp con người giao tiếp với nhau thuận lợi hơn. 

tiếng Hán là một ngôn ngữ lâu đời và có ảnh hưởng 

rất nhiều đến tiếng Việt chúng ta. trong tiếng hán em 

đặc biệt ấn tượng từ 行 vì từ này trong tiếng việt 

được dùng với ngữ nghĩa là từ "hành" rất rất nhiều. 

để so sánh sự khác nhau và giống nhau của từ 行 chủ 

yếu với từ "hành" trong tiếng việt em đã thực hiện 

bài báo cáo này. báo cáo được chia thành ba 

phần.Phần phân tích tiếng Trung: đầu tiên là phân 



tích và xếp hạng của từ “行” trong tiếng Trung, để 

xem xét “行” được chia thành bao nhiêu từ. Bước 

tiếp theo là phân tích nghĩa của từ “行” trong tiếng 

Trung hiện đại.Phần phân tích tiếng Việt: đầu tiên là 

phân tích và đặt điểm của từ “hành” trong tiếng Việt, 

xem từ “hành” được chia thành bao nhiêu từ. Bước 

tiếp theo là phân tích nghĩa của từ “hành” trong tiếng 

Việt hiện đại.Toàn bộ chương đầu tiên sẽ giúp chúng 

ta hiểu chức năng của hai từ “行” và “hành”.Trong 

chương thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm 

đặc biệt của từ “行” và từ “hành”. Thông qua những 

đặc điểm riêng biệt này, chúng ta sẽ thấy được 

những điểm giống và khác nhau của chữ “行” và 

chữ “hành” để rút ra kết luận chung cho báo cáo. 

50 Đại học 
So sánh từ “老” trong tiếng Hán hiện đại 

với từ “cũ, già” trong tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Ngày nay, ký tự "老" trong tiếng Trung Quốc có thể 

được kết hợp với nhiều từ để tạo ra nhiều nghĩa khác 

nhau. Đồng thời, bản thân từ "老" đã có nhiều nghĩa, 

phiên âm của từ "老" cũng có nhiều từ đồng âm. Với 

chủ đề so sánh từ “老” trong tiếng Hán hiện đại với 

từ “cũ, già” trong tiếng Việt. Thông qua chủ đề tiến 

hành phân tích các đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa 

của “老” trong tiếng Hán hiện đại. Chỉ ra nghĩa của 

từ "老" và các thành phần có thể dùng làm câu trong 

câu. Phần tiếp theo chỉ ra ý nghĩa và các tính năng 

sử dụng được phân tích “老” trong tiếng Hán hiện 

đại và "cũ, già" trong tiếng Việt hiện đại. Sau đó, so 

sánh các đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp và chức 

năng của tiếng Hán "老" và tiếng Việt "cũ, già". 

Giúp cung cấp tài liệu tham khảo và cách dùng của 

nó cho người học. 

51 Đại học 
Phân tích đối chiếu từ "由" trong tiếng 

Hán hiện đại và từ tương ứng trong tiếng 

Việt 

Nguyễn Thị 

Thúy 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ “由”được sử dụng phổ biến trong tiếng Trung 

hiện đại, không chỉ đa dạng về cấu trúc ngữ pháp, 

ngữ nghĩa mà còn cả về ngữ dụng. Với đề tài “ Phân 



tích đối chiếu từ "由" trong tiếng Hán hiện đại và từ 

“do” trong tiếng Việt”, bài luận này chọn từ "由" 

làm đối tượng nghiên cứu, và chủ yếu sử dụng 

phương pháp phân tích so sánh để làm nổi bật ở cả 3 

phương diện cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng của từ 

"由" một cách toàn diện hơn. Đồng thời so sánh với 

từ tương ứng trong tiếng Việt, qua đó tìm ra điểm 

đặc trưng và khác biệt giữa hai từ. Trên cơ sở đó chỉ 

ra nguyên nhân gây ra những lỗi thường gặp của học 

sinh, sinh viên Việt Nam trong việc sử dụng từ “由”. 

Và đưa ra những biện pháp khắc phục. 

52 Đại học 

Tìm hiểu hiện tượng đồng âm trong 

tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt hiện đại 

- lấy từ “hong” làm điển hình 

Tăng Quốc 

Thành 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Qua quá trình giao thoa giữa hai nền văn hóa Hán-

Việt, thì tiếng Việt đã thu một lượng lớn không nhỏ 

các từ vựng tiếng Hán để dần dần tạo ra từ Hán-Việt, 

và với những mức độ Việt hóa khác nhau thì sẽ có 

những sự biến đổi nhất định về nghĩa, khi kết hợp 

với từ Hán Việt tự tạo dựa trên các yếu tố Hán Việt 

đã có sẵn, thêm vào đó là từ thuần Việt khiến cho 

hiện tượng đồng âm trong tiếng Việt càng trở nên 

phức tạp, gây trở ngại không nhỏ cho việc ghi chép, 

lý giải, sử dụng từ vựng tiếng Việt cũng như việc 

học tập tiếng Hán của người Việt Nam. Bài viết sẽ 

tập trung phân tích các hiện tượng đồng âm trong 

tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt mà điển hình đó 

chính là từ “hồng” trong tiếng Việt và từ “hóng” 

trong tiếng Hán. Qua đó bài viết sẽ giúp mọi người 

có những cái nhìn mới lạ hơn khi tìm hiểu về hiện 

tượng đồng âm trong tiếng Việt và tiếng Hán. 

53 Đại học 
So sánh cách dịch tên riêng tiếng nước 

ngoài trong tiếng Anh và tiếng Trung 

Tsằn Trạc 

Tranh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Từ vựng, với tư cách là đơn vị biểu đạt ngôn ngữ, là 

cơ sở của cấu tạo và cấu tạo câu. Trong quá trình 

học tiếng Trung và tiếng Anh cũng như công việc 

dịch thuật, tôi nhận ra rằng khó khăn của việc học 

ngôn ngữ không phải là ngữ pháp hay cách phát âm 

mà là từ vựng. Nguyên nhân là vì bản chất của văn 

hóa xã hội là không ngừng phát triển, cũng giống 



việc sản sinh ra cái mới, nhầm thuận tiện , dễ phân 

biệt tên người ta thường đặc tên cho nó, từ vựng 

cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều, chiếm tỷ trọng lớn 

nhất là danh từ. Trong định nghĩa, danh từ English 

Noun, viết tắt là N.) Là một loại bộ phận của lời nói, 

thuộc về nội dung từ. Nó đại diện cho một tên thống 

nhất cho người, sự vật, sự vật, địa điểm hoặc các 

khái niệm trừu tượng. Nó được chia thành danh từ 

riêng và danh từ chung..Qua tiếp xúc văn hóa, đã 

xuất hiện hiện tượng danh từ nước ngoài,vì đặc thù 

văn hóa từng nước nên các danh từ này đã xãy ra 

hiện tượng dị biệt so với từ gốc ban đầu 

54 Đại học 

Thông qua chữ Hán có bộ nữ tìm hiểu 

quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã 

hội phong kiến Trung Quốc 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Chữ Hán là một bộ phận đặc biệt của văn hóa Trung 

Quốc, là công cụ phản ánh tư duy của người dân 

Trung Quốc về thế giới quan và nhân sinh quan. Chữ 

Hán với đặc thù là chữ tượng hình với hệ thống ký 

hiệu vừa đặc sắc vừa có nội hàm phong phú đã ghi 

lại khách quan lịch sử phát triển văn hóa Trung Hoa. 

Những chữ Hán có chứa bộ “女” (Nữ) cũng hàm 

chứa những yếu tố văn hóa nhất định, ngoài việc 

phản ánh chân thực vị trí của người phụ nữ trong gia 

đình, vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ thì còn 

thể hiện quan niệm “trọng nam khinh nữ” trong xã 

hội cũ. Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa 

chữ Hán và văn hóa Trung Hoa, mối quan hệ giữa 

chữ Hán có chứa bộ kiện “女” (Nữ) và quan niệm 

“trọng nam khinh nữ” trong xã hội cũ. Qua đó, bài 

viết hướng tới mục đích giúp người học tiếng Trung 

và những người đam mê tìmhiểu văn hóa Trung Hoa 

có thêm hiểu biết về mối quan hệ mật thiết giữa bộ 

“女” (Nữ) và văn hóa Trung Hoa. 

55 Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm 

uyển ngữ trong tiếng  

Hán và tiếng Việt 

Nguyễn Ngọc 

Lan Anh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Uyển ngữ có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp 

hàng ngày, nó có chức năng làm phong phú thêm 

ngôn ngữ. Sử dụng thành thạo nó sẽ giúp quá trình 

giao tiếp của chúng ta trở nên suôn sẻ hơn. Nhưng 



sự thiếu hiểu biết về vai trò thực sự của uyển ngữ có 

thể khiến việc giao tiếp trở nên kém hiệu quả. Trong 

quá trình học uyển ngữ các bạn sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn, dù hiểu được tầm quan trọng của uyển ngữ thì 

các bạn cũng phải sử dụng đúng điều kiện, đúng lúc. 

Vì vậy chúng ta cần hiểu và sử dụng chúng một cách 

chính xác. Nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn về các loại uyển ngữ và sự khác biệt giữa việc 

sử dụng các loại uyển ngữ trong tiếng Trung và tiếng 

Việt. Nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn 

về các loại uyển ngữ và sự khác biệt giữa việc sử 

dụng các loại uyển ngữ trong tiếng Trung và tiếng 

Việt. Nội dung chính của bài chủ yếu đi sâu phân 

tích được khái niệm, chức năng phạm vi sử dụng và 

nguyên tắc sử dụng uyển ngữ để các bạn có thể sử 

dụng hiệu quả uyển ngữ. 

56 Đại học 

Phân tích đối chiếu 

đông từ "jiang" trong  

tiếng Hán hiện đại và  

đối chiếu với các hình  

thức tương ứng  

trong Tiếng Việt 

Nguyến Thế 

Tâm 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Ngôn ngữ thể hiện văn hóa của một đất nước và một 

dân tộc, thông qua ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu 

được văn hóa của đất nước đó. Ở Trung Quốc, ngôn 

ngữ vô cùng phong phú, một chữ có thể có nhiều 

cách đọc cũng như mang cho mình nhiều ý nghĩa 

khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh, đó gọi là hiện 

tượng từ đa nghĩa. Chữ "将“ cũng là một trong 

những từ đa nghĩa và được dùng nhiều trong cuộc 

sống hằng ngày. Bài luận sẽ phân tích ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của từ “将” từ đó đối chiếu với từ tương 

ứng trong tiếng Việt để tìm ra những điểm khác 

nhau và giống nhau của chúng. Từ đó đóng góp một 

phần vào tài liệu tham khảo. 

57 Đại học 
Tìm hiểu áo khỏa - trang phục lễ cưới 

Trung Quốc 

Đỗ Thị Kim 

Trinh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Nói đến trang phục là nói đến những nét đặc sắc về 

văn hóa tinh thần do mỗi quốc gia tạo nên. Áo khỏa 

là trang phục cưới được nhiều cô dâu mặc khi kết 

hôn, mặc dù có rất nhiều người khoát lên người bộ lễ 

phục này nhưng lại không biết nguồn gốc và ý nghĩa 

của Áo khỏa. Sự hình thành của hình tượng trang 



phục này là kết quả của sự kế thừa và tích lũy văn 

hóa lịch sử, truyền thống Trung Quốc , là sản phẩm 

của sự va chạm và hội nhập liên tục với các nền văn 

hóa ngoại lai khác. Mặt khác, với sự phát triển và 

thay đổi của văn hóa trang phục Trung Quốc và 

phương Tây và thích ứng với yêu cầu của văn hóa 

thời đại, Áo khỏa sẽ phát triển trên cơ sở duy trì tính 

cá nhân của riêng mình. Áo khỏa là trang phục kết 

hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Giờ đây, 

không chỉ những người bình thường mặc áo khỏa 

khi kết hôn mà nhiều người nổi tiếng cũng mặc đồ 

áo khỏa khi kết hôn. Có thể nói, trang phục của áo 

khỏa rất được lòng phái đẹp. 

58 Đại học 
So sánh trật tự câu và cấu trúc ngữ pháp 

cơ bản trong tiếng Trung và tiếng Việt 

Nguyễn Đặng 

Thảo Vy 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Mỗi ngôn ngữ điều có nét đặc trưng riêng mà chúng 

ta qua quá trình tìm tòi và học hỏi có thể phát hiện 

ra. Trong đó tiếng Việt được vay mượn nhiều từ 

tiếng Hán cổ đại và sự tương đồng ấy vẫn duy trì đến 

ngày nay đã tạo nên sự thích thú trong việc chọn lựa 

theo học tiếng Trung để làm ngôn ngữ tiền đề cho 

tương lai của học sinh, sinh viên. So sánh trật tự câu 

và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung và tiếng Việt 

không những giúp người học có thêm kiến thức về 

ngoại ngữ mà mình theo học mà bên cạnh đó còn 

giúp ôn lại những kiến thức về tiếng Việt – Quốc 

ngữ mà người Việt Nam chúng ta không ai là không 

được phổ cập kiến thức từ khi bắt đầu đến tuổi đến 

trường. Qua sự phân tích và so sánh trật tự câu, dựa 

vào đó để tiến hành phân tích so sánh về ngữ pháp sẽ 

giúp dễ dàng phân biệt sự giống nhau và khác nhau 

giữa hai ngôn ngữ cũng như tránh những lỗi sai 

trong việc sắp xếp câu theo đúng vị trí của nó. 

59 Đại học 

Hiệu quả của việc sử dụng phim Trung 

Quốc trong việc cải thiện kĩ năng nghe 

của sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ 

Trung- Đại học Thủ Dầu Một 

Nguyễn Võ 

Cẩm Tú 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Đối với sinh viên ngoại ngữ nói chung và sinh viên 

ngành ngôn ngữ Trung nói riêng, tìm được một 

phương pháp học phù hơp để nâng cao kĩ năng nghe 

có lẽ điều rất cần thiết. Hiện tại có rất nhiều phương 



pháp học nhưng để thoải mái vừa học vừa thư giãn 

có lẽ việc lựa chọn phim ảnh là một phương pháp 

hay. Cho nên nghiên cứu hiệu quả của việc xem 

phim Trung Quốc để cải thiện kĩ năng nghe là một 

đề tài rất thực tế và có thể áp dụng vào thực tiễn. 

Phương pháp này thật ra không mới nhưng mà để 

đạt được hiệu quả nhất định thì không phải là điều 

dễ dàng vì bản chất của người xem phim đa phần là 

vì nội dung, nhân vật, tính nhân văn.. Muốn vừa có 

thể giải trí vừa để cải thiện khả năng nghe thì phải 

thật sự am hiểu về phương pháp này. Vì là một sinh 

viên ngành ngôn ngữ, là một người đã trải qua tất cả 

những khó khăn mà các bạn sinh viên năm 2 đang 

gặp phải. Và khi tôi đã vượt qua được tôi mới hiểu 

được phương pháp học hiệu quả quan trọng như thế 

nào. Khi có được một phương pháp học vừa mang 

tính giải trí vừa được nâng cao kĩ năng bản thân còn 

yếu, đây thật sự là một đề tài đáng được nghiên cứu. 

60 Đại học 

Phân tích đối chiếu động từ " đi " trong 

tiếng Việt với động từ tương đương 

trong tiếng Hán hiện đại. 

Nguyễn Thị 

Thu Nguyên 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Động từ "đi" trong tiếng Việt và động từ tương ứng 

trong tiếng Hán hiện đại đều là từ vựng cơ bản, và cả 

hai đều chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong 

hệ thống ngôn ngữ tương ứng. Việc phân tích so 

sánh động từ "đi" trong tiếng Việt và các động từ 

tương ứng trong tiếng Hán hiện đại sẽ giúp chúng ta 

hiểu sâu hơn về sự giống và khác nhau giữa hệ thống 

Hán tự và Việt Nam. Đối với người học tiếng Trung, 

từ đa nghĩa là một điểm khó, nhất là khi học viên 

Việt Nam thường nhầm lẫn giữa các từ đa nghĩa 

trong tiếng Trung hoặc bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ 

khi học tiếng Trung. Bài viết này so sánh động từ 

"đi" trong tiếng Việt với các động từ tương ứng 

trong tiếng Trung hiện đại, hy vọng sẽ giúp ích được 

phần nào cho người học tiếng Trung. Văn bản được 

chia thành bốn chương: Chương đầu là phần mở đầu, 

bao gồm lý do chọn đề tài, đối tượng nghiên cứu, 



phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 

Chương thứ hai nói về động từ "đi" trong tiếng Việt 

và tiếng Hán hiện đại. Chương thứ ba nói về sự 

tương đồng giữa từ "去" trong tiếng Trung và "đi" 

trong tiếng Việt. Chương thứ tư là sự khác biệt giữa 

từ "去" trong tiếng Trung và "đi" trong tiếng Việt. 

61 Đại học 

Phân tích đối chiếu động từ " đi " trong 

tiếng Việt với động từ tương đương 

trong tiếng Hán hiện đại. 

Ngô Thu An 
ThS. Bùi Đức 

Anh 

Nội dung của chương đầu tiên là tìm hiểu ý nghĩa 

của trạng từ "还". Trong phần này, trước tiên chúng 

ta tìm hiểu lại khái niệm trạng từ, bao gồm định 

nghĩa, đặc điểm ngữ pháp và vị trí trong câu. Tiếp 

theo là hiểu nghĩa của trạng từ, bao gồm ý nghĩa, cấu 

tạo và các khía cạnh từ tính (bao gồm các từ không 

phải phó từ). Phần này là cơ sở cho các bước tiếp 

theo. Chương Hai thảo luận về đặc điểm ngữ pháp 

của trạng từ Hán "还", và giới thiệu nghiên cứu về 

"còn" và "vẫn" trong tiếng Việt. Trong phần thứ ba, 

bài viết sẽ so sánh ngữ nghĩa và cú pháp của trạng 

ngữ tiếng Hán “还” với “còn” và “vẫn” trong tiếng 

Việt, đồng thời tìm ra những điểm giống và khác 

nhau về ngữ nghĩa và cú pháp. Do sự khác nhau về 

cấu trúc cú pháp nên có sự khác nhau về ngữ nghĩa 

tương ứng. Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến các 

tương đương khác của trạng từ tiếng Hán "还" trong 

tiếng Việt. 

62 Đại học 
Nghiên cứu so sánh “离” và “从” trong 

tiếng Hán hiện đại và từ tương ứng trong 

tiếng Việt 

Trần Thị Kim 

Ngân 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Nội dung của bài báo này được chia thành ba 

chương. Chương Một "Tổng quan về giới từ trong 

tiếng Trung hiện đại" giới thiệu sơ lược về giới từ 

trong tiếng Trung hiện đại dựa trên kiến thức lý 

thuyết và các kết quả nghiên cứu liên quan đến chủ 

đề này. Chương thứ hai "Phân tích so sánh các giới 

từ cơ bản trong tiếng Trung Quốc hiện đại" Li "và" 

Cong ", bằng cách tham khảo nhiều từ điển chính 

thống hiện đại của Trung Quốc, cho thấy các đặc 

điểm của "Li" và "Cong" và những điểm giống và 



khác nhau giữa hai từ này. Về ngữ nghĩa, phân tích 

đặc điểm ngữ nghĩa của hai từ này. Về ngữ pháp, 

hãy kiểm tra chức năng ngữ pháp của hai cụm giới 

từ, tức là khả năng đóng vai trò là thành phần câu 

trong câu và tần suất xuất hiện của chúng. Chương 3 

"Khảo sát cách diễn đạt tương ứng của giới từ" Li 

"và" Cong "ở Việt Nam” sử dụng kho ngữ liệu đã 

sưu tầm được để so sánh các cách diễn đạt tương 

ứng của "Li" và "Cong" trong tiếng Việt và các biểu 

thức tương ứng trong tiếng Việt. 

63 Đại học 

Nghiên cứu cách dịch tên riêng từ tiếng 

Anh sang tiếng Trung của người Trung 

Quốc 

Đặng Hoàng 

Oanh 

ThS. Bùi Đức 

Anh 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc 

phát triển khá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu ấn 

tượng. Do đó, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 

thì dịch vụ dịch thuật đối với việc kinh doanh và trao 

đổi văn hóa là vô cùng thiết yếu. Đối với vấn đề này, 

Người phiên dịch cần phải truyền tải ý tưởng từ 

ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, đóng vai trò là 

cầu nối giao tiếp làm thu hẹp không gian bất đồng 

ngôn ngữ, xu hướng học tiếng Trung cũng dần tăng 

lên để đáp ứng nhu cầu công việc cần sử dụng tiếng 

Trung, từ đó nghề phiên dịch ngôn ngữ ra đời. Bài 

luận án này chủ yếu giới thiệu các vấn đề dịch thuật 

và chỉ ra các phương pháp thông dụng để dịch tên 

riêng tiếng Anh sang tên riêng tiếng Trung, hy vọng 

bài viết này sẽ giúp ích cho sự phát triển của độc giả 

64 Đại học 
So sánh cách dùng của tiếng hán hiện 

đại "suiran" và "jishi" 

Hà Thị Mỹ 

Linh 

TS.Mai Thu 

Hoài 

Trong bài báo cáo tốt nghiệp này, ngoài việc nghiên 

cứu về ngữ pháp, sự khác nhau và giống nhau của 

"suiran và jishi", bài báo cáo tốt nghiệp còn chia 

thành ba phần: đầu tiên là lý do chọn đề tài ,hiện 

trạng nghiên cứu,phương pháp nghiên cứu , phạm vi 

nghiên cứu và nguồn tài liệu về từ ngữ .Chương thứ 

nhất bắt đầu phân tích các mục chính. Định nghĩa 

của "suiran", định nghĩa của "jishi" và các đặc điểm 

của ý nghĩa được phân tích. Chương thứ hai bắt đầu 

phân tích sự khác nhau và giống nhau, đồng thời 



tách biệt rõ ràng hai từ này, để những người học 

tiếng Trung và sinh viên đại học có thể học tiếng 

Trung một cách dễ dàng.Trên cơ sở điều tra ngữ 

liệu, bài viết này phân tích sự khác biệt giữa "suiran" 

và "jishi" và luật kết hợp từ hai khía cạnh: ngữ pháp, 

ngữ nghĩa và ngữ cảnh sử dụng. Để làm rõ ý nghĩa 

từ vựng của "suiraan" và "jishi", hãy giải thích môi 

trường ngữ nghĩa theo yêu cầu của cả hai, phương 

thức kết hợp ở cấp độ cú pháp và giới hạn lựa chọn 

của cụm từ ngữ nghĩa. Về mặt cú pháp, hai từ này 

thường được dùng làm các từ liên quan để tạo thành 

câu ghép chuyển tiếp, biểu hiện như sự đặt trước về 

sự đối lập của hai mệnh đề. Về ngữ nghĩa, hai từ này 

có bộ phận kết hợp với nhau, nghĩa là nhượng bộ. 

Về ngữ dụng, hai từ này thường có âm điệu chuyển 

tiếp. Trong quá trình biên soạn từ điển và giảng dạy 

trên lớp, cần giải thích chi tiết về hai từ này. 

65 Đại học 
Phân tích từ “er” trong “erhua” của tiếng 

Hán hiện đại 

Trần Thị 

Thanh Thảo 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Bài viết này chủ yếu tiến hành giải thích và phân 

tích các đặc điểm của các từ và âm tiết phổ biến 

trong tiếng Trung hiện đại và sự sắp xếp lẫn nhau 

của chúng. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết 

này cũng chia nội dung nghiên cứu thành hai phần. 

Lời nói đầu giải thích cơ sở lựa chọn chủ đề, tình 

trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và các nguồn tài liệu nghiên cứu. Nội 

dung chính của chương đầu tiên là phân tích chức 

năng của "erhua" về đặc điểm ngữ nghĩa. Đồng thời, 

cũng tiến hành phân tích sự chuyển hóa về từ tính và 

sự thay đổi ngữ nghĩa của các từ có "er" theo sau 

"erhua" trong tiếng Trung hiện đại. Nội dung chính 

của chương thứ hai là phân tích chức năng của 

"erhua" về đặc điểm ngữ pháp. Đồng thời, có thể dễ 

dàng nhận ra tính chất ngữ pháp của "er" và cách sử 

dụng hậu tố "er". Trong các nghiên cứu trước đây, 

các học giả chủ yếu chọn một phương ngữ để tiến 



hành nghiên cứu. Bài viết này chọn "er" trong 

"erhua" của tiếng Trung hiện đại làm đối tượng 

nghiên cứu và sử dụng phương pháp là phân tích. 

Tập trung vào thảo luận toàn diện về các đặc điểm 

ngữ nghĩa và ngữ pháp của "erhua" và đưa ra các đề 

xuất có liên quan về các chiến lược giảng dạy 

"erhua" trong việc giảng dạy và giao tiếp tiếng 

Trung như một ngoại ngữ. 

66 Đại học 

Phân tích lỗi sai thường gặp của sinh 

viên năm nhất chuyên ngành trường Đại 

học Thủ Dầu Một về thanh mẫu trong 

tiếng Hán hiện đại 

Gịp Hưng 

Thuận 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Bài luận này tập trung nghiên cứu và phân tích 

những lỗi sai thường gặp của sinh viên năm nhất 

ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học Thủ 

Dầu Một. Phần lời nói đầu giải thích rõ cơ sở lựa 

chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu 

của bài luận này. Chương một, giới thiệu phụ âm của 

tiếng Việt và thanh mẫu của tiếng Hán hiện đại, sau 

đó tiến hành so sánh và chỉ ra điểm giống và khác 

nhau giữa chúng. Chương hai, tiến hành khảo sát 

trực tuyến đối với sinh viên năm nhất trường Đại 

học Thủ Dầu Một; nói rõ mục đích, đối tượng, nội 

dung và phương pháp của việc khảo sát lần này; sau 

cùng phân tích kết quả khảo sát thu được và đưa ra 

kết luận. Chương ba, chỉ ra đầy đủ các dạng lỗi sai 

và nguyên nhân sản sinh ra những lỗi đó ở sinh viên 

năm nhất. Tại phần cuối của chương ba, căn cứ vào 

điểm giống và khác nhau giữa phụ âm tiếng Việt và 

thanh mẫu tiếng Hán hiện đại đã nêu ở chương một, 

kết quả điều tra và sự phân tích ở chương hai, các 

dạng lỗi sai và nguyên nhân ở chương ba, đề ra một 

số phương pháp học tập thanh mẫu tiếng Hán cho 

những người Việt học tiếng Hán, đặc biệt là sinh 

viên năm nhất trường Đại học Thủ Dầu Một. 

67 Đại học 
So sánh cách dùng từ "lai" trong tiếng 

Hán với từ "đến" trong tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trong bài báo cáo tốt nghiệp này làm rõ các đặc 

điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ "lai" trong tiếng 

Hán và từ "đến" trong tiếng Việt, sau đó tiến hành so 



sánh và chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa 

hai từ này. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết 

này còn chia nội dung nghiên cứu thành ba phần. 

Lời nói đầu giải thích cơ sở lựa chọn đề tài, thực 

trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và nguồn ngữ liệu của bài viết . Chương 

một là phân tích đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa 

của từ “lai” trong tiếng Hán, chỉ ra ý nghĩa của từ 

“lai” và các thành phần của nó trong câu. Chương 

hai , phân tích đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của 

“đến” trong tiếng Việt, chỉ ra ý nghĩa của "đến" và 

các thành phần của nó trong câu. Chương thứ ba là 

từ hai khía cạnh ngữ pháp và ngữ nghĩa tiến hành so 

sánh cách dùng từ “lai” trong tiếng Hán với từ "đến" 

trong tiếng Việt, đồng thời tìm ra những điểm giống 

và khác nhau giữa hai từ này. Em hy vọng thông qua 

bài nghiên cứu này có thể cung cấp thêm tài liệu 

tham khảo có giá trị cho sinh viên Việt Nam học 

tiếng Trung. 

68 Đại học 

Khắc phục những khó khăn trong kỹ 

năng giao tiếp đối với sinh viên năm hai 

chuyên ngành của trường Đại học Thủ 

Dầu Một 

Phạm Quốc 

Huy 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Sau khi tôi nhận thấy các sinh viên chuyên ngành 

ngôn ngữ nhưng kỹ năng giao tiếp lại khá kém, nên 

tôi đã quyết định tiến hành một cuộc khảo sát của 

100 sinh viên và nghiên cứu sâu về tình trạng này. 

Bài báo cáo này nghiên cứu về những khó khăn mà 

sinh viên năm hai chuyên ngành ngôn ngữ Trung 

của trường Đại học Thủ Dầu Một gặp phải trong các 

tình huống giao tiếp. Phần mở đầu của bài viết này 

giải thích cơ sở của đề tài nghiên cứu, thực trạng 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng 

nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Trong chương 

đầu tiên, trước hết tôi nghiên cứu tầm quan trọng của 

giao tiếp trong việc học ngôn ngữ, thứ hai tôi tìm 

hiểu thực trạng về khả năng sử dụng tiếng Trung 

trong giao tiếp của sinh viên, Trong chương thứ hai, 

tôi đã nghiên cứu những khó khăn mà các bạn sinh 



viên gặp phải trong các tình huống giao tiếp và lý do 

của những khó khăn đó. Tôi đã sử dụng bảng câu hỏi 

để tiến hành khảo sát và phân tích các câu trả lời từ 

các câu hỏi đó, từ đó đề xuất những giải pháp cho 

sinh viên khắc phục những khó khăn trong các tình 

huống giao tiếp bằng tiếng Trung. 

69 Đại học 

Phân tích lỗi sai khi sử dụng giới từ 

"zai" của sinh viên năm nhất ngành ngôn 

ngữ Trung Quốc trường Đại học Thủ 

Dầu Một 

Nguyễn Thị 

Hiền 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Thông qua việc đánh giá tình hình học tập và thực 

trạng sử dụng giới từ "zai" của một bộ phận sinh 

viên năm nhất ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường 

Đại học Thủ Dầu Một, bài báo cáo đi sâu vào việc 

tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cho thực trạng 

đó. Bài báo cáo bao gồm ba điểm chính sau: Đầu 

tiên, bài báo cáo này sẽ giải thích các đặc điểm của 

giới từ tiếng Trung hiện đại "zai", kiến thức cơ bản 

về chức năng ngữ pháp và cách sử dụng của nó, và 

lý thuyết về "phân tích lỗi sai". Điểm thứ hai cũng là 

phần nghiên cứu quan trọng nhất của bài báo này. 

Đó là phân tích những lỗi sai của sinh viên năm nhất 

chuyên ngành tiếng Trung trường Đại học Thủ Dầu 

Một trong việc sử dụng giới từ tiếng Trung hiện đại 

"zai", phân loại các loại lỗi và điều tra những lỗi sai 

mà sinh viên thường mắc phải, từ đó tìm ra nguyên 

nhân chính dẫn đến sai sót. Cuối cùng, từ những 

nguyên nhân cơ bản đó, bài báo cáo đưa ra những 

gợi ý hữu hiệu cho các bạn sinh viên năm nhất về 

cách sử dụng đúng giới từ "zai", cung cấp cho các 

bạn sinh viên những phương pháp vận dụng hiệu quả 

đồng thời đưa ra những ý kiến, góp ý cho các thầy 

cô giáo ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học 

Thủ Dầu Một trong công tác giảng dạy. 

70 Đại học 

Phân tích lỗi sai khi sử dụng giới từ chỉ 

đối tượng “dui”của sinh viên năm nhất 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Thái Thị 

Phương 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Hư từ đóng một vai trò rất quan trọng trong ngữ 

pháp tiếng Trung, và giới từ là một từ loại rất quan 

trọng trong hư từ tiếng Trung. Giới từ không có 

nghĩa thực, biểu đạt ý nghĩa ngữ pháp trừu tượng, 

mỗi giới từ có thể biểu đạt nhiều ý nghĩa ngữ pháp. 



Trong quá trình học tiếng Trung, chúng tôi nhận 

thấy rất nhiều lỗi trong việc sử dụng giới từ. Và giới 

từ "dui" là một trong những giới từ có tỷ lệ mắc lỗi 

sai cao. Bài báo cáo này kết hợp với các nguồn tài 

liệu đã tiến hành phân tích các lỗi sai khi sử dụng 

giới từ chỉ đối tượng "dui" của sinh viên năm nhất 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc đại học Thủ Dầu Một, 

thông qua điều tra khảo sát, áp dụng câu hỏi điều tra 

đã quy lại được 3 lỗi sai thường gặp như: bỏ sót, sai 

vị trí và dùng nhầm từ. Đồng thời tìm ra nguyên 

nhân xảy ra lỗi sai chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực 

của tiếng mẹ đẻ, chuyển di tiêu cực ngôn ngữ đích 

và do yếu tố giảng viên và sinh viên. Cuối cùng, đưa 

ra một số gợi ý cho giảng viên và sinh viên trong 

quá trình dạy học. 

71 Đại học 

Phân tích sự khác nhau trong tư duy nhìn 

nhận đánh giá sự vật của người Trung 

Quốc và người Việt Nam từ sự khác biệt 

tên gọi của một số loại trái cây điển hình 

trong tiếng Trung và tiếng Việt. 

Đặng Thị 

Diễm Thúy 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Thuật ngữ tên gọi là một phần quan trọng trong hệ 

thống từ vựng của mọi ngôn ngữ, và chúng thường 

xuyên được sử dụng trong giao tiếp ngôn ngữ. Việt 

Nam là nước láng giềng của Trung Quốc và thuộc 

nền tảng văn hóa châu Á, nhưng cả tiếng Trung và 

tiếng Việt đều có hệ thống tên gọi phức tạp và khổng 

lồ, vừa có điểm tương đồng vừa có điểm khác biệt. 

Trong số đó, từ xa xưa, trái cây đã là một trong 

những đề tài được nhiều người ưa chuộng, đây cũng 

là một trong những đề tài thể hiện rõ nét phong tục 

của đời sống nông thôn, đồng thời cũng là một trong 

những đề tài phù hợp. Vì trái cây có quan hệ mật 

thiết với xã hội loài người. Với sự phát triển của xã 

hội, trong quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ của con 

người, một số tên gọi trái cây đã dần đi lệch khỏi 

chức năng ban đầu là dùng để chỉ các loại trái cây, 

và nhiều hình ảnh ngữ nghĩa thông thường hoặc các 

phương pháp chỉnh sửa ngắn gọn, súc tích đã ra đời. 

Vì vậy, thông qua cách gọi tên của các loại trái cây, 

chúng ta có thể hiểu người Trung Quốc và Việt Nam 



đánh giá sự vật từ góc độ nào. Để hiểu rõ hơn về văn 

hóa của Trung Quốc và Việt Nam và cách nhìn sự 

vật, bài viết này chọn một số loại trái cây tiêu biểu, 

có nội hàm và ý nghĩa văn hóa riêng biệt để so sánh, 

phân tích tư duy quan sát sự vật của người Trung 

Quốc và người Việt Nam. 

72 Đại học 

Khảo sát và nghiên cứu tình hình học 

môn Đọc- Viết tiếng Trung của sinh viên 

năm 2 trường Đại Học Thủ Dầu Một 

Vũ Thị Mỹ 

Hằng 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Bài báo cáo này nghiên cứu tình hình học tập môn 

Đọc- Viết tiếng Trung của sinh viên năm 2 ngành 

ngôn ngữ Trung Quốc, khoa Ngoại Ngữ, trường Đại 

học Thủ Dầu Một, nội dung nghiên cứu bao gồm: 

Lời nói đầu nói về bối cảnh nghiên cứu, thực trạng 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu. Chương thứ nhất, đầu tiên là khái niệm 

về kỹ năng Đọc- Viết bao gồm khái niệm kỹ năng 

đọc và khái niệm kỹ năng viết, thứ 2 là mức độ quan 

trọng của việc học kỹ năng Đọc- Viết; tiếp theo là 

tác dụng của việc học tốt môn đọc viết; cuối cùng là 

một số phương pháp để học môn Đọc viết. Chương 

thứ hai là điều tra tình hình học tập môn đọc viết của 

sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, khoa 

Ngoại Ngữ, trường Đại học Thủ Dầu Một. Tôi đã 

dùng phương pháp phiếu khảo sát, gửi bảng khảo sát 

cho sinh viên năm 2 ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc 

trường Đại Học Thủ Dầu Một sau đó dùng phương 

pháp phân tích để nói rõ một số vấn đề như: mức độ 

khó của giáo trình, mức độ khó của môn Đọc- Viết, 

khó khăn trong khi học môn Đọc- Viết, phương 

pháp tự học môn Đọc- Viết và thời gian học môn 

Đọc- Viết. Từ đó chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc học môn Đọc Viết như: ảnh hưởng của tiếng mẹ 

đẻ, ý thức tự học không cao, thiếu hụt từ vựng và 

kiến thức, ảnh hưởng của việc thiếu hụt ngữ pháp. 

Từ nội dung của chương 1 và chương 2, ở chương 3 

tôi đưa ra một số kiến nghị và phương pháp học môn 

đọc viết hiệu quả đối với sinh viên năm hai trường 



đại học Thủ Dầu Một. Tôi hy vọng từ nghiên cứu 

này sinh viên năm 2 đang học môn Đọc- Viết tiếng 

Trung trường Đại học Thủ Dầu Một có thể lựa chọn 

phương pháp học tập phù hợp nhất đối với bản thân 

từ đó đạt được kết quả cao nhất. 

73 Đại học 
Phân tích ảnh hưởng của từ Hán Việt 

trong quá trình học từ vựng tiếng Trung 

Lê Thị Kim 

Phụng 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Bài luận văn này tập trung phân tích ảnh hưởng của 

từ Hán Việt trong quá trình học từ vựng tiếng Trung. 

Chương một là tổng quan về từ Hán Việt và từ vựng 

tiếng Hán hiện đại, giới thiệu cho người đọc những 

khái niệm cơ bản, lịch sử ra đời từ Hán Việt và từ 

Hán hiện đại. Chương hai giới thiệu đến người đọc 

về mối quan hệ giữa từ Hán Việt và từ Hán hiện đại 

về các phương diện ngữ nghĩa, từ loại và thành ngữ 

Việt Nam. Chương ba sẽ thảo luận về những trường 

hợp sử dụng sai từ Hán Việt mà người học tiếng 

Trung cần lưu ý. Từ đó đề xuất ra một số phương 

pháp có hiệu quả nhất trong việc khắc phục những 

trường hợp này. Phương pháp đầu tiên là suy luận từ 

vựng tiếng Trung dựa trên các từ Hán Việt đã học, 

phương pháp thứ hai là thông qua thanh điệu của các 

từ Hán hiện đại để học từ Hán Việt tương đương, 

phương pháp này đồng thời cũng giúp cho người học 

phân biệt và ghi nhớ kỹ hơn thanh điệu của từ vựng 

tiếng Trung. 

74 Đại học 
Nghiên cứu so sánh "yijing" và 

"cengjing" trong tiếng Hán hiện đại 

Huỳnh Thị 

Thu Thủy 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trong quá trình học tập tiếng Trung, phó từ thời gian 

đã không còn là thuật ngữ xa lạ gì với chúng ta nữa. 

Trong suốt quá trình tiếp xúc và học tập tiếng Trung, 

chúng ta sẽ phát hiện hai phó từ thời gian mà chúng 

ta thường xuyên sử dụng nhất đó chính là “yijing” và 

“cengjing”. Đây là hai phó từ thời gian dùng để chỉ 

những sự việc, hành động trạng thái đã xảy ra trong 

quá khứ. Tuy nhiên, tuy rằng giữa ngữ nghĩa của 

chúng có nhiều điểm rất giống nhau, nhưng bản thân 

hai phó từ này vẫn tồn tại những điểm khác biệt. Để 

giúp những người học tiếng Trung hiểu rõ hơn về sự 



giống và khác nhau giữa hai phó từ này, bài văn này 

sẽ đưa ra những luận điểm, ví dụ để làm rõ. Nội 

dung chủ yếu sẽ xoay quanh điểm giống và khác 

nhau giữa đặc điểm nghĩa và đặc điểm ngữ pháp của 

“yijing” và “cengjing”. Hy vọng thông qua bài viết 

này, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về hai phó từ thời 

gian nói trên. 

75 Đại học 

Phân tích từ " Qu" trong tiếng Hán hiện 

đại với cách diễn đạt tương ứng trong 

tiếng Việt 

Đỗ Hoàng 

Thảo Ly 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trong học tập và cuộc sống, câu có chữ " Qu" trong 

tiếng Trung hiện đại rất thường xuyên được sử dụng. 

Chúng ta nghĩ rằng "Qu" thường có nghĩa là từ nơi 

này đến nơi khác, mất, chết . Đôi khi nó có nghĩa là 

loại bỏ, gạt bỏ, v.v. "Qu" có thể được sử dụng không 

chỉ như một động từ, mà còn như một giới từ, phụ 

từ... Do đó, khả năng kết hợp của "Qu" là rất mạnh. 

Sự thay đổi về ngữ nghĩa và chức năng ngữ pháp của 

từ " Qu" trong tiếng Việt cũng rất phức tạp. Trong 

tiếng Việt ngoài nghĩa là "đi" thì còn có nghĩa khác 

như "đến", "tới" , "ra" ... Về ngữ pháp, tiếng Việt 

"đi" có thể được sử dụng như một giới từ, phụ từ, 

động từ... Cách diễn đạt của hai từ này đều có nhiều 

điểm giống và khác nhau. Luận văn được chia thành 

3 chương: 

Chương 1: Đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của 

"Qu" trong tiếng Trung hiện đại. 

Chương 2: Đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ 

"đi" tiếng Việt 

Chương 3: Phân tích so sánh "Qu" trong tiếng Trung 

hiện đại và "đi" trong tiếng Việt. 

76 Đại học 

Phân tích và đối chiếu giữa từ "hua" 

trong tiếng Hán hiện đại với từ ngữ 

tương ứng trong tiếng Việt 

Phan Thị Thu 

Vân 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trong tiếng Hán "hoa" có lịch sử lâu đời, nội hàm 

phong phú, số lượng cấu tạo từ cũng tương đối 

nhiều, càng dễ dàng hơn trong việc hiểu sâu về khái 

niệm, đặc điểm ý nghĩa, đặc điểm ngữ pháp của từ 

"hoa". Bài viết phân tích về chủ đề: "phân tích và đối 

chiếu giữa từ "hua" trong tiếng Hán hiện đại với từ 

ngữ tương ứng trong tiếng Việt". Tìm ra sự khác biệt 



trong cách diễn đạt đa nghĩa của một từ giữa hai loại 

ngôn ngữ Hán - Việt. "Hoa" là một hiện tượng đa 

nghĩa , phần lớn được tạo thành là do cấu trúc ẩn dụ. 

Kết quả ngữ nghĩa là ngữ pháp của từ "hoa" giữa hai 

loại ngôn ngữ Hán-Việt không hoàn toàn giống 

nhau. Cùng một từ trong tiếng Trung có thể tương 

ứng với nhiều cách diễn đạt khác nhau trong tiếng 

Việt. 

Bài luận văn có 2 chương:  

Chương 1: Đối chiếu ngữ nghĩa của từ "hua" trong 

tiếng Hán hiện đại với ý nghĩa tương ứng trong tiếng 

Việt.  

Chương 2: Đối chiếu ngữ pháp giữa từ "hua" trong 

tiếng Hán hiện đại với ý nghĩa tương ứng " hoa/ lãng 

phí " trong tiếng Việt. 

77 Đại học 

So sánh cách dùng động từ năng nguyện 

"neng", "keneng", "yexu" trong tiếng 

Hán hiện đại. 

Huỳnh Thị 

Kim Yến 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Luận án này dựa trên cơ sở lý luận về động từ năng 

nguyện trong tiếng Hán hiện đại, đối tượng nghiên 

cứu là các động từ năng nguyện "neng ", "keneng " 

và "yexu ". Qua phân tích so sánh các động từ năng 

nguyện “neng ”, “keneng ” và “yexu ”, chúng ta có 

thể hiểu sâu sắc về sự giống và khác nhau của ba 

động từ này, đặc biệt là về cấu trúc ngữ pháp và ngữ 

nghĩa. Phần mở đầu của bài viết này là giải thích cơ 

sở lựa chọn đề tài, hiện trạng nghiên cứu, phương 

pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn tài 

liệu về từ ngữ. Toàn văn được chia thành ba chương: 

Chương 1 là giới thiệu tổng quan về động từ năng 

nguyện. Chương này là một cái nhìn tổng quan về 

các động từ năng nguyện. Chương này chủ yếu giới 

thiệu tên, định nghĩa, phạm vi và phân loại của các 

động từ năng nguyện. Chương 2 là nghiên cứu giữa 

các động từ năng nguyện trong tiếng Trung hiện đại 

"neng ", “keneng " và "yexu ". Chương này chủ yếu 

chỉ ra cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng của 

các động từ "neng ", "keneng " và "yexu ". Chương 



3 là sự khác biệt giữa các động từ“neng ", "keneng " 

và "yexu " trong tiếng Trung Quốc hiện đại. Chương 

này chủ yếu so sánh sự khác biệt về đặc điểm ngữ 

pháp và ngữ nghĩa giữa các động từ "neng ", 

"keneng " và "yexu ". 

78 Đại học 

Một số phương pháp học tập có hiệu quả 

đối với học phần đọc-viết tiếng Trung 

Quốc 5 dành cho sinh viên năm thứ ba 

Huỳnh Thị 

Trúc Anh 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Hiện nay, tiếng Trung được đánh giá là ngôn ngữ 

được sử dụng phổ biến nhất. Cùng với sự phát triển, 

số lượng người học tiếng Trung không ngừng nâng 

cao, tuy nhiên để học được tiếng Trung một cách 

hiệu quả nhất chúng ta cần có một phương pháp học 

tập để có kết quả tốt nhất. Bài báo cáo này xoay 

quanh việc đưa ra những vấn đề liên quan đến 

phương pháp học tập, cụ thể là phương pháp học tập 

dành cho sinh viên năm ba chuyên ngành ngôn ngữ 

Trung. Bao gồm các nội dung như sau : chương I là 

những khái niệm cụ thể về Đọc và Viết và những 

yêu cầu của môn học đối với sinh viên. Chương II là 

thực hiện một cuộc khảo sát thực tế đối với sinh viên 

năm ba để đưa ra những khó khăn của sinh viên đối 

với môn học, tiếp theo là những yếu tố ảnh hưởng 

đến việc học tốt môn học của sinh viên. Chương III 

tiến hành phân tích những phương pháp học tập, 

phân tích lợi và hại của những phương pháp học tập 

truyền thống. Sau đó tiến hành thông qua khảo sát và 

kiến thức đưa ra những phương pháp học tập mới và 

sáng tạo hơn. Cuối cùng là những đề xuất dành cho 

giáo viên cũng như sinh viên để có những kết quả 

học tập tốt hơn. Thông qua những phân tích trên để 

sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung có thể tìm 

được những phương pháp học tập hiệu quả nhất. 

79 Đại học 
Phân tích so sánh từ “有 ” trong tiếng 

Hán hiện đại với từ “có” trong tiếng Việt 
Trần Thị Linh 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Nhìn vào hiện trạng nghiên cứu từ "有", vẫn chưa có 

lời giải thích thống nhất về sự đa dạng của các mẫu 

câu và sự phức tạp về ngữ nghĩa của từ “有”. Vì thế, 

bài viết này dự định sẽ khám phá so sánh và nghiên 

cứu về ý nghĩa và cách sử dụng của chúng, để làm rõ 



sự khác biệt của từ “有” trong tiếng Trung hiện đại 

và chữ “có” trong tiếng Việt, giúp người học hiểu 

sâu hơn về chúng, từ đó đạt được mục đích sử dụng 

chính xác. Bài báo cáo này được chia thành bốn 

phần: 

1. Giới thiệu lý do chọn đề tài, thực trạng nghiên 

cứu, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, nguồn 

ngữ liệu. 

2. Phân tích so sánh cú pháp của từ "有" trong tiếng 

Hán hiện đại và chữ "có" trong tiếng Việt.  

3. Phân tích so sánh ngữ nghĩa của từ "有" trong 

tiếng Trung hiện đại và chữ "có" trong tiếng Việt, và 

cho thấy đươc sự khác biệt giữa chúng. Và đồng thời 

phân tích so sánh tính ngữ dụng của chúng. 

4. Kết luận, phần này tóm tắt và tổng hợp các nghiên 

cứu trong bài viết này. 

80 Đại học 

Phân tích các lỗi sai dấu câu thường gặp 

của sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc trường Đại học Thủ 

Dầu Một 

Nguyễn 

Phương Linh 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trong ngôn ngữ viết của Trung Quốc, dấu câu 

không thể thiếu vì nó không chỉ thể hiện nhịp điệu, ý 

nghĩa và cảm xúc của câu văn mà còn phản ánh ý 

nghĩa sâu xa hơn về khả năng sử dụng ngôn ngữ. 

Điểm chung của hệ thống dấu câu tiếng Trung và 

tiếng Việt là giống nhau nhưng cũng có điểm khác 

biệt, đó là một số dấu câu tiếng Trung có sự khác 

biệt lớn về đặc điểm ký hiệu và chức năng sử 

dụng.Trên cơ sở điều tra, tôi đã nêu ra định nghĩa và 

cách dùng của dấu câu tiếng Trung, sau đó phân tích 

và nghiên cứu những sai sót trong việc sử dụng dấu 

câu trong tiếng Trung của sinh viên, từ đó tìm ra 

nguyên nhân dẫn đến lỗi sai. Cuối cùng, đưa ra một 

số đề xuất và biện pháp khắc phục đối với việc dạy 

học dấu câu tiếng Trung của nhà trường. Bài nghiên 

cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu như 

phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi để khảo sát 

ý kiến của các sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ 

Trung về những lỗi thường gặp khi sử dụng dấu câu 



tiếng Trung, phương pháp thống kê để tổng hợp kết 

quả điều tra. 

81 Đại học 

Đối chiếu từ "xiang" trong tiếng hán với 

từ ngữ tương ứng trong tiếng Việt" 

nhớ/muốn". 

Bùi Thị Mận 
TS. Mai Thu 

Hoài 

Khi sử dụng tiếng Việt, thông thường xảy ra nghĩa 

biến thể dẫn đến tạo thành một từ nhiều nghĩa. 

Trong các trường hợp khác nhau sẽ có cách sử dụng 

khác nhau, do đó hiện tượng này đặc biệt phổ biến 

trong tiếng Việt. So sánh với tiếng Hán, thì trong 

tiếng Hán cũng có một số từ mà một từ nhưng lại có 

nhiều nghĩa khác nhau, làm cho người học đặc biệt 

là người nước ngoài học tiếng Hán rất khó hiểu và 

sử dụng tốt nó. Đặc biệt khi sử dụng từ “xiang”, 

người học gặp rất nhiều sự nhầm lẫn, không biết sử 

dụng tốt nghĩa của nó. Khi người nước ngoài đến 

Việt Nam học tiếng Việt, thì chắc hẳn cũng sẽ gặp 

nhiều nhầm lẫn khi sử dụng từ “nhớ/muốn”. Để giúp 

đỡ người học giải quyết vấn đề này, bài nghiên cứu 

này “ Đối chiếu từ “xiang” trong tiếng Hán với từ 

ngữ tương ứng trong tiếng Việt “nhớ/muốn” ”sẽ tiến 

hành so sánh thử tìm kiếm điểm khác nhau về ngữ 

nghĩa của hai từ trên, từ đó sẽ làm cho chúng ta hiểu 

rõ hơn ý nghĩa của chúng, giúp đỡ người học - học 

sinh Việt Nam, và từ đó cung cấp cho họ tài liệu 

tham khảo có ích. 

82 Đại học 

Vai trò của thành ngữ trong đời sống 

người dân Trung Quốc 

lấy giáo trình hán ngữ boya trung cấp 

hai tập hai làm điển hình 

Đỗ Trung 

Nghĩa 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Về thành ngữ, có thể nhiều bạn chưa biết thành ngữ 

là gì, thành ngữ có nguồn gốc từ đâu, có vai trò như 

thế nào? 

Bởi vì muốn giải quyết những vấn đề này, người viết 

đã quyết định nghiên cứu thành ngữ Trung Quốc, để 

hiểu nguồn gốc, cấu tạo, phân loại, chức năng của 

chúng, v.v. Bài viết này không chỉ giúp người học 

nắm được kiến thức về thành ngữ tiếng Trung mà 

còn muốn giúp người học thích thành ngữ tiếng 

Trung và nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.  

Phần mở đầu giải thích cơ sở, phương pháp nghiên 

cứu, tầm quan trọng và quy trình lựa chọn đề tài của 



tôi. Mục đích chính của bài báo này là nghiên cứu 

vai trò của các thành ngữ Trung Quốc và chứng 

minh tầm quan trọng của chúng đối với người học 

tiếng Trung. Chương đầu tiên cung cấp một số kiến 

thức lý thuyết về thành ngữ, giải thích định nghĩa và 

nguồn gốc của thành ngữ, tiếp theo đưa ra cách phân 

loại thành ngữ.  

Nội dung chính của chương 2 là tìm hiểu tất cả các 

thành ngữ trong Boya Chinese - Intermediate Sprint, 

liệt kê tất cả các thành ngữ trong sách giáo khoa và 

giải thích nghĩa các thành ngữ trong tiếng Việt để 

người đọc có thể hiểu chính xác ý nghĩa của các 

thành ngữ. Ngoài việc nghiên cứu tất cả các thành 

ngữ trong sách giáo khoa, tôi cũng đưa ra một số gợi 

ý cho các học giả khi tìm hiểu thành ngữ.  

Cuối cùng là chương thứ ba, nội dung chính của 

chương thứ ba là nghiên cứu vai trò của thành ngữ. 

Tôi đã tìm thấy bốn cách sử dụng cho các thành ngữ. 

Đầu tiên, để tăng sự quan tâm của một người, mở 

rộng tầm nhìn của một người, phát triển kiến thức và 

làm giàu vốn từ vựng của một người. Thứ hai, thành 

ngữ và truyện có tác dụng giáo dục tư tưởng. Thứ 

ba, trau dồi khả năng sáng tạo của học sinh từ các 

thành ngữ. Thứ tư, một hình ảnh sống động thể hiện 

đặc điểm của đối tượng mà bạn đang nói đến. Bài 

báo này giải thích tầm quan trọng của các thành ngữ 

và chức năng của chúng.  

Qua bài học này, tôi có thể hiểu sâu sắc về nguồn 

gốc và chức năng của các thành ngữ, điều này rất có 

lợi cho người học tiếng Trung. Qua nghiên cứu này, 

tôi muốn chứng minh tầm quan trọng của thành ngữ 

đối với các học giả để họ hiểu được giá trị của thành 

ngữ. 

83 Đại học 
Phân tích lỗi sai của sinh viên năm nhất 

trường Đại học Thủ Dầu Một khi dùng 

Trịnh Quốc 

Nhật Giang 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Hiện nay ngày càng nhiều người nước ngoài học 

tiếng Trung, và du học sinh Việt Nam cũng không 



hai cấu trúc câu "yibian...yibian..." và 

"you...you..." 

ngoại lệ. Câu phức tiếng Trung đóng vai trò là trọng 

tâm của việc học. Trong giai đoạn đầu, tần suất sử 

dụng câu phức ở Đại học Thủ Dầu Một Việt Nam 

ngày một nhiều hơn, đặc biệt khi sinh viên học cách 

sử dụng câu phức tiếng Trung "yibian ... yibian ..." 

và "you ... you ... ” đều xảy ra các lỗi thường gặp. 

Dựa trên nhu cầu của người học tiếng Trung, luận 

văn này chủ yếu sử dụng phép so sánh và phân tích 

cấu trúc ngữ pháp, đồng thời chỉ ra những điểm 

giống và khác nhau giữa hai loại về nghĩa, cách sử 

dụng và các lỗi sai thường gặp. Ngoài ra, luận văn 

này cũng sử dụng một số ví dụ để chỉ ra lỗi và sửa 

lỗi. Đồng thời, luận văn này gợi ý cho người học 

tiếng Trung một số cách học hai câu ngữ pháp tiếng 

Trung này sao cho hợp lý nhất dễ dàng nhất. 

84 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát sinh viên năm ba 

ngành Ngôn ngữ trung quốc tham gia 

thuyết trình môn tiếng Hán du lịch 

Phạm Thị 

Anh Thư 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Đã từ lâu, Việt Nam và Trung Quốc đã có mối quan 

hệ sâu sắc trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. Đồng 

thời, bản sắc văn hoá của hai quốc gia cũng được 

giao lưu bảo tồn theo dòng chảy thời gian, để đáp 

ứng nhu cầu của thị trường, ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc đã và đang được đào tạo chuyên sâu ở nước ta. 

Kỹ năng thuyết trình đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình học tập tiếng Trung cũng như công việc 

sau này của sinh viên. Để đạt được trình độ nói tiếng 

Trung trôi chảy, mạch lạc như người bản ngữ đòi hỏi 

sự nỗ lực không ngừng của cả người dạy và người 

học. Tiếng Hán du lịch là môn học mang nhiều kiến 

thức giá trị thực tiễn cao, đồng thời là môn học vận 

dụng nhiều kĩ năng mềm trong đời sống. Vì vậy, bài 

nghiên cứu này giúp sinh viên năm ba ngành ngôn 

ngữ Trung Quốc ở Trường Đại học Thủ Dầu Một 

nắm được các phương pháp cũng như kỹ năng quan 

trọng trong quá trình thuyết trình môn Tiếng Hán Du 

Lịch. 



85 Đại học 

Phân tích cách dùng và một số lỗi sai 

thường gặp trong quá trình sử dụng động 

từ ly hợp 

Nguyễn Thị 

Tuyết Ngân 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Động từ ly hợp là nội dung ngữ pháp quan trọng và 

khá khó trong tiếng Trung hiện đại, dễ bị nhầm lẫn 

và sử dụng như một động từ thường. Bài báo cáo 

tiến hành phân tích về cách dùng và những lỗi sai 

thường gặp trong quá trình vận dụng động từ ly hợp. 

Bài báo cáo gồm có 2 chương: Chương đầu tiên 

phân tích cách sử dụng của động từ ly hợp trong 

tiếng Trung hiện đại, đưa ra khái niệm và kết cấu 

của động từ ly hợp, sau đó phân tích các kiểu câu có 

chứa động từ ly hợp. Chương hai là phân tích những 

lỗi sai thường gặp trong quá trình sử dụng động từ ly 

hợp của sinh viên như sai trật tự câu, sai hình thức 

trùng điệp..., sau đó phân tích một số nguyên nhân 

dẫn đến các lỗi trên như do ảnh hưởng từ tiếng mẹ 

đẻ, phương pháp học tập chưa phù hợp.... Cuối cùng 

căn cứ vào những nguyên nhân đó để đề xuất một số 

biện pháp khắc phục để có thể nắm vững và sử dụng 

động từ ly hợp một cách chính xác. 

86 Đại học 

Nghiên cứu phân tích chữ “yao” trong 

tiếng Hán hiện đại và cách biểu đạt 

tương ứng trong tiếng Việt 

Thạch Thị 

Quỳnh Nhi 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Hiện nay ngôn ngữ Trung Quốc là môn ngoại ngữ 

thu hút rất nhiều người nước ngoài theo học, và ở 

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong tiếng Hán 

hiện đại, “yao” là một chữ cơ bản và có tần suất sử 

dụng cao. Bài luận này tiến hành nghiên cứu chữ 

“yao” trong tiếng Hán hiện đại và chia nội dung 

thành 3 phần chính. Chương 1 tập trung nghiên cứu 

đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của chữ “yao”. 

Chương 2 tiến hành phân tích những cách biểu đạt 

tương ứng của “yao” trong tiếng Việt mà cụ thể là ba 

từ "muốn", "cần" và "phải". Chương 3 dựa theo nội 

dung đã nghiên cứu ở hai chương trước để tiến hành 

so sánh nhằm tìm ra điểm giống nhau và khác nhau 

giữa hai bên. Ngoài ra, bài luận cũng đưa ra một số 

ví dụ để làm rõ những đặc điểm của đối tượng 

nghiên cứu. Thông qua bài luận này, bạn đọc có thể 

hiểu sâu và nắm bắt được ngữ nghĩa và ngữ pháp 



của "yao" trong tiếng Hán hiện đại, điều này đặc biệt 

có lợi cho việc học tiếng Trung. 

87 Đại học 

Phân tích những lỗi sai thường gặp khi 

sử dụng câu liên động trong tiếng Hán 

hiện đại 

Văn Thị Thu 

Trang 

TS Mai Thu 

Hoài 

Câu liên động là mẫu câu thông dụng trong tiếng 

Hán hiện đại. Đây là một mẫu câu có cấu trúc ngữ 

pháp và quan hệ ngữ nghĩa của các động từ trong 

câu tương đối phức tạp. Vì vậy, người Việt Nam học 

tiếng Hán cảm thấy việc sử dụng câu liên động rất 

khó và khiến họ dễ mắc lỗi. Để giảm thiểu tình trạng 

mắc lỗi khi sử dụng câu và nâng cao sự hiểu biết của 

người học về câu liên động, việc nghiên cứu các 

nguyên nhân và lỗi thường gặp trong việc sử dụng 

câu liên động của người học là điều rất cần thiết. Nội 

dung chính của bài luận này được chia làm hai phần. 

Phần đầu giới thiệu khái quát về câu liên động, bao 

gồm khái niệm, cấu trúc câu liên động và nêu ra 

quan hệ ngữ nghĩa của hai động từ trong câu. Phần 

hai dựa trên mối quan hệ logic ngữ nghĩa của phần 

trước để tổng hợp những nguyên nhân và lỗi thường 

gặp khi sử dụng câu liên động. 

88 Đại học 
So sánh hai ứng dụng học tiếng Trung 

ChineseSkill và HelloChinese 

Huỳnh Thị 

Thu Hiền 

TS Mai Thu 

Hoài 

Internet ngày càng phát triển thì việc học tiếng 

Trung không cần phải đến trường hoặc đến trung 

tâm ngoại ngữ học nữa. Chúng ta có thể thông qua 

học tiếng trung thông qua ứng dụng học tiếng Trung 

trên điện thoại hoặc máy tính, nhiều phần mềm học 

tiếng Trung cũng ra đời. Đặc biệt hai phần mềm 

ChineseSkill và HelloChinese được mọi người yêu 

thích, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà hiệu quả 

học tập tốt. Trong bài báo cáo này có hai phần. Phần 

một là điểm khác nhau và giống nhau của hai phần 

mềm này. Xem thử về thiết kế, nội dung và đặc điểm 

hai phần mềm này có gì giống hoặc khác nhau hay 

không. Phần hai là đưa ra những ưu điểm và nhược 

điểm của hai phần mềm này. Từ những phân tích và 

so sánh của hai phần trên đưa ra những ý kiến để 

người học tiếng Trung có thể lựa chọn phần mềm 



học tiếng Trung phù hợp với mình nhất. 

89 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu “Xin” trong tiếng 

Hán hiện đại và chữ “Tâm” trong Tiếng 

Việt 

Trần Hoàng 

Nhung 

TS. Mai Thu 

Hoài 

Trung Quốc và Việt Nam là hai đất nước có rất 

nhiều nét văn hóa tương đồng với nhau cũng như sự 

ảnh hưởng về văn hóa, ngôn ngữ đã tạo nên sự 

phong phú trong cuộc sống của con người Việt Nam. 

Như chúng ta đã biết trong cuộc sống này mọi thứ 

đều đặt chữ Tâm trên hàng đầu vì nó là nét văn hóa , 

nhân văn mà con người chúng ta tín ngưỡng và 

truyền đạt lại từ bao đời nay.Nên vậy trong bài báo 

cáo này em đã phân tích thành ba chương về ngữ 

nghĩa và ý nghĩa văn hóa của chữ Tâm và chữ "xin" 

cuối cùng là so sánh sự giống và khác nhau giữa hai 

chữ trên. Từ những phân tích về ngữ nghĩa cũng như 

văn hóa của chữ Tâm và chữ "xin" em mong muốn 

mọi người hiểu hơn về nét văn hóa cũng như mỗi 

người chúng ta đều phải có chữ Tâm trong người để 

cuộc sống trở nên ý nghĩa và tạo ra những điều tốt 

đẹp cho mình và cho mọi người trong xã hội. 

90 Đại học 

Phân tích cách dùng và một số lỗi sai 

thường gặp trong quá trình sử dụng động 

từ ly hợp 

Nguyễn Thị 

Tuyết Ngân 

TS Mai Thu 

Hoài 

Động từ ly hợp là nội dung ngữ pháp quan trọng và 

khá khó trong tiếng Trung hiện đại, dễ bị nhầm lẫn 

và sử dụng như một động từ thường. Bài báo cáo 

tiến hành phân tích về cách dùng và những lỗi sai 

thường gặp trong quá trình vận dụng động từ ly hợp. 

Bài báo cáo gồm có 2 chương: Chương đầu tiên 

phân tích cách sử dụng của động từ ly hợp trong 

tiếng Trung hiện đại, đưa ra khái niệm và kết cấu 

của động từ ly hợp, sau đó phân tích các kiểu câu có 

chứa động từ ly hợp. Chương hai là phân tích những 

lỗi sai thường gặp trong quá trình sử dụng động từ ly 

hợp của sinh viên như sai trật tự câu, sai hình thức 

trùng điệp..., sau đó phân tích một số nguyên nhân 

dẫn đến các lỗi trên như do ảnh hưởng từ tiếng mẹ 

đẻ, phương pháp học tập chưa phù hợp.... Cuối cùng 

căn cứ vào những nguyên nhân đó để đề xuất một số 



biện pháp khắc phục để có thể nắm vững và sử dụng 

động từ ly hợp một cách chính xác. 

91 Đại học 
So sánh từ chỉ số lượng “dagai” và 

“dayue” trong tiếng Hán hiện đại. 

Ngô Thị Vân 

Anh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tôi chia bài viết 

này thành ba phần bao gồm: lời nói đầu, thân bài và 

kết luận. Lời nói đầu nói về lí do chọn đề tài nghiên 

cứu, thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu của bài 

báo này. Nội dung chính của chương đầu là phân 

tích các đặc điểm ý nghĩa và ngữ pháp của "dagai" 

và "dayue" trong tiếng Hán hiện đại. Sau khi chỉ ra ý 

nghĩa và ngữ pháp của "dagai" và "dayue" thì đưa ra 

ví dụ để làm rõ các đặc điểm đó. Chương thứ hai so 

sánh ý nghĩa và ngữ pháp của "dagai" và "dayue" 

trong tiếng Hán hiện đại dựa vào các đặc điểm đã 

được phân tích ở chương một, sau đó đưa ra các ví 

dụ để làm rõ các đặc điểm đó. Thông qua việc so 

sánh ta thấy được “dagai” và “dayue” có nhiều điểm 

tương đồng về ngữ pháp như cùng là phó từ và cũng 

có điểm khác nhau như “dagai” có chức năng làm 

danh từ nhưng “dayue” không có. Cuối cùng, bài 

viết này sẽ giúp ích cho những người muốn học 

tiếng Trung sẽ không hiểu sai và sử dụng sai ý nghĩa 

và cách dùng của “dagai” và “dayue”. 

92 Đại học 

So sánh điểm giống và khác nhau của 

"huozhe" và "haishi" trong tiếng Hán 

hiện đại 

Phạm Đặng 

Thủy Tiên 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Ngoài phần tóm tắt, lời nói đầu (bao gồm: lý do 

chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nguồn ngữ liệu) và 

kết luận. Bài nghiên cứu này được chia thành hai nội 

dung chính. Chương đầu tiên chủ yếu tập trung vào 

phân tích và chỉ ra các đặc điểm về ngữ nghĩa và 

ngữ pháp của "huozhe" và "haishi" trong tiếng Hán 

hiện đại, và đưa ra các ví dụ như một phương pháp 

chứng minh. Chương thứ hai không phân tích các 

đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của "huozhe" và 

"haishi", mà tập trung vào việc so sánh những điểm 

giống và khác nhau giữa "huozhe" và "haishi", dựa 



vào các đặc điểm đã được nêu rõ ở chương một. 

Đồng thời, cung cấp một số ví dụ để chứng minh 

cho các đặc điểm so sánh của "huozhe" và "haishi". 

Mục đích của bài nghiên cứu này không chỉ giúp bản 

thân em mà còn giúp các bạn cùng lớp và những 

người muốn học tiếng Trung hiểu được ngữ nghĩa và 

ngữ pháp của hai từ "huozhe" và "haishi" và trong 

quá trình giao tiếp hay nói chuyện sẽ tránh được việc 

sử dụng sai "huozhe" và "haishi". Ngoài ra, em cũng 

mong rằng bài nghiên cứu này có thể trở thành tài 

liệu tham khảo hữu ích cho mọi người trên con 

đường học tiếng Trung. 

93 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu các chức năng ngữ 

pháp của các từ "duibuqi","baoqian" và 

"daoqian" trong tiếng Hán hiện đại với 

từ "xin lỗi" trong tiếng Việt 

Dương Kỳ 

Yến 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, em chia bài viết 

này thành ba phần bao gồm: lời nói đầu, thân bài và 

kết luận. Lời nói đầu nói về lí do chọn đề tài nghiên 

cứu, thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu của bài 

báo này. Bài nghiên cứu này được chia thành hai nội 

dung chính. Chương đầu tiên chủ yếu tập trung vào 

phân tích và chỉ ra các đặc điểm về ngữ nghĩa và 

ngữ pháp của “duibuqi” ,“baoqian”và "daoqian" 

trong tiếng Hán hiện đại, và đưa ra các ví dụ như 

một phương pháp chứng minh. Chương thứ hai 

không phân tích các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ 

pháp của “duibuqi”, “baoqian” và “daoqian”, mà tập 

trung vào việc so sánh những điểm giống và khác 

nhau giữa cú pháp và ngữ nghĩa 

“duibuqi”,“baoqian”và “daoqian” trong tiếng Hán 

hiện đại và từ “xin lỗi” trong tiếng Việt, dựa vào các 

đặc điểm đã được nêu rõ ở chương một. Đồng thời, 

cung cấp một số ví dụ để chứng minh cho các đặc 

điểm so sánh của “duibuqi”, “baoqian” và 

“daoqian” . Mục đích của bài nghiên cứu này không 

chỉ giúp bản thân em mà còn giúp các bạn cùng lớp 

và những người muốn học tiếng Trung hiểu được 



ngữ nghĩa và ngữ pháp của ba từ “duibuqi”, 

“baoqian” và “daoqian” và trong quá trình giao tiếp 

hay nói chuyện sẽ tránh được việc sử dụng sai 

“duibuqi”, “baoqian” và “daoqian”. Ngoài ra, em 

cũng mong rằng bài nghiên cứu này có thể trở thành 

tài liệu tham khảo hữu ích cho mọi người trên con 

đường học tiếng Trung. 

94 Đại học 

Khảo sát ngữ nghĩa và đối chiếu hàm ý 

văn hóa của chữ “忍” trong tiếng Hán và 

tiếng Việt. 

Lương Ngọc 

Quỳnh Trân 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài nghiên cứu này sẽ nghiên cứu từ "忍" từ hai khía 

cạnh, khía cạnh thứ nhất là khảo sát ngữ nghĩa của 

từ này trong tiếng Trung và tiếng Việt để hiểu sự 

khác biệt về ngữ nghĩa của từ "忍". Khía cạnh thứ 

hai sẽ đi sâu phân tích và so sánh nội hàm văn hóa 

của từ "忍" trong hai nền văn hóa khác nhau. Ngoài 

tóm tắt, mục lục, lời nói đầu, kết luận và tài liệu 

tham khảo, bài nghiên cứu này có ba nội dung chính. 

Chương đầu tiên em sử dụng phương pháp so sánh 

phân tích từ ngữ để tiến hành phân tích chữ “忍” dựa 

trên hai nền ngôn ngữ tiếng Hán và tiếng Việt, phân 

tích ngữ nghĩa của từ “忍” trong hai loại ngôn ngữ. 

Ở chương thứ hai đi tìm hiểu ý nghĩa và tính chất 

của chữ “忍” trong nội hàm văn hóa và bản sắc văn 

hóa của từng nước. Trong chương hai, dựa vào 

chương hai để tiến hành so sánh đối chiếu sự giống 

nhau và khác nhau của chữ “忍” trong nội hàm văn 

hóa của hai nước. Em dùng chương hai làm nền tảng 

cho chương ba để tiến hành phân tích rõ ràng hơn sự 

khác nhau về văn hóa của hai nước thông qua chữ 

“忍”. Em muốn thông qua bài nghiên cứu này có thể 

đóng góp một phần vào việc nghiên cứu đối chiếu 

ngôn ngữ và so sánh hai nền văn hóa khác nhau giữa 

Trung Quốc và Việt Nam. 

95 Đại học 
Phân tích bổ ngữ kết quả và bổ ngữ khả 

năng trong tiếng Trung 

Trương Ngọc 

Diễm 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bổ ngữ là thành phần không thể bỏ sót trong câu. Bổ 

ngữ được dùng để bổ sung kết quả, mức độ, khuynh 

hướng, khả năng, trạng thái, số lượng, mục đích và 



các thành phần khác của vị ngữ trong cấu trúc vị 

ngữ-bổ nghĩa. Giữa bổ ngữ và thuật ngữ là bổ sung 

và bị bổ sung, quan hệ là nói rõ và bị nói rõ, tân ngữ 

là một trong những phần quan trọng nhất của ngữ 

pháp tiếng Hoa đặc biệt là đối với những người mới 

học. Phải chú ý sử dụng ngữ pháp chính xác, sử 

dụng từ đơn để làm quy tắc hoàn chỉnh bổ ngữ. Các 

quy tắc để sử dụng các từ làm bổ ngữ hoàn chỉnh 

dựa trên sự phân chia ngữ nghĩa và ngữ dụng tương 

đối phức tạp. Nhiều từ được biến đổi có nghĩa khác 

với nghĩa ban đầu. Mặt khác, có sự giao thoa ngữ 

nghĩa giữa các từ khác nhau với tư cách là đối tượng. 

Sau một thời gian học tiếng Trung, tôi thấy việc sử 

dụng các bổ trợ tiếng Trung thực sự khó khăn. Vì 

vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích bổ ngữ kết 

quả và bổ ngữ khả năng trong tiếng Trung” nhằm 

giúp các bạn hiểu rõ 2 trong 7 phép bổ ngữ chính để 

có thể sử dụng các bổ ngữ một cách chính xác và 

hiệu quả trong tiếng Trung. 

96 Đại học 
Nghiên cứu và phân tích Bổ ngữ trong 

tiếng Hán hiện đại 

Phạm Hồng 

Nguyên 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài nghiên cứu này sẽ tiến hành nghiên cứu về thành 

phần bổ ngữ trong tiếng Hán hiện đại. Bài luận này 

bao gồm 6 phần: phần 1 là lời mở đầu giải thích lý 

do chọn đề tài, tìm hiểu về lịch sử nghiên xoay 

quanh đề tài này, giới thiệu đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu, phân tích đã sử dụng những phương 

pháp nghiên cứu nào và giải thích nguồn tài liệu 

tham khảo; phần 2 bao gồn 2 chương: Chương đầu 

tiên giới thiệu khái quát về các phép bổ ngữ hiện đại 

của Trung Quốc, giới thiệu và bình luận về khái 

niệm, đặc điểm, phân loại, vị trí và cách sử dụng các 

phép bổ ngữ. Chương thứ hai phân tích cách sử dụng 

của bảy loại bổ sung. Bài viết này tập trung vào chức 

năng, hình thức, loại và ý nghĩa của bổ sung đó. Tôi 

cho rằng muốn sử dụng thành thạo các phép bổ trợ 

thì không thể bỏ qua các yếu tố như trên; chương 2 



tổng kết về cách sử dụng Bổ ngữ, tìm ra những loại 

bổ ngữ có nhiều sự tương đồng nhất, đưa ra cách 

phân biệt giữa các loại Bổ ngữ đó, đồng thời lập 

bảng tóm tắt về đặc điểm, cấu trúc của Bổ ngữ một 

cách cơ bản nhất; phần 3 là phần kết luận, giải thích 

vai trò của Bổ ngữ ảnh hưởng như thế nào đến ý 

nghĩa và cấu trúc của một câu tiếng Trung; phần 4 là 

lời cám ơn, em xin được phép gửi lời cảm ơn các 

thầy cô giáo và các bạn trong lớp đã giúp đỡ em 

trong quá trình làm luận văn, cảm ơn các thầy cô 

giáo và các bạn trong lớp đã giúp em kiểm tra và 

cung cấp tài liệu có liên quan. 

97 Đại học 

Nghiên cứu về tính thiết yếu về việc học 

tiếng Trung của sinh viên ở Bình Dương 

hiện nay 

Lương Thị 

Quỳnh Như 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Với sự phát triển kinh tế vượt bậc của tỉnh Bình 

Dương hiện nay, nhiều công ty ở Bình Dương hiện 

có đối tác Trung Quốc đầu tư vào nước ta cần rất 

nhiều nhân lực biết tiếng Trung, vì thế tiếng Trung 

đang dần trở thành ngôn ngữ phổ biến và được nhiều 

sinh viên theo học.Trong bài nghiên cứu này, em đã 

tập trung nghiên cứu về tính thiết yếu của việc học 

tiếng Trung đối với sinh viên ở tỉnh Bình Dương, sẽ 

tìm hiểu sơ lược về tình hình và nhu cầu học tiếng 

Trung của sinh viên, tình hình kinh tế và cơ hội việc 

làm tại tỉnh Bình Dương. Và mục đích của việc học 

tiếng Trung xuất phát từ việc hiểu được tầm quan 

trọng khi sinh viên thành thạo tiếng Trung hơn, cuối 

cùng tìm hiểu lý do tại sao mọi người có xu hướng 

học tiếng Trung thay vì bất kỳ ngôn ngữ nào khác. 

98 Đại học 

Khảo sát về tình hình học tiếng Trung 

của sinh viên năm ba Đại học Thủ Dầu 

Một 

Nguyễn Thị 

Yến Nhi 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát 

triển, có nhiều nguồn đầu tư từ nước ngoài như: 

Trung Quốc, Đài Loan,… nên yêu cầu của xã hội về 

trình độ tiếng Trung của sinh viên ngày càng cao. Sử 

dụng được tiếng Trung thành thạo thì tương lai sẽ có 

nhiều cơ hội làm việc trong nhiều môi trường hiện 

đại và chuyên nghiệp, vì vậy chúng ta nên đầu tư 

cho việc học tiếng Trung. Trường Đại học Thủ Dầu 



Một ở Bình Dương có đào tạo chuyên ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc, việc giảng dạy tiếng Trung ở 

trường cho các sinh viên chuyên ngành tiếng Trung 

đều được phát triển, nhưng vẫn còn tồn tại một số 

vấn đề. Chính vì vậy, bản thân quyết định thực hiện 

đề tài khảo sát tình hình học tiếng Trung của sinh 

viên năm ba đại học Thủ Dầu Một. Thông qua điều 

tra khảo sát, có thể hiểu rõ tình hình học tập hiện tại 

của sinh viên, từ các số liệu thu được, đưa ra một số 

ý kiến đề xuất và phương pháp hợp lý nhằm nâng 

cao trình độ tiếng Hán và thành tích học tập của sinh 

viên năm ba. Nội dung chương 1 gồm cơ sở lý luận; 

nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến học 

sinh học ngôn ngữ thứ hai, chương 2 bao gồm quá 

trình khảo sát và phân tích kết quả khảo sát, chương 

3 đề xuất một số ý kiến tương ứng đối với việc dạy 

và học tiếng Trung. 

99 Đại học 
Phân tích cách đặt câu hỏi dùng từ để 

hỏi "吗" và "吧" 

Trịnh Ngọc 

Hồng Trang 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Với sự phát triển và đầu tư của các nước trên thế 

giới thì việc cộng tác giữa các nước láng giềng với 

nhau là điều thiết yếu . Vì vậy các đối tác Trung 

Quốc đầu tư vào Việt Nam rất nhiều và ngôn ngữ 

của họ cũng đã và được sử dụng phổ biến ở nước ta . 

Dựa trên những dữ liệu tôi đã nghiên cứu tại Đại học 

Thủ Dầu Một , tôi đã đưa ra phân tích về phương 

pháp cách ứng dụng của “Ma” và “Ba” và trong bài 

nghiên cứu . Mục đích của bài báo cáo và nghiên 

cứu này là giúp các bạn cùng lớp và các chuyên 

ngành tiếng Trung khác của tôi hiểu rõ hơn về cấu 

trúc và phương pháp, sử dụng đúng và chính xác 

nhất trong viết và nói. Để giúp các bạn khắc phục 

những khó khăn khi sử dụng và hiểu rõ hơn về quy 

tắc của hai ngữ pháp trên, tôi viết bài này với văn 

phong trang nhã, cách sắp chữ hợp lý, hy vọng giúp 

người đọc dễ đọc, dễ hiểu, dễ nắm vững và áp dụng 

vào trong đời sống kể cả hình thức đọc và viết . 



100 Đại học 
So Sánh Cách Dùng Từ “Tai” Với Từ 

“Hen” Trong Tiếng Hán Hiện Đại 

Trần Thị 

Ngọc Ánh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Dựa trên nguồn dữ liệu tiếng Trung hiện đại của Đại 

học Thủ Dầu Một và Đại học Bắc Kinh, bài viết này 

tiến hành phân tích so sánh các trạng từ "tai, hen". 

“tai” và “hen” đều là trạng từ chỉ mức độ tuyệt đối, 

tuy có nhiều điểm tương đồng về đặc điểm ngữ 

nghĩa cơ bản và chức năng ngữ pháp nhưng cũng có 

nhiều điểm khác biệt khiến sinh viên, học sinh 

thường nhầm lẫn khi sử dụng “tai” và “hen”. Bài 

viết này nghiên cứu so sánh giữa "tai" và "rất" trong 

tiếng Trung hiện đại, chủ yếu gồm 3 phần, chi tiết 

từng phần như sau: Phần đầu chủ yếu nghiên cứu 

trạng từ tiếng Trung hiện đại "tai", qua mình nghiên 

cứu tìm hiểu thêm về trạng từ "tai". Phần thứ hai chủ 

yếu nghiên cứu về trạng từ "rất" trong tiếng Hán 

hiện đại, qua phần nghiên cứu đã hiểu sâu hơn về 

trạng từ "rất". Trong phần thứ ba, tôi so sánh toàn 

diện và chi tiết về cách sử dụng của hai trạng từ "tai" 

và "hen", phần này bắt đầu từ nội hàm ngữ nghĩa của 

"tai" và "hen", việc lựa chọn mẫu câu, chức năng 

ngữ pháp, Phân tích và so sánh một số khía cạnh như 

sự kết hợp của từ phủ định "bu" và sự thay đổi cấu 

trúc động từ-tân ngữ, để chỉ ra những điểm giống và 

khác nhau của chúng trong bài viết, để học sinh Việt 

Nam bớt mắc lỗi. khi sử dụng "tai" và "hen". 

101 Đại học 
So sánh sự giống và khác nhau giữa hai 

từ “qianwan” và “yiding”。 

Nguyễn Thị 

Lan Châu 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, em đã chia bài 

viết thành ba phần bao gồm: lời nói đầu, thân bài và 

kết luận. Trong lời nói đầu em nói về lí do chọn đề 

tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

của đề tài và nguồn ngữ liệu của bài viết này. 

Chương đầu tiên chủ yếu phân tích về đặc trưng ngữ 

nghĩa của hai từ “qianwan” và “yiding”, qua đó để 

chứng minh các đặc điểm trên em đã đưa ra một vài 

ví dụ và đồng thời giải thích về từng trường hợp. 

Chương hai tập trung phân tích đặc điểm ngữ pháp 



của hai từ “qianwan” và “yiding”, sau đó đưa ra ví 

dụ nhằm mục đích chứng minh các đặc điểm trên. Ở 

nội dung của chương cuối cùng chủ yếu dựa vào các 

đặc điểm về ngữ nghĩa và ngữ pháp của hai chương 

ở trên để so sánh và nêu ra sự khác biệt giữa hai từ 

“qianwan” và “yiding”, đồng thời đưa ra một số ví 

dụ để chứng minh cho sự khác biệt đó. Từ đó, giúp 

người học tránh được sự nhầm lẫn trong việc sử 

dụng từ ngữ trong tiếng trung nói chung và sự nhầm 

lẫn giữa hai từ “qianwan” và “yiding” nói riêng, 

đồng thời giúp cho người học hiểu rõ và sử dụng 

chính xác hai từ “qianwan” và “yiding”. 

102 Đại học 
Nghiên cứu so sánh cách dùng của “bi” 

và “bijiao” trong tiếng hán hiện đại 

Lâm Kim 

Phụng 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Sau vài năm lựa chọn và học tiếng Trung, tôi nhận ra 

rằng nếu mình không chăm chỉ học thì việc học tiếng 

Trung sẽ trở nên rất khó khăn, vì chúng có nhiều 

điểm giống nhau về ngữ pháp, và chúng ta rất dễ 

nhầm lẫn trong ngôn ngữ. Đây là một báo cáo so 

sánh cách sử dụng "bi" và "bijiao" trong tiếng Trung 

hiện đại. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những ngữ 

pháp giống nhau mà bất kỳ ai cũng có thể nhầm lẫn. 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tôi chia bài viết 

này thành ba phần: mở đầu, thân bài và kết luận. Lời 

nói đầu giải thích cơ sở cho việc lựa chọn đề tài, 

thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu và nguồn dữ liệu của bài báo 

này. Nội dung chính của chương đầu là phân tích 

đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của "bi", "bijiao"" 

trong tiếng Hán hiện đại. Bài viết này chỉ ra ý nghĩa 

của "bi", "bijiao" và chúng có thể được sử dụng 

trong câu nào. Chương thứ hai chỉ ra các đặc điểm 

ngữ nghĩa và cách sử dụng của "bi", "bijiao" trong 

tiếng Trung hiện đại, sau đó làm rõ các đặc điểm 

ngữ nghĩa và cú pháp của "bi", "bijiao". Cuối cùng, 

kết luận tóm tắt quá trình nghiên cứu. Báo cáo này 

nhằm hỗ trợ người học tiếng Trung trong quá trình 



học tập, giúp hạn chế những sai sót trong quá trình 

sử dụng, đồng thời hiểu rõ hơn về cách sử dụng của 

cặp từ gần nghĩa. 

103 Đại học 
Phân tích cách sử dụng và ngữ nghĩa của 

từ "本" trong tiếng Hán hiện đại. 

Kim Thị 

Ngọc Nga 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Dựa trên kho ngữ liệu tiếng Trung hiện đại và tài 

liệu liên quan đến đề tài đã giúp em có cơ hội làm 

bài báo cáo một cách tốt nhất , bài báo này giúp 

người đọc nắm rõ và sử dụng một cách hợp lý. Mặc 

dù “本” được sử dụng rất phổ biến nhưng có nhiều 

điểm giống nhau về đặc điểm ngữ nghĩa cơ bản và 

chức năng ngữ pháp nhưng nó cũng có nhiều điểm 

khác biệt nên sinh viên thường nhầm lẫn khi sử dụng 

từ “ 本” 。Bài viết này nghiên cứu phân tích cách sử 

dụng và ngữ nghĩa của từ"本” trong tiếng Hán hiện 

đại. Bài viết chủ yếu bao gồm hai phần: Phần đầu 

tiên là phân tích cách sử dụng của từ “本” để chúng 

ta có thể hiểu rõ được là từ “本” mang nhiều ý nghĩa 

khi kết hợp với từ khác và biết sử dụng một cách 

hợp lý. Phần thứ hai chủ yếu nói về ngữ nghĩa của 

từ“本", đồng thời so sánh từ" 本” với từ "gốc" của 

tiếng Việt để mọi người biết được chúng giống và 

khác nhau như thế nào . Từ đó rút ra được là từ ngữ 

rất phong phú mỗi từ dù ở nước nào thì cũng có ý 

nghĩa giống nhau và có những cái khác biệt tạo nên 

từ “本” trong tiếng Hán và từ "gốc" trong tiếng Việt. 

104 Đại học 
So sánh cấu trúc ngữ nghĩa của “jiang” 

“shuo” và “tan” trong tiếng Hán hiện đại 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tôi chia bài viết 

này thành ba phần: mở đầu, thân bài và kết luận. Lời 

nói đầu giải thích cơ sở lựa chọn chủ đề của bài viết 

này, tình trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu và nguồn dữ liệu. Nội dung 

chính của chương đầu là phân tích các đặc điểm ngữ 

nghĩa và ngữ pháp của những từ “讲” “说” và “谈” 

trong tiếng Trung hiện đại. Bài viết này chỉ ra ý 

nghĩa của từng từ “讲” “说” và “谈”, mỗi từ “讲” 

“说” và “谈” có một ý nghĩa khác nhau. Chương thứ 



hai chỉ ra các đặc điểm ngữ nghĩa và cách sử dụng 

của "nói" trong tiếng Trung hiện đại, sau đó làm rõ 

các đặc điểm ngữ nghĩa và cú pháp liên quan của 

những từ “讲” “说” và “谈”. Cuối cùng, so sánh 

những từ “讲” “说” và “谈” trong tiếng Trung hiện 

đại được thực hiện để minh họa sự khác biệt giữa 

những từ này. Vì có sự khác biệt về ngữ pháp và ngữ 

nghĩa. Vì vậy, tôi chỉ cần chỉ ra sự khác biệt về ngữ 

pháp và ngữ nghĩa giữa hai từ này. 

105 Đại học 
Phân tích cấu trúc và ngữ nghĩa của 

trạng ngữ chỉ tình thái 
Diệp Gia Linh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Ngày nay, do sự phát triển của nền kinh tế thế giới 

với tốc độ phát triển khá nhanh chóng nên việc trao 

đổi, liên lạc với nhau cũng trở nên đa dạng và phức 

tạp. Hiện nay, có rất nhiều sinh viên Việt Nam theo 

học tiếng Trung hiện đại tại các trường đại học nói 

chung và sinh viên đang theo học tại Đại học Thủ 

Dầu Một nói riêng. Trong quá trình học tập, bên 

cạnh những thuận lợi, học sinh cũng gặp không ít 

khó khăn về nhiều mặt, trong đó có vấn đề bày tỏ 

trạng thái cảm xúc bản thân với người đối diện hoặc 

những người xung quanh. Qua lời nói, hành động 

cũng như tường thuật sự việc nào đó còn nhiều 

vướng mắc. Vì vậy mà thành phần trạng ngữ đóng 

vai trò quan trọng không kém trong việc tổ chức cấu 

trúc câu. Bản thân tôi trong quá trình học cũng 

không biết cách phân biệt cấu trúc câu và ngữ nghĩa 

trạng ngữ tình thái. Từ đây, tôi thấy tầm quan trọng 

của trạng ngữ tình thái trong tiếng Trung và muốn 

phân tích chúng một cách rõ ràng 

106 Đại học 
So sánh cách sử dụng“还、再、又” 

trong tiếng Hán hiện đại 

Hoàng Thị 

Nhật Hoa 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trạng từ là điểm quan trọng và khó nhất trong việc 

dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ. Số lượng trạng 

từ trong tiếng Trung không nhiều nhưng cách sử 

dụng của từng trạng từ phức tạp hơn và mang nhiều 

ý nghĩa. "还, 再, 又", phụ thuộc vào các trạng từ 

chung trong các trạng từ được lặp lại, đều có thể chỉ 

tần suất của hành động hoặc trạng thái tần suất lặp 



lại. Bài viết này chủ yếu hướng đến khóa đối tượng 

nghiên cứu trong nhóm các trạng từ lặp lại "还, 再, 

又", nó giúp có lợi cho việc nghiên cứu chuyên sâu 

và toàn diện hơn. Các ý nghĩa giống nhau của ba 

trạng từ này được chia nhỏ và sự so sánh cho thấy ý 

nghĩa bổ sung và nghĩa liên tục, Cách sử dụng khác 

nhau khi biểu thị các ý nghĩa lặp lại. Toàn văn chủ 

yếu được chia thành ba phần. Chương 1: Tổng quan 

về nghĩa của "还, 再,又" trong tiếng Trung hiện đại. 

Chương 2: Phân tích ý nghĩa "还,再,又" trong tiếng 

Trung hiện đại. Chương 3: trong tiếng Trung Quốc 

hiện đại Nghiên cứu so sánh tập trung vào sự sắp 

xếp của "还, 再, 又" với các động từ, sự sắp xếp với 

các từ phủ định, và sự giống và khác nhau giữa việc 

sử dụng câu nghi vấn. Ngoài ra còn có sáu phần của 

lời mở đầu: lý do chọn đề tài nghiên cứu, ý nghĩa 

của đề tài nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên 

cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu. 

107 Đại học 

Nghiên cứu so sánh từ "không" trong 

tiếng Việt và từ “不” trong tiếng Hán 

hiện đại. 

Nguyễn Thị 

Bình An 

Ths. Liêu Nhữ 

Uy 

Tiếng Trung có ảnh hưởng lớn đối với tiếng Việt do 

sự giao thoa văn hóa lâu đời trong lịch sử của hai 

nước.Đặc điểm giống và khác nhau của ngôn ngữ và 

văn hóa Việt – trung ảnh hưởng tới việc sử dụng, 

tiếp thu trong quá trình học tập của sinh viên. Tôi 

tiến hành nghiên cứu so sánh từ "không" trong tiếng 

Việt và từ “bu” trong tiếng Hán hiện đại. Để đạt 

được mục đích nghiên cứu, bài nghiên cứu này được 

chia thành ba phần là lời nói đầu, thân bài và kết 

luận. Lời nói đầu nói về lí do chọn đề tài nghiên cứu, 

thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu của bài báo 

này. Về thân bài, Đầu tiên là tiến hành nghiên cứu 

phương thức phủ định của tiếng Hán hiện đại và 

tiếng Việt, đồng thời so sánh phương thức phủ định 

của hai ngôn ngữ. Thứ hai là bắt đầu tìm hiểu cấu 



trúc phủ định của “bu” và “không” sau đó so sánh sự 

tương đồng và khác biệt cấu trúc phủ định của “bu” 

và “không”. Cuối cùng là đưa ra kết luận của bài 

nghiên cứu. Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, 

nghiên cứu chi tiết và phân tích toàn diện các đặc 

điểm của từ “bu” trong tiếng hán và tiếng việt. Kết 

quả của việc nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa góp 

phần nắm vững việc sử dụng ngôn ngữ, hiểu biết sâu 

hơn về hai ngôn ngữ Việt – Trung thông qua so sánh 

đối chiếu ngôn ngữ. 

108 Đại học 

Nghiên cứu "lao" trong Tiếng Hán hiện 

đại - đối chiếu với cách biểu đạt tương 

đương trong Tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

ThS.Liêu Nhữ 

Uy 

Luận án sử dụng các phương pháp điều tra, phương 

pháp thống kê, phương pháp mô tả, phân tích, so 

sánh để làm rõ đặc điểm “lao” trong tiếng Hán hiện 

đại và các cách diễn đạt tương ứng trong tiếng Việt. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy từ "lao" trong tiếng 

Trung hiện đại có nhiều nghĩa. Ngoài nghĩa cơ bản 

là "người lớn tuổi", nó còn có nhiều nghĩa hơn. 

"Lao" có thể được sử dụng như một tính từ, trạng từ 

hoặc động từ, cũng như một hình cầu. Vì vậy, khả 

năng tổng hợp của Trung Quốc "lao" là rất mạnh. 

Các cách diễn đạt "lao" trong tiếng Hán hiện đại và 

tiếng Việt phức tạp hơn. Ngoài nghĩa của từ "lão", 

còn có các cách diễn đạt khác như "già", "cao tuổi", 

"cũ", ... tùy theo ngữ nghĩa cụ thể Môi trường, bối 

cảnh mới có thể xác định được nghĩa cần dùng. Trên 

cơ sở phân tích các kết quả điều tra, bài báo này đã 

cố gắng hết sức để giải thích các đặc điểm của "lao" 

trong tiếng Hán hiện đại và điều tra các cách diễn 

đạt tương ứng trong tiếng Việt. "Lao" có thể được sử 

dụng như tính từ, động từ và trạng từ, hoặc như các 

ghép từ để xây dựng từ. Là một thuật ngữ tên gọi, 

"Lao" có thể được đặt trước danh từ của họ cụ thể, 

sau họ, hoặc sau đại từ nhân xưng thứ hai và thứ ba, 

và đôi khi nó cũng có thể được đặt trước danh từ 

chung hoặc một số thuật ngữ họ hàng để tạo thành 



tên gọi. Vì một số lý do trên, đề tài "Nghiên cứu về 

từ" Lao "trong tiếng Hán hiện đại - So sánh các hình 

thức biểu đạt tương ứng với tiếng Việt" được chọn 

nghiên cứu để mọi người hiểu thêm về nghĩa của từ 

"Lao", các bộ phận của tiếng nói, và cách sử dụng 

của nó. 

109 Đại học 

Khảo sát tình hình sử dụng giáo trình 

giảng dạy tiếng Trung tại một số trung 

tâm dạy tiếng Trung tên địa bàn thành 

phố Thủ dầu Một 

Lê Thị Yến 

Nhi 

Ths.Liêu Nhữ 

Uy 

Trong bài nghiên cứu này, tôi tập trung tìm hiểu 

những đặc điểm của những cuốn giáo trình nổi bật 

dang được sử dụng ở một số trung tâm đào tạo tiếng 

Trung tại Thủ Dầu Một. Giáo trình là công cụ truyền 

bá kiến thức và một cuốn giáo trình hay cũng giúp 

tạo động lực học tập tích cực mỗi ngày. Lựa chọn 

giáo trình và cách học hiệu quả luôn là vấn đề đáng 

được quan tâm. Trong chương đầu tiên, chúng ta sẽ 

tìm hiểu sơ lược về tình hình kinh tế Bình Dương và 

nhu cầu sử dụng tiếng Trung trong thị trường lao 

động. Để có cơ hội việc làm cao hơn, thì việc biết 

tiếng Trung là một lợi thế. Qua chương 2 chúng ta 

cùng làm một bài khảo sát các học viên(giảng viên) 

của trung tâm đào tạo tiếng Trung để hiểu rõ hơn về 

tài liệu học do trung tâm giảng dạy. Từ đó, tìm hiểu 

về giáo trình tiếng Trung được sử dụng phổ biến 

nhất. Tìm hiểu lý do tại sao mọi người chọn đến 

trung tâm để học và đào tạo tiếng Trung, và hiểu 

những hướng dẫn mà các trung tâm đào tạo này đang 

phổ biến. Để chúng ta có thể lựa chọn cách học phù 

hợp hơn với mục đích học tập của mình và tạo ra kết 

quả học tập tốt hơn. 

110 Đại học 

Nghiên cứu so sánh một số đặc điểm của 

phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại và 

tiếng Việt. 

Phan Trúc 

Nhường 

Ths. Liêu Nhữ 

Uy 

Phương vị từ trong tiếng Hán hiện tuy số lượng 

không lớn nhưng chúng có vai trò rất quan trọng bởi 

vì Phương vị từ được sử dụng vô cùng phổ biến, vì 

vậy nếu bạn không nắm vững được những đặc điểm 

của phương vị từ thì rất dễ vận dụng sai ngữ pháp 

hoặc không hiểu rõ nghĩa của từ đó sẽ rất dễ bị dịch 

sai nghĩa của phương vị từ. Do đó, Mục đích của 



luận văn nghiên cứu này là giúp bản thân tôi, những 

người đang học tiếng Trung có sự hiểu biết đúng 

đắng về phương vị từ cũng như có thể tránh những 

lỗi sai khi sử dụng phương vị từ. Bố cục của luận 

văn Ngoài phần tóm tắt, lời mở đầu (bao gồm: cơ sở 

lựa chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa nghiên 

cứu, nguồn ngữ liệu) và phần kết luận, bài nghiên 

cứu này được chia thành ba nội dung chính. Chương 

một nội dung chủ yếu như là định nghĩa của phương 

vị từ, bảng thống kê phương vị từ trong tiếng Hán 

hiện đại, đồng thời tiếng hành nghiên cứu đặc điểm 

ngữ nghĩa và ngữ pháp của phương vị từ của tiếng 

Hán. Chương hai gồm một số nội dung chủ yếu như 

định nghĩa phương vị từ trong tiếng Việt, bảng thống 

kê phương vị từ tương ứng trong tiếng Việt, sau đó 

là nghiên cứu một số đặc điểm ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của phương vị từ trong tiếng Việt. Chương ba 

tiến hành so sánh đặc điểm của phương vị từ của 

tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt, từ đó đưa ra những 

đặc điểm giống nhau và đặc điểm khác nhau của 

phương vị từ trong hai ngôn ngữ này. 

111 Đại học 

Phân biệt cách sử dụng phó từ thời gian 

“曾经” và “已经” trong tiếng Hán hiện 

đại 

Đặng Thị 

Tuyết Mai 

Ths. Liêu Nhữ 

Uy 

Phó từ là một trong những phần quan trọng trong 

tiếng Trung. Nó thường được sử dụng trong giao 

tiếp hàng ngày. Đặc biệt là hai phó từ "曾经" và "已

经" chúng thường đựơc sử dụng rất nhiều nhưng vì 

chúng có những điểm tương đồng về cấu trúc cú 

pháp, ý nghĩa, ngữ pháp và quy tắc ngữ dụng, điều 

này đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung 

sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy để tìm hiểu nguyên 

nhân mắc lỗi của các bạn khi sử dụng hai phó từ "曾

经" và "已经", em đã sử dụng phương pháp nghiên 

cứu để phân tích nguyên nhân của các bạn học tiếng 

Trung khi sử dụng phó từ "曾经" và “已经" để tìm 

ra những điểm khác biệt. Bài nghiên cứu này được 



chia làm ba phần: gồm có phần mở đầu, phần nội 

dung chính và phần kết luận. Phần mở đầu sẽ giải 

thích giúp các bạn có thể hiểu được lý do tại sao em 

chọn chủ đề này và cách em phân tích chủ đề, phần 

tiếp theo là nội dung chính của bài báo cáo, em đi 

sâu vào tìm hiểu hai phó từ thông qua việc so sánh 

và phân tích để tìm ra cách khắc phục những lỗi 

thường gặp khi sử dụng. Đối với một sinh viên học 

ngành Ngôn ngữ Trung Quốc như em, em rất muốn 

sử dụng những gì mình đã được học có thể áp dụng 

vào việc tìm hiểu và nghiên cứu để giúp các bạn 

hiểu hơn về tầm quan trọng, cũng như là nâng cao 

trình độ trong việc học ngữ pháp là điều khiến em 

cảm thấy rất vinh hạnh .Em mong rằng bài báo cáo 

này có thể gúp các hiểu rõ về hai phó từ này trong 

việc học ngữ pháp tiếng Trung . 

112 Đại học 
So sánh về mì sợi và thói quen ăn mì của 

người Trung Quốc và Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Trúc Linh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài tiểu luận so sánh mì sợi và thói quen ăn mì của 

người Trung Quốc và Việt Nam nhằm mục đích tìm 

hiểu về nguồn gốc của mì sợi. Từ đó, so sánh mì sợi 

của Trung Quốc và Việt Nam. Mì sợi là món ăn rất 

quen thuộc với con người, từ già trẻ lớn bé. Nó là 

loại thực phẩm dễ chế biến và dễ ăn. Công thức và 

nguyên liệu làm cũng rất dễ. Sau khi tìm hiểu nguồn 

gốc xuất xứ của mì sợi tôi mới thấy được sự tài tình, 

công phu của người làm ra những sợi mì mềm và 

ngon. Mì sợi của Trung Quốc và Việt Nam đều 

ngon, nhưng hương vị của hai nước sẽ khác nhau, 

tùy vào khẩu vị và cách ăn của từng vùng miền, họ 

sẽ chế biến sao cho thơm ngon và đặc trưng. Giờ 

đây, mì sợi không còn là món ăn bình thường nữa 

mà đã trở thành món ăn độc đáo, con người đem mì 

sợi đi khắp thế giới, nó cũng trở thành món ăn nghệ 

thuật với món múa mì... Hy vọng bài tiểu luận này 

sẽ giúp bạn biết thêm nhiều điều hay mà trước giờ 

bạn chưa biết về mì sợi. 



113 Đại học 
Nghiên cứu đặc trưng và cách sử dụng 

động từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại 

Chu Nữ Cẩm 

Nhi 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài báo cái ngoài phần mở đầu tóm tắt sơ lược còn 

được thể hiện qua ba nội dung. Nội dung thứ nhất 

nói về khái quát của động từ li hợp, cụ thể hơn là 

nghiên cứu khái niệm về động từ li hợp, kết cấu ngữ 

pháp của động từ li hợp và các động từ li hợp thường 

gặp, nhằm giúp người học và người đọc hiểu rõ sơ 

qua về động từ li hợp là một loại từ như thế nào. Nội 

dung thứ hai nói lên về các đặc trưng của động từ li 

hợp, theo sau động từ li hợp là loại từ như thế nào, 

các hình thức kết cấu ra sao,cần lưu ý về loại động 

từ này có thể bổ sung hoặc không thể bổ sung những 

nội dung gì. Nội dung cuối cùng cũng là nói về cách 

sử dụng của động từ li hợp này. Nhằm để người học 

và người đọc có thể hiểu rõ sâu về loại động từ ly 

hợp, thông qua bài báo cáo này, có thể giúp ích cho 

mỗi người chúng ta không nhầm lần về loại động từ 

này, và am hiểu về chúng một cách tích cực. 

114 Đại học 

Những thuận lợi và khó khăn tìm việc 

của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn 

Ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Thủ 

Dầu Một. 

Trần Thị Kim 

Quyên 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Cơ cấu việc làm của Việt Nam đang có những biến 

động to lớn, sự phân bố nhân lực chưa hợp lý đã gây 

ra một số thuận lợi và khó khăn tìm việc của sinh 

viên vừa mới tốt nghiệp. Đặc biệt đối với sinh viên 

tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại trường 

Đại hoc Thủ Dầu Một, sau khi ra trường cầm tấm 

bằng trên tay, nhiều người hoang mang không biết đi 

đâu và về đâu. Nếu cánh cổng Đại học mở ra cho 

những tân sinh viên một bầu trời với những ước mơ, 

hoài bảo về một tương lai đầy màu sắc thì tấm bằng 

đại học và những bước chân đầu tiên bước đi lập 

nghiệp lại đưa chúng ta đến những câu hỏi: chúng ta 

sẽ làm gì và ở đâu? Lương bao nhiêu thì phù hợp? 

môi trường ở đó có tốt không? Mục đích của bài 

luận văn này là khảo sát và tìm hiểu được những yếu 

tố thuận lợi và khó khăn tìm việc của sinh viên tốt 

nghiệp ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc tại trường Đại 

học Thủ Dầu Một. Nhằm giúp các bạn sinh viên có 



thể hiểu được bản thân các bạn cần gì và thiếu sót 

cái gì? Từ đó có thể lựa chọn được công việc phù 

hợp với khả năng và yêu cầu của mình. Luận văn 

bao gồm phần mở đầu, phần thân và phần kết luận. 

Trong đó, lời nói đầu sẽ giải thích và cho bạn biết 6 

phần bao gồm: cơ sở của đề tài, hiện trạng của 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nguồn tài 

liệu, giúp bạn hiểu rõ hơn về đề tài của tôi chọn. 

Ngoài ra, thông qua cuộc khảo sát thực trạng những 

khó khăn về vấn đề việc làm của sinh viên Đại Học 

Thủ Dầu sẽ giúp cho các bạn biết được tỷ lệ phần 

trăm về mức độ lo lắng của các bạn sinh viên đang 

chuẩn bị bước chân ra khỏi cánh cổng trường Đại 

Học. 

115 Đại học 

Phân tích so sánh từ "rang" trong tiếng 

Hán hiện đại với từ tương đương trong 

tiếng Việt 

Đào Thị 

Giang 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trong tiếng Hán hiện đại, có rất nhiều chữ Hán được 

sử dụng phổ biến. Nhưng chúng có nhiều nghĩa, và 

được sử dụng khác nhau trong các trường hợp khác 

nhau. Vì vậy rất khó để hiểu rõ các từ này trong quá 

trình học. Từ "Rang" trong tiếng Hán hiện đại cũng 

là một trong những từ này, cho nên tôi quyết định 

chọn từ "Rang" để nghiên cứu. Luận án này không 

chỉ phân tích các đặc trưng của từ "Rang", mà còn so 

sánh và phân tích "Rang" trong tiếng Hán hiện đại 

với các từ tương ứng trong Việt Nam. Ngoài lời mở 

đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài viết này được 

chia thành hai chương:  

Chương 1: Đặc điểm của "Rang" trong tiếng Hán 

hiện đại.  

Chương 2: Phân tích so sánh từ “Rang” trong tiếng 

Hán hiện đại với các từ tương ứng trong tiếng Việt. 

116 Đại Học 

So sánh cấu trúc ngữ pháp và ngữ nghĩa 

của "A 像 B 一样+形容词" trong tiếng 

Hán tương đương với tiếng Việt 

Vũ Thị 

Quỳnh Anh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Đây là luận văn của tôi và cũng là bài nghiên cứu 

của tôi về chủ đề này so sánh cấu trúc ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của "A 像 B 一样+形容词" trong tiếng 

Hán tương đương với tiếng Việt. Mục đích của luận 



văn và nghiên cứu này là giúp bản thân tôi và các 

bạn cùng lớp, sinh viên hoặc những người đang học 

tiếng Trung nâng cao kiến thức và hiểu rõ hơn về 

cấu trúc ngữ pháp so sánh này và các cấu trúc ngữ 

pháp so sánh tương tự khác của tiếng Hán và tiếng 

Việt. Bố cục bài viết của tôi đầy đủ, rõ ràng sẽ giúp 

người đọc dễ đọc, dễ hiểu, dễ nắm bắt và hiểu rõ hơn 

những điểm giống và khác nhau giữa Trung Quốc và 

Việt Nam trong cấu trúc này. Luận điểm bao gồm 

phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Trong 

đó, lời nói đầu sẽ giải thích và cho bạn biết 6 mục 

sau, bao gồm: 1: cơ sở của đề tài, 2: hiện trạng của 

nghiên cứu, 3: phương pháp nghiên cứu, 4: phạm vi 

nghiên cứu, 5 :ý nghĩa khoa học và thực tiễn, 6: 

nguồn tài liệu, giúp bạn hiểu rõ hơn tôi vì sao chọn 

đề tài này , tôi đã diễn giải phân tích đề tài như thế 

nào, đưa ra phương pháp, phạm vi và ý nghĩa mà đề 

tài này mang lại cho các bạn được hiểu rõ hơn. Phần 

tiếp theo là chính của bài, cũng là nội dung chính 

của luận văn, bài viết này tôi sẽ phân tích cấu trúc 

ngữ pháp và ngữ nghĩa của cấu trúc Hán - Việt, bao 

gồm cả mặt lý thuyết và chức năng, tác dụng mà ngữ 

pháp đem lại. Đồng thời, làm rõ những điểm tương 

đồng của cấu trúc so sánh này giữa tiếng Hán và 

tiếng Việt, giúp mọi người hiểu rõ hơn về điểm ngữ 

pháp này, và để mọi người tránh sử dụng sai cấu trúc 

này trong quá trình viết, giao tiếp, dịch một đoạn 

văn, hay viết một văn bản nào đó một cách chính xác 

nhất . Phần cuối cùng chính là phần tổng kết, tại đây 

tôi sẽ tổng kết lại bài của mình một lần nữa về 

những phần tôi đã làm, giúp các bạn nắm rõ thông 

tin một các chính xác và cụ thể trong bài làm của tôi. 

117 Đại học 
Nghiên cứu so sánh “gan ”，“ban”，
“gao” trong tiếng Hán hiện đại. 

Nguyễn Thị 

Như Phúc 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trong tiếng Trung Quốc hiện đại, "gan", "ban" và 

"gao" là ba động từ thường xuyên được sử dụng. Bài 

viết này lấy ba động từ này làm đối tượng nghiên 



cứu, áp dụng phương pháp phân tích tình huống và 

tóm tắt vĩ mô, tương ứng mô tả và so sánh chúng từ 

ba bình diện cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng, đồng 

thời khám phá mối liên hệ và sự khác biệt giữa 

chúng trong sử dụng thực tế. Nhằm phục vụ nghiên 

cứu về các động từ theo nghĩa chung trong tiếng Hán 

hiện đại. Ở bình diện cú pháp, "gan", "ban" và "gao" 

có các đặc điểm ngữ pháp và phân bổ cú pháp tương 

tự nhau và đều có chức năng thay thế các động từ 

thực tế. So sánh, "gan", "ban" và "gao" có theo từng 

mức độ. Trên bình diện ngữ nghĩa, "gan", "ban" và 

"gao" khá giống nhau và có một số không giống 

nhau. Chúng chứa một số đặc điểm ngữ nghĩa 

chung, nhưng cùng với sự khác biệt về các thành 

phần và cách sắp xếp cú pháp trong câu, trên cơ sở 

khái quát, chúng còn có những nét riêng về ngữ 

nghĩa khác với các động từ khái quát khác, xét trên 

bình diện ngữ dụng, sức mạnh văn viết của ba động 

từ từ cao đến thấp là "gan", "ban" và "gao". 

118 Đại Học 
So sánh sự khác nhau về ngữ nghĩa và 

hàm ý高兴、开心、快乐 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Đề tài nghiên cứu: nghĩa của từ “so sánh 高兴、开

心、快乐 theo ngữ nghĩa và hàm ý của những từ 

này”. Nghiên cứu này đã sắp xếp một cách có hệ 

thống các vấn đề lý thuyết liên quan đến ngữ nghĩa 

và hàm ý của hai từ "quan tâm", đồng thời khám phá 

sự khác biệt đằng sau những vấn đề này. Nghiên cứu 

này cũng phân tích và tìm ra ý nghĩa giữa các từ. 

Những từ mà mọi người có thể sử dụng sai trong 

giao tiếp hoặc trong các lĩnh vực khác nhau. Nghiên 

cứu cung cấp một số giải pháp hữu ích để phân biệt 

các từ về ngữ nghĩa và hàm ý. Nghiên cứu cũng bao 

gồm nhiều tài liệu tham khảo khác nhau về vấn đề so 

sánh giữa các từ. Và có các ví dụ, phân tích và kết 

luận. Do thời gian, nhận thức và kinh nghiệm thực tế 

còn hạn chế nên bài nghiên cứu không tránh khỏi 

những thiếu sót và sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận 



được những ý kiến đóng góp để bài nghiên cứu được 

hoàn thiện hơn. 

119 Đại Học 

Phân tích so sánh cách sử dụng từ 

"yiban" và "tongchang" trong tiếng Hán 

hiện đại. 

Phạm Quốc 

Hùng 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trong quá trình tự học tiếng Trung của bản thân, tôi 

nhận thấy trong số các từ cùng nghĩa thì điển hình là 

từ “yiban” và “tongchang”, mọi người liệu đã biết 

cách sử dụng của hai từ này chưa? Với câu hỏi này, 

tôi đã tiến hành nghiên cứu cách sử dụng từ "yiban" 

và "tongchang" trong tiếng Hán hiện đại với mục 

đích làm rõ các đặc điểm cụ thể của "yiban" và 

"tongchang". Từ đó, chỉ ra điểm giống và khác nhau 

giữa hai từ này về ngữ nghĩa, cách phân bố ngữ pháp 

và cách sử dụng. Trọng tâm của bài nghiên cứu này 

là phân tích và so sánh những điểm giống và khác 

nhau giữa "yiban" và "tongchang" trong cách sử 

dụng. Tất cả những điều này sẽ giúp mọi người hiểu 

sâu hơn về "yiban" và "tongchang", tạo điều kiện 

cho việc giao tiếp và học tập tốt hơn, giảm bớt khó 

khăn khi sử dụng hai từ này. Đối với bài nghiên cứu 

này, tôi chia làm ba phần: phần mở đầu, phần thân 

và kết luận. Lời nói đầu giải thích cơ sở lựa chọn đề 

tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

và nguồn tài liệu của bài nghiên cứu. Nội dung chính 

được chia thành ba phần, cấu trúc ba chương như 

sau: Chương 1: Đặc điểm ngữ nghĩa và sự phân bố 

ngữ pháp của từ "yiban" và "tongchang" trong tiếng 

Hán hiện đại; Chương 2: Cách sử dụng từ "yiban" và 

"tongchang" trong tiếng Hán hiện đại; 3: Chương 3: 

Những lỗi sai thường gặp của sinh viên Việt Nam 

khi sử dụng "yiban" và "tongchang". Tôi hy vọng 

bài nghiên cứu này sẽ hữu ích đối với người học và 

các bạn có đam mê với tiếng Trung. 

120 Đại học 
Nghiên cứu về liên từ “而” trong tiếng 

Hán hiện đại với liên từ "mà” trong tiếng 

Việt. 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thương 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Sau một khoảng thời gian từng gặp rất nhiều khó 

khăn khi sử dụng từ “而” một cách tùy ý, thù tôi đã 

rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như là 



nghiên cứu về liên từ “而” vì vậy tôi quyết định 

chọn đề tài : "Nghiên cứu về liên từ “而” trong tiếng 

Hán hiện đại với liên từ ""mà” trong tiếng Việt.". 

Trong bài báo cáo tôi đã chia thành 3 chương để làm 

rõ hơn về đề tài tôi nghiên cứu. Chương 1: Chủ yếu 

là giới thiệu các khái niệm, định nghĩa cũng như 

cách phân loại của liên từ “而” trong tiếng Hán hiện 

đại và liên từ " Mà" trong tiếng Việt. Chương 2: Tìm 

hiểu rõ hơn về liên từ “ 而” về cách hình thành, 

nguồn gốc , đặc điểm cũng như các đặc điểm ngữ 

nghĩa của từ “而” và tìm hiểu một số từ, cấu trúc 

tương đương với liên từ “而”. Chương 3: So sánh 

liên từ “而”trong tiếng Hán hiện đại với từ " Mà" 

trong tiếng Việt. Mục đích của việc so sánh với liên 

từ " Mà" trong tiếng Việt sẽ giúp chúng ta dễ dàng 

nắm vững, nhớ lâu và rõ hơn về cách dùng cũng như 

là các định nghĩa của liên từ “而”. Có thể đối với 

một số bạn sinh viên khác thì sẽ thấy từ này rất dễ 

nhưng cũng sẽ có những bạn dễ bị nhầm lẫn với các 

từ hay cấu trúc khác, nên tôi muốn làm bài báo cáo 

này để giúp những sinh viên ấy cũng như là bản thân 

tôi. Bên cạnh đó tôi cũng có tìm hiểu sơ bộ về từ 

“以”, “既......又.....” trong quá trình so sánh. Mong 

sẽ giúp ích cho những ai đang gặp khó khăn giống 

tôi. Xin cảm ơn . 

121 Đại học 

Tìm hiểu ý nghĩa và nội hàm văn hoá 

của các động từ " nướng, xào, luộc, 

chiên, hấp" trong tiếng Hán hiện đại 

( đối chiếu động từ tương ứng trong 

tiếng Việt) 

Lê Thị Hồng 

Thương 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Luận văn so sánh các động từ nấu ăn trong tiếng 

Hán và tiếng Việt, dân gian coi món ăn là của trời 

nên việc nấu nướng vô cùng xem trọng và tỉ mỉ. 

Trước hết, luận văn sử dụng phép phân tích cấu tạo 

để mô tả và phân tích các động từ nấu ăn trong tiếng 

Hán và tiếng Việt theo khuôn khổ lý thuyết trường 

ngữ nghĩa. Theo lý thuyết trường ngữ nghĩa, nghĩa 

của một từ chỉ có thể được xác định trong việc so 

sánh nghĩa của từ có liên quan với nó, vì vậy lý 



thuyết trường ngữ nghĩa giúp con người xác định 

chính xác nghĩa của từ và cũng một khuôn khổ về 

mức độ từ vựng giữa các ngôn ngữ khác nhau. Thứ 

hai, bài viết này bắt đầu từ nghĩa ngôn ngữ, bắt đầu 

với việc phân tích các nghĩa mở rộng văn hóa, ý 

nghĩa cơ bản và ý nghĩa văn hóa của các động từ nấu 

ăn Hán-Việt được lược bỏ và khảo sát, tập trung vào 

văn hóa các yếu tố có trong chúng, và việc phân tích 

so sánh các đặc điểm văn hoá và văn hoá giữa hai 

yếu tố này được cho là do con người. Do yếu tố văn 

hoá dân tộc phong phú và đa dạng của tiếng Hán và 

tiếng Việt, các nghĩa cơ bản có sự khác nhau.Thứ ba, 

sự hình thành sự khác biệt văn hóa của động từ nấu 

ăn trong tiếng Trung và tiếng Việt được thảo luận và 

giải thích sơ bộ. 

122 Đại học 

So sánh điểm giống và khác nhau khi sử 

dụng phó từ “dou” và “yijing”trong 

tiếng Hán hiện đại. 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trạng từ là một trong những thành phần quan trọng 

nhất của ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Trung. Nếu sử 

dụng đúng trạng từ, từ đó sẽ chính xác là những gì 

người nói muốn truyền đạt. Tuy nhiên, có rất nhiều 

trạng từ trong tiếng Trung và nghĩa của chúng rất 

giống nhau nên các em thường bị nhầm lẫn và mắc 

lỗi trong giao tiếp hoặc viết. Trong số đó, các trạng 

từ dễ bị nhầm lẫn nhất là “dou” và “yijing”. Ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của hai trạng từ “dou” và “yijing” 

hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tôi muốn sử dụng 

phương pháp nghiên cứu này để so sánh sự giống và 

khác nhau giữa hai trạng từ “dou” và “yijing”. Đồng 

thời phân tích những lỗi sai thường gặp của các 

chuyên ngành tiếng Trung và tìm ra phương pháp 

học chính xác. Bài báo này chia nội dung nghiên cứu 

thành ba phần: phần đầu giải thích lý do và mục đích 

của bài báo này, nhiệm vụ nghiên cứu, thực trạng 

nghiên cứu, phương pháp và quy trình nghiên cứu. 

Tiếp theo là nội dung chính của chương đầu tiên là 

phần phân tích đặc biệt về ngữ pháp và ngữ nghĩa 



của “dou” và “yijing” trong tiếng Trung hiện đại. 

Đồng thời, nó cũng phân tích các đặc điểm ngữ pháp 

và ngữ nghĩa của “dou” và “yijing”. Bài viết này chỉ 

ra ý nghĩa của “dou” và “yijing” và các thành phần 

có thể dùng làm câu trong câu. Chương thứ hai là 

việc sử dụng các trạng từ tiếng Trung hiện đại “dou” 

và “yijing” để tìm ra những điểm tương đồng và 

khác biệt về cú pháp và ngữ nghĩa và làm rõ sự khác 

biệt khi được sử dụng với danh từ. Cuối cùng, 

Chương 3 là về phân tích lỗi và các chiến lược giảng 

dạy. 

123 Đại học 

Nghiên cứu phân tích so sánh phong tục 

cúng cô hồn của người Việt Nam và 

người Trung Quốc 

Phạm Thị Thơ 
ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết này còn chia 

nội dung nghiên cứu thành hai phần. Nội dung chính 

của lời nói đầu là giải thích lý do và ý nghĩa của đề 

tài, nhiệm vụ nghiên cứu, thực trạng nghiên cứu, 

phương pháp và tình trạng nghiên cứu, phạm vi và 

đối tượng nghiên cứu , nguồn tài liệu. Nội dung 

chính của chương đầu là phân tích khái niệm, ý 

nghĩa và nghi thức của phong tục cúng cô hồn của 

người Việt Nam và người Trung Quốc, cũng như 

phân tích những mặt tích cực và tiêu cực của phong 

tục cúng cô hồn. Bài viết này chỉ ra những phân tích 

và nghiên cứu về phong tục cúng cô hồn của người 

Việt và người Trung Quốc, đồng thời phân tích 

những ưu nhược điểm của phong tục cúng cô hồn. 

Nội dung chính của chương 2 là phân tích so sánh về 

phong tục cúng cô hồn của người Việt Nam và 

người Trung Quốc, bài viết này chỉ ra những điểm 

giống và khác nhau giữa phong tục của người Việt 

Nam và người Trung Quốc. Bởi vì có sự khác biệt 

về văn hóa, nên có những khác biệt tương ứng về 

phong tục tập quán; chỉ ra rằng sự khác biệt giữa hai 

điều này là dễ nhận ra nhất, nhưng rõ nhất là về mặt 

khái niệm. 



124 Đại học 
So sánh điểm giống và khác nhau giữa "

一样" và "同样” 

Trần Ngọc 

Kim Trân 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài báo cáo về chủ đề so sánh "Yi yang" và "Tong 

yang" trong tiếng Trung hiện đại. Nêu ra cách sử 

dụng để người dùng có thể sử dụng chính xác khi 

giao tiếp. "Yi yang" và "Tong yang" đều có nghĩa là 

giống nhau, không có sự khác biệt, nhưng trong các 

trường hợp khác nhau, cách sử dụng "Yi yang" và 

"Tong yang" là khác nhau. Người dùng rất dễ mắc 

lỗi khi sử dụng cấu trúc so sánh này và dễ gây hiểu 

nhầm về nội dung của cuộc đối thoại. Bài báo cáo 

nghiên cứu được thực hiện gồm ba phần: phần mở 

đầu giải thích ý nghĩa của báo cáo, tình hình nghiên 

cứu và các phương pháp nghiên cứu. Nội dung chính 

bao gồm phân tích các đặc điểm ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của "Yi yang" và " Tong yang". Tiếp tục, phân 

tích so sánh giữa" giống nhau "và" giống nhau 

"trong tiếng Trung hiện đại, chỉ ra điểm tương đồng 

và khác biệt về chức năng ngữ nghĩa. Đồng thời, nêu 

ra các chức năng khác của" Yi yang "và" Tong 

yang". Cuối cùng, phần kết luận tóm tắt quá trình 

nghiên cứu, bài báo cáo này nhằm hỗ trợ người học 

tiếng Trung trong quá trình học tập giúp giảm thiểu 

sai sót trong quá trình sử dụng. 

125 Đại học 

So sánh điểm giống nhau và khác nhau 

của "xiang" và "yao" trong tiếng Hán 

hiện đại 

Võ Thị Thanh 
ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Để làm rõ đề tài nghiên cứu của mình, tôi chia đề tài 

thành 2 phần chính : lời nói đầu (bao gồm: lý do 

chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, ngôn ngữ liệu ) và 

kết luận. Để bài có sức thuyết phục cũng như hữu tín 

cao tôi chọn phương pháp so sánh để làm rõ điểm 

nổi bật của đề tài. Đầu tiên tôi so sánh điểm giống và 

khác nhau về ngữ nghĩa ở chương 1. Chương 2 sẽ 

tập trung phân tích về ngữ pháp, cách dùng khác của 

từ "XIANG" và "YAO". Ở mỗi chương tôi đều nêu 

ra những ví dụ cụ thể để minh chứng về ngữ pháp và 

ngữ nghĩa nổi bật của hai từ "XIANG" và"YAO" 

thông qua việc so sánh cách dùng của hai từ có gì 



giống nhau và khác nhau. Tôi mong bài nghiên cứu 

này sẽ mang đến cho bạn những bài học bổ ích, 

những biện pháp, cách phân biệt khi gặp khó khăn 

trong quá trình học tiếng Trung. Cảm ơn mọi người 

đã quan tâm bài tiểu luận! 

126 Đại học 

So sánh cấu trúc và ngữ nghĩa trạng ngữ 

chỉ thời gian của tiếng Việt và tiếng Hán 

hiện đại 

Nguyễn Thị 

Thu Thắm 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Đề tài mà tôi lựa chọn nghiên cứu là “ trạng ngữ thời 

gian”. Đối với đề tài này, tôi tiến hành nghiên cứu 

“ trạng ngữ thời gian” trong tiếng Hán hiện đại, đồng 

thời nghiên cứu “ trạng ngữ thời gian” trong tiếng 

Việt. Nội dung nghiên cứu gồm có 3 phần, thông 

qua mục lời nói đầu tôi tập trung nói rõ cơ sở chọn 

đề tài, hiện trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu, phạm vi nghiên cứu, nguồn dữ liệu. Chương 

thứ nhất, nội dung chính là nêu khái niệm và phân 

tích đặc điểm cấu tạo của “ trạng ngữ thời gian” 

trong tiếng Hán hiện đại ( phó từ , danh từ chỉ thời 

gian, giới từ chỉ thời gian làm ‘trạng ngữ thời gian”). 

Trong chương này, tôi tiếp tục phân tích đặc điểm 

ngữ nghĩa của “ trạng ngữ thời gian” trong tiếng Hán 

hiện đại khi đặt đầu câu và khi đặt sau danh từ, trước 

động từ. 

Chương 2, tôi phân tích đặc điểm cấu tạo và ngữ 

nghĩa của “ trạng ngữ thời gian” trong tiếng Việt. 

Chương 3, tôi sẽ tiến hành so sánh đối chiếu những 

điểm giống và khác nhau về cấu tạo của “ trạng ngữ 

thời gian” trong tiếng Hán hiện đại và trong tiếng 

Việt. 

Từ khóa : Cấu tạo và ngữ nghĩa của “ trạng ngữ thời 

gian”. 

127 Đại học 

So sánh cấu trúc và ngữ nghĩa của chữ 

"hui" và "zhidao" trong tiếng Trung 

Quốc 

Trịnh Như 

Ngọc 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Dựa vào mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững 

giữa hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc đã tạo 

nên cầu nối giao lưu học hỏi văn hóa , kinh tế, chính 

trị, một cách thuận lợi. Đặc biệt nhất là văn hóa 

Trung Quốc được nước ta chào đón rất nồng nhiệt, 

hiện nay rất nhiều người dân Việt Nam học tiếng 



Trung Quốc và khả năng giao tiếp của họ rất tốt. Căn 

cứ vào những điểm thuận lợi đó , tôi đã nhận ra việc 

người học tiếng Trung thường sử dụng sai ngữ pháp 

hoặc sai cách dùng của một số từ đồng nghĩa. Cho 

nên tôi đã làm bài nghiên cứu này nhằm chỉ ra 

những điểm giống và khác nhau của từ đồng nghĩa 

giúp người sữ dụng chúng có thể phân biệt một cách 

cụ thể nhất. Tôi chọn từ "hui" và "zhidao" làm đề tài 

nghiên cứu vì nó là cặp từ thường khiến người sử 

dụng nhầm lẫn nhất. Ngoài lời mở đầu và kết luận, 

bài viết này còn chia nội dung nghiên cứu thành ba 

phần. Lời nói đầu giải thích lý do chọn đề tài, thực 

trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và nguồn ngữ liệu. Nội dung chính của 

chương đầu là phân tích ngữ pháp và ngữ nghĩa của 

từ “hui” trong tiếng Trung. Bài viết này chỉ ra ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của "hui" trong tiếng Trung và 

các thành phần có thể được sử dụng trong câu. Đồng 

thời, cũng giống như chương thứ nhất, nội dung 

chính của chương thứ hai là phân tích so sánh ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của từ “zhidao” trong tiếng Hán. 

Trong chương này, do sự khác nhau về cấu trúc cú 

pháp nên có sự khác biệt tương ứng về ngữ pháp và 

ngữ nghĩa. Mặc dù có những điểm tương đồng trong 

cấu trúc và cách sử dụng của "hui" và 

"zhidao"nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Chương 

cuối cùng là so sánh điểm giống nhau và khác nhau 

về cấu trúc ngữ pháp và ngữ nghĩa của chữ "hui" và 

"zhidao". 

128 Đại học 
Phân tích so sánh hai từ "到处" và "处处
" trong tiếng Hán hiện đại 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Trâm 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Khi học tiếng Trung, đa số mọi người đều dễ dàng 

nhầm lẫn cách sử dụng của các cặp từ đồng nghĩa, 

tôi cũng vậy. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu và làm bài 

báo cáo với chủ đề “Phân tích so sánh hai từ "到处" 

và "处处" trong tiếng Hán hiện đại”. Từ "到处" và "

处处 " có nhiều điểm tương đồng về ngữ nghĩa, 



nhưng có sự khác biệt đáng kể về ngữ pháp, có 

nhiều trường hợp, từ này có thể thay thế cho từ kia, 

tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp hai từ này 

không thể thay thế được từ kia dù chúng tương đồng 

về nội dung. "到处" và "处处" đều biểu thị hành 

động, hành vi và trạng thái nhất định. Trong nhiều từ 

điển tiếng Hán hiện đại, người ta thường dùng "到处

" để giải thích nghĩa của từ "处处". Vì vậy, tôi đã 

thực hiện bài báo cáo này để so sánh về ba khía cạnh 

ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng của cặp từ "到处" 

và "处处"trong tiếng Hán hiện đại giúp mọi người 

có thể lý giải được cách sử dụng chính xác của cặp 

từ đồng nghĩa này. 

129 Đại học 
So sánh cách sử dụng của hai từ “出

来” ” 出去” trong tiếng Hán hiện đại 

Võ Thị Thanh 

Trúc 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, ngữ pháp đảm 

bảo rằng các câu là chính xác. Học tốt ngữ pháp 

tiếng Trung giúp bạn không bị nhầm lẫn giữa các 

thành phần trong câu và người khác có thể hiểu 

chính xác ý bạn muốn diễn đạt. Để hiểu rõ hơn, bài 

viết này sẽ so sánh cách sử dụng của hai từ "ra 

ngoài” “đi ra" dưới góc độ tiếng Trung là một ngoại 

ngữ, bài viết này tập trung vào hai khía cạnh là lý 

thuyết ngữ pháp và phân tích của "ra ngoài, đi ra ". 

Nghĩa của từ" ra ngoài, đi ra "được giải thích chi 

tiết. Để đạt được mục đích của việc học so sánh của 

từ" đi ra và ra ngoài ", bài viết này sẽ được chia 

thành ba phần để so sánh, bao gồm: phần mở đầu, 

phần thân bài và phần kết luận. Lời nói đầu nghiên 

cứu một cách so sánh về cơ sở lựa chọn đề tài, thực 

trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và nguồn dữ liệu. 

130 Đại học 
Nghiên cứu so sánh cách sử dụng "无

论” và "不管” trong tiếng Hán hiện đại 

Phạm Phan 

Hoài Phương 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Không có vấn đề( wulun)= không thảo luận, không 

có lý thuyết, không có vấn đề làm thế nào mọi thứ 

phát triển không có vấn đề (buguan) = không quan 

tâm, không có lý do. Về cơ bản chúng có thể được 

sử dụng thay thế cho nhau, nhưng sự khác biệt là: 



"Wulun" được theo sau bởi các đại từ nghi vấn tùy ý 

hoặc các từ thay thế chỉ ra rằng các kết quả hoặc kết 

luận là giống nhau trong bất kỳ điều kiện giả định 

nào. Chúng thường được sử dụng cùng với các trạng 

từ như "dou", "ye", "shizhong"," zong", và" yizhi"." 

Buguan"được nói chung là" buguan zenyang"," 

Buguan hao bu hao ". 

- Giống nhau: “Wulun” và “buguan “đều có thể 

được dùng làm liên từ hoặc thường được kết hợp với 

“dou”, ” ye “để chỉ một kết quả nào đó mà kết luận 

vẫn sẽ không thay đổi trong bất cứ trường hợp và 

điều kiền nào. Theo sau hai từ này có thể là đại từ 

nghi vấn hoặc những từ thể hiện sự chọn lựa.  

Khác nhau: “Buguan” thường được dùng trong văn 

nói, sau “ buguan” không được dùng các từ “ ruhe”, 

“ shi fou” . “Wulun” thường được dùng trong văn 

viết và được dùng với các từ “ ruhe”, “shifou”. 

131 Đại học 
Phân tích so sánh hai phó từ "Jiu" và 

"Cai" trong tiếng Hán hiện đại 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trong quá trình phát triển ngôn ngữ và xã hội, 

phong cách chức năng và hành vi ngôn ngữ trong 

những môi trường giao tiếp khác nhau dần được 

hình thành và được thừa nhận. Ngôn ngữ không 

ngừng phát triển và thay đổi. Cách phát âm, ngữ 

nghĩa và ngữ pháp của ngôn ngữ hiện tại đã trải qua 

rất nhiều cuộc thay đổi. Các trạng từ khác nhau có 

chức năng khác nhau, có nghĩa khác nhau và có kết 

cấu trong câu khác nhau. Để làm rõ nghiên cứu này , 

tôi đã dùng phương pháp so sánh hai trạng từ “Jiu” 

và “Cai” Dưới ảnh hưởng của các quy luật nội tại 

trong tiếng Trung hiện đại.  

Nội dung nghiên cứu gồm 3 phần. Chương thứ nhất, 

trình bày khái niệm, phân tích đặc điểm cấu tạo và 

ngữ nghĩa của trạng từ “Jiu” trong tiếng Hán hiện 

đại . Chương 2, phân tích đặc điểm cấu tạo và ngữ 

nghĩa của trạng từ “Cai” trong tiếng Hán hiện đại. 

Chương 3, tôi tiến hành so sánh, đối chiếu những 



điểm giống và khác nhau của hai trạng từ “Jiu” và 

“Cai” trong tiếng Hán hiện đại . Mục đích của 

nghiên cứu này chủ yếu là để tránh các học giả sử 

dụng thuật ngữ sai , giúp học giả chưa hiểu rõ cách 

dùng, ngữ nghĩa của hai trạng từ “Jiu” và “Cai” qua 

đó có thể tự tin sử dụng hai trạng từ trên. 

132 Đại học 
So sánh từ “终于” và “最后” trong tiếng 

Hán hiện đại với từ tương đương trong 

tiếng Việt 

Võ Thị Ngọc 

Ánh 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Bài báo cáo này thực hiện so sánh, phân tích giảng 

dạy về vấn đề các lỗi sai của người học tiếng Trung. 

Bài báo cáo được chia làm ba chương: chương một 

chủ yếu giới thiệu về đặc điểm ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của các từ “zhongyu” và “zuihou” trong tiếng 

Hán hiện đại. Phần này giúp cho người học hiểu, 

nắm chắc kiến thức trọng tâm của “zhongyu” và 

“zuihou”. Chương hai, so sánh hai từ đồng nghĩa này 

về ngữ pháp, ngữ nghĩa và phân tích những điểm 

giống và khác nhau của chúng. Chương ba so sánh 

hai từ đồng nghĩa này với từ tương ứng trong tiếng 

Việt. Để nhớ cách viết, cách đọc, cách dùng một từ 

Tiếng Trung cũng không dễ dàng. Vì vậy có nhiều 

phương pháp học từ vựng hay và bổ ích. Một trong 

những cách đơn giản được người học ngôn ngữ hay 

sử dụng nhất đó là học từ đồng nghĩa. Từ ngữ có rất 

nhiều nghĩa khác nhau khiến cho người học nhầm 

lẫn. Và đây cũng là một trong những vấn đề khó 

khăn trong quá trình học tiếng Trung của sinh viên 

Việt Nam. 

133 Đại học 

So sánh ngữ pháp của “一点儿，有一点

儿，一些，一下儿” trong tiếng Hán 

hiện đại. 

Trần Thị Thu 

Hà 

ThS. Liêu Nhữ 

Uy 

Trong những năm qua, trên cơ sở quan hệ Đối tác 

chiến lược toàn diện, Việt Nam và Trung Quốc 

không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị 

vốn có giữa hai nước, coi đây là của cải tinh thần 

quý báu của nhân dân hai nước. Hai bên thường 

xuyên trao đổi về các vấn đề cụ thể liên quan đến sự 

phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam - Trung 

Quốc trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế. Trong 

những năm gần đây, quan hệ kinh tế Việt Nam - 



Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đóng góp quan 

trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của hai nước. Vượt 

mốc 120 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, Việt Nam đã trở 

thành đối tác thương mại chính của Trung Quốc ở 

Đông Nam Á. Năm 2019, khoảng 6 triệu lượt khách 

du lịch Trung Quốc đến thăm Việt Nam, chiếm 40% 

lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Muốn có 

thể gắn bó lâu dài trên thị trường quốc tế thì bắt 

buộc phải hiểu được văn hóa nước bạn. Quan trọng 

hơn cả là việc hiểu văn hóa ngôn ngữ, một trong 

những điểm đặc biệt trong ngôn ngữ Trung Quốc là 

phân biệt được cách sử dụng“一点儿，有一点儿，

一些，一下儿 ”, tuy rằng chúng cùng mang một 

nghĩa là đều nói về số ít nhưng cách dùng thì hoàn 

toàn khác nhau. Bài luận văn này, tôi sẽ tiến hành 

phân tích, đồng thời chỉ ra sự giống nhau và khác 

nhau của những cụm từ vừa nêu trên. 
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Nghiên cứu đối chiếu từ “bai” trong 

tiếng Hán  

hiện đại với từ ngữ tương ứng trong 

tiếng Việt “trắng” 

Lưu Thị Thúy 

An 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai 

quốc gia láng giềng, có chung biên giới trên bộ và 

trên biển, có bề dày giao lưu văn hóa, lịch sử. Ngôn 

ngữ cũng có nhiều điểm tương đồng, trong đó "bai" 

và "trắng" chỉ là một trong những từ chỉ màu cơ bản 

trong tiếng Việt. Bài báo này giới thiệu toàn diện về 

ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ "Bai" nhằm giúp 

người đọc hiểu rõ hơn về nghĩa và ngữ pháp của từ 

"Bai" trong tiếng Trung và "trắng" trong tiếng Việt. 

Nội dung nghiên cứu bao gồm:  

Phần mở đầu giải thích cơ sở lựa chọn đề tài, tình 

hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và nguồn tài liệu của nghiên cứu này. 

Chương 1: Đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ 

"Bai" trong tiếng Trung. Trong phần đầu của chương 

này, sẽ chỉ rõ các đặc điểm ngữ nghĩa của từ “bai”, 

bao gồm nghĩa cổ, nghĩa hiện đại, nghĩa gốc, nghĩa 

cơ bản và nghĩa mở rộng. Trong phần thứ hai, chúng 



tôi sẽ tiếp tục giải thích các đặc điểm ngữ pháp của 

tính từ, động từ và trạng từ "bai" trong tiếng Trung. 

Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về ngữ 

nghĩa và ngữ pháp của từ "bai". Chương 2: Đặc điểm 

ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ "trắng" trong tiếng 

Việt. Trong chương này, tôi đã giới thiệu rõ ràng về 

ngữ nghĩa và cú pháp của từ "trắng". Chương này 

giúp người học hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa và ngữ 

pháp của từ "trắng". Từ đó trong Chương 3, tôi đã so 

sánh và chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt 

về ngữ nghĩa và ngữ pháp giữa "bai" trong tiếng Hán 

và "trắng" trong tiếng Việt. Tôi hy vọng bài viết này 

có thể giúp bạn hiểu hơn về từ "bai" trong tiếng 

Trung và từ "trắng" trong tiếng Việt.  

Từ khóa: bai, trắng, cú pháp, ngữ nghĩa, 
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Khảo sát một số lỗi sai khi sử dụng bổ 

ngữ trình độ trong tiếng Hán hiện đại 

của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

Nguyễn Thủy 

Lệ 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài báo này nghiên cứu một số lỗi thường gặp trong 

việc sử dụng bổ ngữ trình độ trong tiếng Hán hiện 

đại của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Đại học 

Thủ Dầu Một, nội dung nghiên cứu như sau: Lời nói 

đầu giải thích cơ sở của bài báo này, thực trạng 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 

nghiên cứu và các nguồn ngữ liệu. Chương đầu tiên, 

trước hết, là định nghĩa về bổ ngữ trong tiếng Hán 

hiện đại và phân loại các loại bổ ngữ. Thứ hai là 

định nghĩa bổ ngữ trình độ và phân loại bổ ngữ trình 

độ. Phần này giúp sinh viên hiểu rõ hơn các định 

nghĩa liên quan đến bổ ngữ. Trong chương thứ hai, 

là đánh giá thực trạng học tiếng Trung của sinh viên 

trường Đại học Thủ Dầu Một và tất cả những người 

học ngoại ngữ. Tiếp theo, tôi tiến hành khảo sát và 

làm rõ 4 mục: từ đối tượng khảo sát, phương pháp 

khảo sát, nội dung khảo sát đến kết quả khảo sát. Từ 

đó, ở chương ba, tôi nhận thấy một số sai lầm trong 

việc sử dụng bổ ngữ trình độ của sinh viên như: 

dùng thiếu trợ từ “得”, dùng sai loại bổ ngữ, sai sót 



và sai thứ tự. Đồng thời tôi cũng nhận thấy có 

nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan 

dẫn đến những lỗi sai ấy. Do đó, đã đưa ra một số 

phương pháp giúp sinh viên khắc phục những lỗi sử 

dụng của mình. Tôi hy vọng nghiên cứu này có thể 

giúp sinh viên và những người muốn học tiếng 

Trung Quốc tránh được những lỗi sai này. 

136 Đại học 

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp học 

tốt môn viết thương mại của sinh viên 

năm ba ngành ngôn ngữ trung quốc 

trường Đại Học Thủ Dầu Một. 

Hồ Thị Mai 

Duy 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trường đại học Thủ Dầu Một là một ngôi trường đa 

ngành nghề tại Bình Dương. Trường đang đào tạo 48 

ngành đại học, 11 ngành cao học, 1 ngành tiến sĩ, 

thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm. 

Trong đó có ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Quy mô 

của trường là 15.000 sinh viên chính quy và 1000 

học viên sau đại học. Trường đang tập trung hoàn 

thiện lộ trình xây dựng chương trình đào tạo, đổi 

mới phương pháp giảng dạy theo triết lý giáo dục 

hoà hợp tích cực, dựa trên sáng kiến CDIO, đáp ứng 

chuẩn AUN-QA. Nhằm giúp sinh viên nắm vững 

kiến thức kỹ năng, thực hành một cách thành thạo. 

Viết Thương Mại là môn học được nhà trường đưa 

vào chương trình đào tạo gần đây cho sinh viên 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Với mục tiêu cho sinh 

viên làm quen với những văn bản hiện hành qua 

ngôn ngữ Trung Quốc, đồng thời cũng cố khả năng 

sử dụng từ vựng và tăng kỹ năng viết văn bản cho 

sinh viên. Nhờ vào sự đổi mới này rất nhiều sinh 

viên đã cải thiện kỹ năng viết và sử dụng từ ngữ một 

cách hiệu quả và có thể áp dụng vào những môn học 

khác cũng như áp dụng thực tiễn sau này. Tuy nhiên 

vẫn còn khá nhiều sinh viên vẫn chưa đạt được kết 

quả cao, chưa nắm được kiến thức. Bài nghiên cứu 

này tìm hiểu thực trạng của sinh viên năm ba ngành 

ngôn ngữ Trung Quốc trường đại học Thủ Dầu Một 

từ đó đưa ra đề suất và phương pháp học nhằm khắc 



phục chất lượng kết quả. 
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Đề xuất phương pháp học thành ngữ 

hiệu quả cho sinh viên ngôn ngữ trung 

trường Đại Học  

Thủ Dầu Một 

Trần Mỹ Linh 
ThS. Tsú Và 

Bình 

Luận văn này tiến hành nghiên cứu về vấn đề là đề 

xuất phương pháp học thành ngữ có hiệu quả cho 

sinh viên ngôn ngữ Trung trường đại học Thủ Dầu 

Một, nghiên cứu bao gồm: Lời nói đầu giải thích cơ 

sở chọn đề tài, tình trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn tư liệu. 

Nội dung chính của chương thứ nhất là phân tích 

khái quát về thành ngữ; đầu tiên là phân tích khái 

niệm và đặc điểm của thành ngữ; sau đó là phân tích 

cấu tạo và phân loại thành ngữ; cuối cùng là giải 

thích nguồn gốc của thành ngữ và từ đó rút ra kết 

luận. Nội dung chương hai là điều tra tình hình học 

thành ngữ của sinh viên khoa ngoại ngữ ngôn ngữ 

Trung trường đại học Thủ Dầu Một, tôi đã nêu rõ 

đối tượng, số lượng và nội dung điều tra, tôi đã sử 

dụng các câu hỏi liên quan đến tình hình học thành 

ngữ của sinh viên để điều tra, sau đó gửi câu hỏi 

khảo sát cho sinh viên và phân tích kết quả sau cuộc 

khảo sát. Trong chương thứ ba, căn cứ vào tình hình 

học thành ngữ của sinh viên tôi đưa ra một số lưu ý 

khi học thành ngữ và một số phương pháp học thành 

ngữ hiệu quả, những lưu ý và phương pháp học chủ 

yếu là: xác định và nắm vững hình thái của chữ Hán 

trong thành ngữ; nắm được đặc điểm thành ngữ cổ 

của Trung Quốc; phân tích thành ngữ đồng nghĩa; 

phân tích thành ngữ đa nghĩa; sử dụng mối liên hệ 

giữa thành ngữ Trung Quốc và thành ngữ Việt Nam; 

học thành ngữ giữa các nhóm có nghĩa liên quan và 

cuối cùng là sử dụng Internet thuận tiện. Tôi hy 

vọng rằng những phương pháp này sẽ có ích cho 

sinh viên đại học trong việc học thành ngữ. 

138 Đại học 
Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết cổ đại về 

thần và quỷ giữ Trung Quốc và Việt 

Nguyễn Thị 

Hòa 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Đề tài nghiên cứu so sánh tiểu thuyết cổ đại về thần 

và quỷ giữa Trung Quốc và Việt Nam bài báo cáo 



Nam chủ yếu nêu ra nguồn góc xuất hiện của tiểu thuyết 

thần quỷ xuất hiện từ thời gian nào, thời đại nào, sự 

ảnh hưởng của tiểu thuyết thần quỷ như thế nào đối 

với đối với nền văn học như về tác động thúc đẩy vai 

trò của tiểu thuyết đối với nền văn học, các tác phẩm 

nổi tiếng qua từng mốc thời gian lịch sử của Trung 

Quốc và Việt Nam từ đó so sánh sự giống nhau và 

khác nhau giữ tiểu thuyết thần và quỷ Trung Quốc 

và Việt Nam. 
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Khảo sát kỹ năng viết văn của sinh viên 

năm hai ngành ngôn ngữ trung quốc 

trường Đại Học Thủ Dầu Một 

Đàm Thị 

Thanh Thư 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu 

gồm ba chương. Phần mở đầu gồm mục đích nghiên 

cứu, trạng thái nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu. Chương 

một là khảo sát tình hình sinh viên năm hai đối với 

kĩ năng viết văn. Nội dung trong chương một là khảo 

sát số lượng và đối tượng, mục đích cuộc khảo sát, 

nội dung khảo sát và phân tích kết quả khảo sát. 

Chương hai là Phân tích các lỗi sai trong viết văn 

của sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

đại học Thủ Dầu Một, nội dung chương hai là không 

sắp xếp thời gian hợp lý, không phân tích đề bài, 

không lập dàn ý, sắp xếp thứ tự câu sai, sử dụng sai 

dấu câu, không phân bố cục, không sử dụng phương 

pháp trong viết văn, trong viết văn sử dụng sai từ 

ngữ. Chương ba là đưa ra ý kiến về phương pháp 

viết văn cho sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc đại học Thủ Dầu Một. Nội dung chương 

ba là phân bố thời gian hợp lí, phân tích đề bài, xác 

định thể loại trong viết văn, lập dàn ý, phân chia bố 

cục, sắp xếp câu, cách sử dụng dấu câu, sử dụng 

phương pháp viết văn, phương pháp phân tích, 

phương pháp so sánh, phương pháp quy nạp. 
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Phân tích lỗi sai thường gặp của sinh 

viên năm ba ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc của trường đại học Thủ Dầu Một 

Chướng Hoài 

Ân 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Đối với người Trung Quốc khi sử dụng các từ biểu 

đạt ước lượng trong tiếng Trung như là “qian hou, 

zuo you, shang xia” thì không phải là một vấn đề 



khi sử dụng các từ biểu đạt ước lượng 

“前后，左右，上下” 

khó khăn, nhưng đối với sinh viên năm ba ngành 

ngôn ngữ Trung trường đại học Thủ Dầu Một thì rất 

phức tạp và “qian hou, zuo you, shang xia” đã gây ra 

nhiều khó khăn khi các bạn sinh viên năm ba vận 

dụng nó trong cuộc sống. Những khó khăn đó dần 

dần đã tạo thành một số lỗi sai khi các bạn sử dụng 

các từ biểu đạt ước lượng. Thông qua cơ sở đó tôi đã 

tiến hành nghiên cứu và khảo sát các bạn sinh viên 

năm ba ngành ngôn ngữ Trung của trường đại học 

Thủ Dầu Một khi sử dụng “qian hou, zuo you, shang 

xia” thường gặp phải những lỗi sai gì, tiến hành 

phân tích tìm ra lỗi sai và viết bài luận văn. Nội 

dung bài luận gồm bốn phần: phần mở đầu khái quát 

một số nội dung cho công việc nghiên cứu; phần hai 

khái quát lại một số kiến thức quan trọng của các từ 

biểu đạt ước lượng “qian hou, zuo you, shang xia” 

và so sánh điểm khác nhau; phần ba là thống kê các 

dữ liệu thu được từ việc khảo sát; phần bốn là phần 

phân tích dữ liệu kết luận những lỗi sai sinh viên 

năm ba gặp phải bao gồm ba lỗi sai là đặt “qian hou, 

zuo you, shang xia” không đúng vị trí, sử dụng lộn 

xộn giữa các từ và sử dụng lặp lại một cách thừa 

thải. Thông qua phân tích lỗi sai, đã tìm ra nguyên 

nhân của lỗi sai của sinh viên là do có ảnh hưởng 

của tiếng Việt khi học tiếng Trung, đồng thời đề xuất 

một số biện pháp hạn chế lỗi sai và đưa ra giải pháp 

nâng cao việc dạy và học “qian hou, zuo you, shang 

xia” trong sinh viên và giảng viên. Tôi hi vọng thông 

qua nghiên cứu của luận văn này có thể góp một 

phần sức giúp ích cho việc học tiếng Trung của các 

bạn sinh viên của trường đại học Thủ Dầu Một. 

141 Đại học 

Đối chiếu tiêu chuẩn về cái đẹp của 

người phụ nữ trung quốc cổ đại với phụ 

nữ việt nam thời phong kiến 

Nguyễn Thị 

Tho 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài luận văn so sánh, đối chiếu về tiêu chuẩn cái đẹp 

của người phụ nữ Trung Quốc cổ đại và người phụ 

nữ Việt Nam thời kì phong kiến nhằm tìm ra nguồn 

gốc, quan niệm, điểm giống và khác nhau qua từng 



thời kỳ. “Đẹp” luôn đóng một vai trò quan trọng 

trong cuộc sống, mọi người đều yêu thích cái đẹp, 

đến cả trong văn học cũng ca ngợi vẻ đẹp của người 

phụ nữ. Họ không chỉ đẹp ở diện mạo bên ngoài mà 

đẹp cả trong tâm hồn, dáng đi, học thức. Ở mỗi thời 

đại thì quan niệm về cái đẹp sẽ khác nhau và tùy vào 

suy nghĩ, tư tưởng của mỗi người mà đánh giá. Dựa 

vào những tài liệu có sẵn và hiểu biết của mình, tôi 

hy vọng bài luận văn này sẽ giúp các bạn hiểu biết 

thêm những quan niệm về cái đẹp qua mỗi thời đại 

cũng như sự giống và khác nhau về việc đánh giá cái 

đẹp giữa hai nước Trung Việt. 

142 Đại học 
Nghiên cứu đối chiếu từ chỉ màu sắc 

trong tiếng Trung và Tiếng Việt 

Bùi Thị Thùy 

Trang 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Màu sắc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong 

cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thât khó tưởng 

tượng nếu như cuộc sống quanh ta thiếu đi màu sắc. 

Trong giao tiếp hằng ngày, không ít thì nhiều chúng 

ta đều sử dụng từ chỉ màu sắc, chính vì thế mà có thể 

nói từ chỉ màu sắc thuộc lớp từ vựng cơ bản nhất của 

một ngôn ngữ. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của lịch 

sử, địa lý, văn hóa, chính trị thì từ chỉ màu sắc của 

mỗi quóc gia sẽ có những ý nghĩa không giống nhau, 

Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy. Với các nguồn 

tài liệu sẵn có, và dựa trên các kết quả nghiên cứu 

của các tác giả khác đã nghiên cứu về những vấn đề 

có liên quan đến đề tài này, bản thân tôi đã tiến hành 

nghiên cứu đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của từ chỉ 

màu sắc của tiếng Trung và tiếng Việt, từ đó tìm ra 

những điểm giống và khác nhau về đặc điểm ngữ 

dụng của từ chỉ màu sắc của hai ngôn ngữ này.  

143 Đại học 

Nghiên Cứu Đối Chiếu Nghĩa Của Từ 

“Guang” Trong 

Tiếng Hán Hiện Đại Với Các Từ Tương 

Ứng Trong Tiếng 

Việt 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Ngôn ngữ không chỉ quan trọng trong giao tiếp giữa 

con người với xã hội mà đối với mọi quốc gia. Ngôn 

ngữ tiếng trung là một trong số đó, trong tiếng trung 

mỗi chữ Hán không chỉ có duy nhất một nghĩa. 

Mình phải tùy vào hoàn cảnh để hiểu ý nghĩa của nó. 

Bài văn chọn từ “Guang” để phân tích, bài văn phân 



tích hình dạng của chữ “Guang”, phân tích các bộ 

thủ của chữ “Guang”, chữ “Guang” mang trên mình 

ý nghĩa gì. Phân tích nghĩa gốc và nghĩa mở rộng 

của từ “Guang”, phân tích từ “Guang” với các từ 

tương ứng trong tiếng Việt mang những ý nghĩa 

nào.Nêu ra điểm tương đồng và điểm khác nhau giữa 

từ “Guang” trong tiếng Hán hiện đại với các từ 

tương ứng trong tiếng Việt. Phân tích chức năng ngữ 

pháp của từ “Guang”. Bài văn lấy ví dụ cụ thể rõ 

ràng để người đọc hiểu rõ tất cả nghĩa của từ 

“Guang”. Bài văn chia ra 3 chương để phân tích: 

Chương I: Nghĩa gốc và nghĩa bóng của từ “Guang”. 

Chức năng ngữ pháp của Danh từ “Guang”, Phó từ 

“Guang”, Tính từ “Guang”, Động từ “Guang”. 

Chương II: Từ “Guang” với các từ tương ứng trong 

tiếng Việt. 

Chương III. Điểm tương đồng và điểm khác giữa từ 

“Guang” trong tiếng Hán hiện đại với các từ tương 

ứng trong tiếng Việt.  

144 Đại học 

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp học 

nghe nói tiếng trung hiệu quả cho sinh 

viên không chuyên trường Đại Học Thủ 

Dầu Một 

Lý Hoàng 

Oanh 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài báo cáo này đề xuất các phương pháp học nghe 

nói tiếng Trung hiệu quả cho sinh viên không 

chuyên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Nội dung 

nghiên cứu bao gồm: lời mở đầu giải thích cơ sở 

chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nguồn ngữ liệu. 

Chương thứ nhất, đầu tiên là điều tra thực trạng nghe 

nói của sinh viên không chuyên tại Trường Đại học 

Thủ Dầu Một, bao gồm: đầu tiên là đối tượng và số 

lượng khảo sát, sau đó là nội dung khảo sát, cuối 

cùng là phân tích kết quả khảo sát. Phần này giải 

thích đối tượng là sinh viên không chuyên của 

Trường Đại học Thủ Dầu Một. Bạn có thể nắm được 

tình hình học tập của học sinh từ đó đề xuất nhiều 

phương pháp học khác nhau. Chương thứ hai đề xuất 

các phương pháp hiệu quả cho sinh viên không 



chuyên Đại học Thủ Dầu Một. Trong phần này có 

hai vấn đề chính, thứ nhất là đề xuất phương pháp 

học nghe bao gồm: phương pháp luyện nghe theo 

mục đích chính. Các phương pháp luyện nghe chi 

tiết. Suy ra nghĩa từ ngữ cảnh. Nghe tên phim. Sau 

đó mới nghĩ ra các phương pháp học nói bao gồm: 

thứ nhất là luyện phát âm chuẩn, thứ hai là tìm người 

cùng luyện, thứ ba là luyện nói về những chủ đề mà 

bạn yêu thích. Tôi đã đưa ra những phương pháp này 

với hy vọng rằng những phương pháp này sẽ giúp 

sinh viên đại học học những phương pháp tốt nhất. 

145 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu nghĩa của từ "huo" 

trong 

tiếng Hán hiện đại với các từ ngữ tương 

ứng trong tiếng Việt 

Đào Thị 

Thiên Kiều 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Nội dung chính của bài báo cáo này là nghiên cứu 

đối chiếu về mặt ý nghĩa của từ “火”trong tiếng Hán 

hiện đại với các từ ngữ tương ứng trong Tiếng Việt, 

nên chủ yếu sẽ phân tích ý nghĩa của nó nhiều hơn là 

phần ngữ pháp 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài báo cáo chia nội 

dung nghiên cứu thành ba phần. Lời mở đầu giải 

thích lí do vì sao lựa chọn đề tài này, tiếp theo là 

thực trạng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và 

phạm vi nghiên cứu, cuối cùng là phần nguồn của tài 

liệu tham khảo. Nội dung chính của chương thứ nhất 

là tìm hiểu tổng quan về “火” trong tiếng Hán hiện 

đại, trước tiên hiểu được ý nghĩa cơ bản và nghĩa mở 

rộng của từ “火” trong tiếng Hán hiện đại, đồng thời 

từ “火” thường đi với những từ nào trong câu.  

Chương thứ hai phân tích các đặc điểm ngữ pháp và 

ý nghĩa của "火" trong tiếng Trung hiện đại. Phân 

tích từ loại của từ “火” trong câu, nó có thể vừa làm 

danh từ, động từ ,tính từ. Chức năng ngữ pháp của từ 

“火” trong tiếng Hán hiện. Phần quan trọng nhất của 

bài báo cáo là Chương 3 so sánh nghĩa của từ “火” 

trong tiếng Hán hiện đại với các từ tương ứng trong 

tiếng Việt là so sánh nó với các từ "lửa", "nóng 



giận", "nổi tiếng", “khẩn cấp” trong Tiếng Việt. Sau 

đó chỉ ra những điểm giống và khác nhau về ý nghĩa 

của từ “火” và các từ tương ứng trong Tiếng Việt. 

Bởi vì một từ không nhất thiết phải có một ý nghĩa 

duy nhất, nó cần được phân biệt và sử dụng chính 

xác. Ngôn ngữ rất phong phú và đa dạng. 

146 Đại học 
So sánh đối chiếu định ngữ trong tiếng 

Trung và tiếng Việt. 

 

Lê Thị 

Phượng 

 

ThS. Tsú Và 

Bình 

 

Với mong muốn giúp người đang học tiếng Trung 

cũng như người dự đình lựa chọn học tập ngôn ngữ 

Trung Quốc dễ dàng tiếp thu ngữ pháp ngoại ngữ 

một cách dễ dàng hơn. Tác giả đã lựa chọn đề tài 

“So sánh đối chiếu định ngữ trong tiếng Trung và 

Tiếng Việt” để tiến hành  

nghiên cứu làm đề báo cáo tốt nghiệp. Bài nghiên 

cứu chủ yếu nghiên cứu phân tích dựa trên khái 

niệm lý luận của định ngữ tiếng Việt và Tiếng 

Trung, những khái niệm lý luận trên được dựa trên 

những dẫn chứng có tính chuyên môn cao, đảm bảo 

độ tin cậy tuyệt đối, với mục đích 

tìm ra điểm giống nhau và khác nhau của định ngữ 

Tiếng Việt và định ngữ Tiếng Trung. Tác giả thông 

qua các giáo trình học tập tiếng Trung đáng tin cậy 

như : Giáo trình dịch viết Tiếng Trung Quốc của 

trường Đại học Thủ Dầu Một, từ điển tiếng Hán hiện 

đại,..đưa ra những ví dụ thực tiễn và  

tiến hành phân tích ví dụ. Đồng thời đưa ra kết luận. 

147 Đại học 

Nghiên cứu so sánh “congqian” và 

“yiqian” trong tiếng hán hiện đại với từ 

tương ứng trong tiếng Việt. 

Trần Ngọc 

Thủy Tiên 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài luận văn này tiến hành nghiên cứu so sánh “cong 

qian” và “yi qian” với từ tiếng Việt tương ứng, nội 

dung nghiên cứu bao gồm: Phần mở đầu nói rõ lý do 

chọn đề tài, hiện trạng nghiên cứu đề tài này ở Trung 

Quốc và Việt Nam, phương pháp nghiên cứu, phạm 

vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu. Chương một, 

nghiên cứu về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của 

“cong qian”, sau đó nghiên cứu về đặc điểm ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của “yi qian”. Chương hai, so 

sánh về ngữ pháp, ngữ nghĩa của “cong qian” và “yi 



qian”, sau đó đưa ra kết luận sơ bộ về những điểm 

giống và khác nhau của “cong qian” và “yi qian”. 

Chương ba, tiến hành so sánh về ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của “cong qian”, “yi qian” với ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của “Trước đây”, “Ngày xưa” và “Trước”, 

từ đó đưa ra những điểm giống nhau và khác nhau 

của “cong qian”, “yi qian” với từ tiếng Việt tương 

ứng. Cuối cùng, qua đó đưa ra kết luận về tất cả 

những điểm giống và khác nhau giữa “cong qian” và 

“yi qian” cũng như giữa “cong qian”, “yi qian” với 

từ tiếng Việt tương ứng. 

148 Đại học 
Phân tích, đối chiếu từ “红“trong tiếng 

hán hiện đại và từ “đỏ”trong tiếng Việt 

Lê Thị Cẩm 

Tú 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ phân tích và so sánh 

giữa “红” trong tiếng Hán hiện đại và "đỏ" trong 

tiếng Việt. “红” và "đỏ" đều là tính từ. Ngữ pháp và 

ngữ nghĩa sẽ được giới thiệu toàn diện trong báo cáo 

để giúp người học nắm vững các thuộc tính và dùng 

của từ “红” và "đỏ" để tránh những lỗi cơ bản. Nội 

dung báo cáo: bao gồm Các đặc điểm vềngữ pháp và 

ngữ nghĩa của từ “红” và "đỏ" . Chương 1: Tôi sẽ 

làm rõ từ loại, cấu trúc, chức năng ngữ pháp pháp và 

ngữ nghĩa của từ “红” trong tiếng Hán hiện đại. 

Chương 2: Giống như lần đầu tiên,trong chương 2, 

tôi sẽ tiếp tục phân tích từ loại, cấu trúc, chức năng 

ngữ pháp pháp và ngữ nghĩa của từ "đỏ" trong tiếng 

Việt. Chương 3: So sánh sự giống và khác nhau giữa 

“红” trong tiếng Hán hiện đại và "đỏ" trong tiếng 

Việt. Trong chương này tôi sẽ so sánh và đối chiếu. 

Phương pháp so sánh để tìm ra những điểm giống và 

khác nhau về ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ “红” 

trong tiếng Hán hiện đại và "đỏ" trong tiếng Việt.Tôi 

hy vọng báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn sử 

dụng chúng một cách hiệu quả về từ "đỏ" trong tiếng 

Hán hiện đại và tiếng Việt. 

149 Đại học So sánh động từ “da” của tiếng Hán hiện Nguyễn Thị ThS. Tsú Và Bài nghiên cứu này so sánh động từ “da” của tiếng 



đại với động từ “đánh” của tiếng Việt. Hoài Bình Hán hiện đại với động từ “đánh” của tiếng Việt. 

Động từ "da" trong tiếng Hán hiện đại được biểu đạt 

như từ “đánh” trong tiếng Việt, cả hai đều là động từ 

đa nghĩa. "da" và "đánh" chiếm vị trí tương đối quan 

trọng trong hệ thống ngôn ngữ tương ứng của nó. Về 

cơ bản, nghĩa của "da" và "đánh" là giống nhau, 

nhưng không phải tất cả các nghĩa của "da" đều 

tương ứng với "đánh", cũng không phải tất cả các 

nghĩa của "đánh" đều tương ứng với "da". Hơn nữa 

hai động từ này đều được thể hiện tương đối mạnh, ý 

nghĩa được biểu đạt cũng rất phức tạp, rộng, nên gây 

nhiều khó khăn cho người học. Đối với đề tài này, 

trước tiên tôi giải thích và phân tích nghĩa của động 

từ tiếng Hán hiện đại “da”, tiến hành phân loại nghĩa 

của từ, phân tích khả năng kết hợp của từ “da” với 

danh từ, động từ, tính từ. Tiếp theo đó là tổng hợp, 

phân tích nghĩa của từ “đánh” trong tiếng Việt. Cuối 

cùng là lấy những ví dụ cụ thể để so sánh về ngữ 

nghĩa cũng như khả năng kết hợp với danh từ, động 

từ, tính từ để tìm ra điểm giống và khác nhau. Thông 

qua bài nghiên cứu này, tôi hy vọng có thể giúp 

người học sử dụng hiệu quả hơn. 

150 Đại học 

Tìm hiểu ảnh hưởng "Tam tòng, Tứ đức" 

của Nho giáo Trung Quốc đối với phụ 

nữ VN. 

Trần Thị Cẩm 

Hồng 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trung Quốc là một trong bốn quốc gia cổ đại, những 

gì họ có không chỉ là những đi tích lịch sử hiện hữu 

và những công trình vĩ đại mà nó còn có nền văn 

minh văn hóa đặc sắc. Đạo của Khổng Tử và Mạnh 

Tử đã đóng một vai trò tuyệt đối trong sự phát triển 

của nền văn minh Trung Hoa cổ đại, tuy không hoàn 

hảo nhưng một nền văn hóa có hệ thống như vậy 

cũng đủ để mọi người tôn thờ và tin tưởng. Vì vậy, 

hôm nay tôi quan tâm đến thuyết "Tam tòng, Tứ 

đức" của Khổng Tử và tôi muốn tìm hiểu ảnh hưởng 

thuyết "Tam tòng, Tứ đức" của Nho giáo Trung 

Quốc đối với phụ nữ Việt Nam. Nội dung nghiên 

cứu của tôi bao gồm: Chương 1: Tìm hiểu về học 



thuyết "Tam tòng, Tứ đức" trong Nho giáo. Chương 

2: Nghiên cứu về ảnh hưởng của “Tam tòng, Tứ 

đức ” đối với người phụ nữ trong xã hội phong kiến 

Việt Nam . Chương 3: Nghiên cứu về ảnh hưởng của 

thuyết “Tam tòng, Tứ đức" đối với phụ nữ trong xã 

hội Việt Nam hiện đại. 

151 Đại học 
Đối chiếu nghệ thuật thư pháp Trung 

Quốc và Việt Nam. 

Lê Ngọc 

Uyên 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Thư pháp là một bộ môn nghệ thuật có điểm xuất 

phát từ Trung Hoa. Sau đó âm thầm du nhập và phát 

triển tại Việt Nam. Bài báo cáo này giới thiệu đến 

người đọc các vấn đề liên quan đến nghệ thuật thư 

pháp Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung bài báo 

cáo bao gồm: Chương 1: Giới thiệu về sự hình thành 

và phát triển của thư pháp Trung Quốc, các đặc điểm 

và các dụng cụ cần thiết để có thể tạo ra một bức 

tranh thư pháp hoàn mỹ. Giới thiệu đến mọi người 

các nhà thư pháp gia nổi tiếng của Trung Quốc. 

Chương 2: Giới thiệu về sự hình thành và phát triển 

của thư pháp Việt Nam, các đặc điểm và các dụng cụ 

cần thiết để có thể tạo ra một bức tranh thư pháp 

hoàn mỹ. Ngoài ra, còn giới thiệu đến mọi người các 

nhà thư pháp gia nổi tiếng của Việt Nam. Chương 3: 

Từ các thông tin kể trên, so sánh đối chiếu sự giống 

nhau và khác nhau giữa thư pháp Trung Quốc và thư 

pháp Việt Nam. 

152 Đại học 

Đề xuất phương pháp học từ vựng tiếng 

Trung hiệu quả cho sinh viên năm nhất 

chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

trường đại học Thủ Dầu Một. 

Trần Thanh 

Trúc 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Từ vựng là một yếu tố không thể thiếu trong quá 

trình học ngoại ngữ. Để trau dồi vốn từ vựng, sinh 

viên cần phải lựa chọn cho mình những phương 

pháp phù hợp với bản thân để phương pháp đó có 

thể đem lại hiệu quả tốt nhất. Bài báo cáo chủ yếu 

bàn về tầm quan trọng của từ vựng và đề xuất một số 

phương pháp học tiếng Trung. Phần nội dung của 

bài báo cáo gồm có bốn chương. Chương đầu tiên là 

một số cơ sở lí luận, định nghĩa từ vựng, phương 

pháp học,… nêu lên một số nguyên nhân và cách 

khắc phục tình trạng học từ vựng khó nhớ, mau 



quên. Chương thứ hai chủ yếu nói về tầm quan trọng 

của từ vựng đối với sinh viên chuyên ngành, đặc biệt 

là sinh viên năm nhất. Chương ba là khảo sát về 

nhận thức của sinh viên đối với từ vựng, sinh viên 

đánh giá mức độ của một số phương pháp học, bài 

tập giúp sinh viên thử sức, từ đó có dữ liệu, số liệu 

làm báo cáo. Chương bốn nói thực trạng vốn từ vựng 

của sinh viên và nêu lên một số phương pháp học từ 

vựng dành cho sinh viên năm nhất của trường đại 

học Thủ Dầu Một. Hy vọng bài báo cáo góp phần 

giúp các bạn sinh viên học tốt tiếng Trung hơn, đạt 

được mục tiêu của các bạn đã đề ra. 

153 Đại học 

Phân tích nguyên nhân sinh viên năm ba 

ngành ngôn ngữ trung trường ĐH Thủ 

Dầu Một hạn chế sử dụng quán ngữ 

dụng trong giao tiếp 

Nguyễn 

Khánh Minh 

Uyên 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Quán ngữ dụng có khả năng diễn đạt phong phú, đa 

dạng, có từ ngữ đơn giản, dễ sử dụng nên được sử 

dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày của 

người Trung Quốc. Bài báo cáo này tìm hiểu mức độ 

hiểu biết của sinh viên về quán ngữ dụng và lý do 

hạn chế việc sử dụng quán ngữ dụng trong giao tiếp. 

Trong tổng số 100 sinh viên chuyên ngành tiếng 

Trung của trường Đại học Thủ Dầu Một đã thực hiện 

một cuộc khảo sát bằng câu hỏi. Sự hiểu biết và thái 

độ của sinh viên đối với vấn đề này đã được chọn 

cho cuộc phỏng vấn sau khi họ hoàn thành bảng câu 

hỏi. Cuối cùng, các câu hỏi khảo sát được sử dụng 

để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quán ngữ dụng và 

sử dụng nó nhiều hơn trong giao tiếp. Tất cả những 

điều này được thực hiện trong hai tháng, và nghiên 

cứu cho thấy rằng các sinh viên cần thêm thời gian 

để tìm hiểu và được tư vấn nhiều hơn. 

154 Đại học 

Phân tích lỗi sai ngữ pháp cơ bản của 

sinh viên năm ba chuyên ngành ngôn 

ngữ Trung Quốc trường Đại học Thủ 

Dầu Một và giải pháp khắc phục. 

Lê Thị Mỹ 

Cầm 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Tiếng Trung là một ngôn ngữ đơn lập, là một ngôn 

ngữ thu hút được nhiều người và mọi người trên 

khắp thế giới đều tìm tòi và nghiên cứu. Ngữ pháp 

tiếng Trung là một phần quan trọng không thể thiếu 

khi giao tiếp hoặc viết. Trong quá trình học tập thì 

có không ít lỗi sai ngữ pháp cơ bản mà sinh viên 



phạm sai lầm. Bài báo cáo này chủ yếu bàn về 

những lỗi sai cơ bản và tìm các giải pháp khắc phục 

cho sinh viên. Bài báo cáo tóm tắt gồm ba chương. 

Chương một chủ yếu khảo sát tình hình lỗi sai ngữ 

pháp sinh viên phạm sai. Chương hai bắt đầu phân 

tích lỗi sai khi đã tổng hơp khảo sát ở chương một. 

Từ đó chương cuối cùng nêu các giải pháp khắc 

phục vấn đề. Bài báo cáo mong muốn sinh viên nhận 

thấy lỗi sai của mình và từ lỗi sai có các cách khắc 

phục hiệu quả. Điều này giúp cho sinh viên tự tin 

trong giao tiếp, hơn nữa sinh viên có thể nắm được 

hệ thống quy tắc ngữ pháp xuyên suốt quá trình học. 

155 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu 

văn hóa cách xưng hô 

trong gia đình Trung 

Quốc và Việt Nam 

Tô Thị Thanh 

Thủy 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Việt Nam và Trung quốc là hai quốc gia có nền văn 

hóa lâu đời. Trong đó cách xưng hô trong gia đình 

cũng là nền văn hóa được lưu truyền đến ngày nay, 

đặc biệt là cách xưng hô trong gia đình. Cách xưng 

hô giúp phân biệt vai vế, cấp bậc, tuổi tác, giới tính, 

đặc biệt là cách xưng hô trong gia đình. Trong gia 

đình mỗi vai vế có mỗi cách xưng hô khác nhau, 

cũng thể hiện được thái độ, tâm trạngkhác 

nhau.Nhận thấy rằng cách xưng hô thể hiện được sự 

kính trọng, lễ phép, lịch sự giữa các thành viên trong 

gia đình. Ngoài ra cách xưng hô cũng rất đa dạng và 

phong phú đậm đà bản sắc dân tộc của hai quốc gia. 

Trong bài nghiên cứu này, tôi chủ yếu nghiên cứu về 

cách xưng hô trong gia đình hiện đại. Chương 1: 

Khái niệm cách xưng hô và tác dụng của cách xưng 

hô trong gia đình. Chương 2: Tôi phân tích cấu trúc 

cách xưng hô trong gia đình và cách xưng hô dưới 

góc độ văn hóa của Việt Nam. Chương 3: Tôi phân 

tích cấu trúc cáchxưng hô trong gia đình và cách 

xưng hô dưới góc độ văn hóa của Trung Quốc. 

Chương 4: So sánh đối chiếu tìm ra những điểm 

tương đồng và khác biệt trong cách xưng hô trong 

gia đình Việt nam và Trung Quốc. 



156 Đại học 

Phân tích so sánh ý nghĩa, cách dùng từ 

“zuo” và “nong”trong tiếng Hán hiện đại 

và từ “làm” trong tiếng Việt. 

Nguyễn Thị 

Phượng 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt, xét trên mặt 

ý nghĩa và cách dùng có rất nhiều đặc điểm giống 

nhau, dễ gây ra lỗi hay sai lầm trong quá trình học 

và sử dụng các từ đó cho người Việt Nam trong quá 

trình học tiếng Trung , Với chủ đề phân tích , so 

sánh từ “zuo” và “nong” trong tiếng Hán  

hiện đại với từ “làm” trong tiếng Việt, do ba từ trên 

có rất nhiều điểm tương đồng về mặt ý nghĩa cũng 

như cách dùng thì bài nghiên cứu này phân tích trên 

hai phương diện là về ý nghĩa và cách dùng của ba 

từ trên. Sau đó nêu ra những đặc điểm về mặt ý 

nghĩa cũng như cách dùng của cả ba từ: “zuo”, 

“nong” và từ “làm”. Từ đó, đưa ra kết luận từ “zuo”, 

“nong” trong tiếng Hán hiện đại với từ “làm” trong 

tiếng Việt về mặt ý nghĩa và cách dùng có những 

đặc điểm nào giống và khác nhau .Qua đó đưa ra 

những phương pháp sử dụng những từ này để tránh 

nhầm lẫn cho người Việt Nam trong quá trình học 

tiếng Trung. 

157 Đại học 

Nghiên cứu đối chiếu từ “le” trong tiếng 

Hán hiện đại với từ tương ứng trong 

tiếng Việt 

Trần Thị  

Thiên Hương 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trong tiếng hán hiện đại và tiếng việt, Le "là một 

trong những khó khăn trong ngữ pháp Trung Quốc. 

Việc dạy tiếng Trung Quốc bằng tiếng nước ngoài 

ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. 

Nhiều học giả (Wang Zhi 1957, tổng biên tập Lv 

Shuxiang 1980, Feng Zhichun 1982, Shi Xiyao 

1985, Li Xingya 1989, v.v.) đã thảo luận cách sử 

dụng nó. Mặc dù các học giả vẫn chưa đạt được sự 

đồng thuận về bản chất, ý nghĩa ngữ pháp của nó, 

v.v. Một số học giả tin rằng "le" có thể được chia 

thành "Le 1" và "Le 2". Việc sử dụng "Le1" tương 

đối đơn giản, ở cuối thuật ngữ "thiết bị hành động", 

trong khi việc sử dụng "Le2" là phức tạp và khó 

kiểm soát. Những tranh cãi về thể loại "Le 2", "mô-

đun hạt" và "mô-đun hạt". Trong nghiên cứu này, tác 

giả coi "Le 2" là "từ phụ trợ modal" và coi nó như là 



đối tượng nghiên cứu. 

158 Đại học 

Khảo Sát Mức Độ Đọc Hiểu Của Sinh 

Viên Năm 3 Ngành Ngôn Ngữ Trung 

Quốc 

Vi Thị Quỳnh 
ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài báo cáo “ khảo sát tình hình học đọc hiểu của 

sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Trung “ .Qua việc 

khảo sát cũng như tìm hiểu thực tế ,bài báo cáo của 

tôi chủ yếu tìm hiểu thực trạng học đọc hiểu của sinh 

viên ,nắm được mặt tích cực và tiêu cực từ đó đưa ra 

phương pháp hiệu quả về việc học đọc hiểu cho sinh 

viên giúp sinh viên học tốt hơn . 

159 Đại học 

Nghiên cứu từ “ze” với từ tương ứng 

trong tiếng Việt 

 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

 

ThS. Tsú Và 

Bình 

 

Đề tài này chủ yếu chia làm bốn phần: Phần một, 

phần này viết về lời mở đầu, chủ yếu giới thiệu lý do 

chọn đề tài, hiện trạng nghiên cứu đề tài ở Trung 

Quốc và Việt Nam, phương pháp nghiên cứu, phạm 

vi nghiên cứu, nguồn ngữ liệu của đề tài. Chương 1, 

nghiên cứu phân tích về đặc điểm ngữ pháp, từ tính 

và ngữ nghĩa của từ “ze” trong tiếng Hán hiện đại. 

Chương 2, chương này chủ yếu nghiên cứu phân tích 

về đặc điểm ngữ pháp, từ tính và ngữ nghĩa của từ 

tương ứng trong tiếng Việt, gồm hai từ: thì, là. 

Chương 3, căn cứ vào những gì đã nghiên cứu ở hai 

chương đầu để so sánh nghĩa và ngữ pháp của từ 

“ze” và hai từ tương ứng trong tiếng Việt (Thì, là) 

tìm ra được điểm giống và khác nhau về mặt ngữ 

pháp và ngữ nghĩa. Phần cuối cùng, thông qua 

những gì đã nghiên cứu và phân tích ở chương 1, 

chương 2 và chương 3, từ đó tổng kết lại những kết 

quả đã thu được trong bài nghiên cứu, 

160 Đại học 

Nghiên cứu việc áp  

dụng phương pháp  

Shadowing cho sinh viên năm nhất 

chuyên ngành tiếng Trung khi học kỹ 

năng nghe nói 

Nguyễn Thị  

Thiên Lý 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ phổ biến 

trên thế giới, đây được xem là chìa khóa để liên kết 

giữa sinh viên và doanh nghiệp. Trong quá trình học 

tiếng Trung, người học thường gặp khó khăn trong 

kỹ năng nghe nói và không tìm được phương pháp 

học nào có thể giúp cải thiện  

kỹ năng nghe nói tiếng Trung. Vì vậy, việc tìm ra 

phương pháp học chính xác sẽ giúp cải thiện đáng kể 



trong lúc học kỹ năng nghe nói. Bài viết này sẽ giới 

thiệu về “Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp 

Shadowing cho sinh viên năm nhất chuyên ngành 

tiếng Trung khi học kỹ năng  

nghe nói” Bài viết này được chia thành ba chương 

bao gồm: Chương 1:Khái quát về phương pháp 

Shadowing. Chương này chủ yếu làm rõ phương 

pháp Shadowing là gì thông qua: khái niệm, đặc 

điểm, phân loại, ưu điểm và sự hiểu biết của sinh 

viên về phương pháp này. Chương 2: Cách thực hiện 

phương pháp Shadowing. Chương này giúp hiểu 

cách thực hiện  

phương pháp Shadowing, thời gian thực hiện 

phương pháp Shadowing để đạt được kết quả tốt. 

Chương 3: Áp dụng phương pháp Shadowing cho 

sinh viên năm nhất khoa tiếng Trung của trường đại 

học Thủ Dầu Một để học kỹ năng nghe nói. Chương 

này trình bày cách áp dụng phương pháp Shadowing 

trong việc học và dạy kỹ năng nghe nói để đạt được 

hiệu quả. 

161 Đại học 

Đối chiếu ngữ nghĩa của từ 

“hui”,“dong”, “zhidao” trong tiếng Hán 

với những từ tương ứng “hiểu” trong 

tiếng Việt 

Trần Lữ 

Thanh  

Phương 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Ngôn ngữ luôn là phương thức chủ yếu để con người 

giao tiếp với nhau, cùng với sự phát triển của xã hội 

thì một ngôn ngữ chắc chắn sẽ không đủ cho cuộc 

sống, nhằm mục đích giao lưu kinh tế, văn hóa với 

nước ngoài nên cần sử dụng các ngôn ngữ khác nhau 

để giao tiếp. Vì vậy,  

bài viết này nhằm mục đích cung cấp tài liệu so sánh 

của ngôn ngữ cho các nhà ngôn ngữ học để họ có thể 

hiểu rõ các đặc điểm và chức năng của ngôn ngữ. 

Nhờ đó, chúng ta có thể sử dụng các từ thông dụng 

một cách chính xác hơn trong cuộc sống hàng ngày 

hoặc trong quá trình dịch  

thuật. Đề tài này chủ yếu nghiên cứu sự khác biệt 

giữa ba từ tiếng Hán và một từ tiếng Việt, đó là 

“hui”, “zhidao”, “dong” trong tiếng Hán và “hiểu” 



trong tiếng Việt. 

162 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh  

hưởng đến động lực học 

tiếng trung của sinh viên  

ngành ngôn ngữ trung 

quốc trường đại học  

Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thị 

Kim 

Phong 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Hiện tại như các bạn đã biết ngoại ngữ đối với chúng 

ta là quan trọng như thế nào , sau tiếng anh thì tiếng 

trung là một trong những ngôn ngữ đang được giới 

trẻ săn đón ở thời điểm hiện tại nhưng đa phần mọi 

người  

không có động lực để kiên nhẫn học vì tiếng trung 

không phải là ngôn ngữ dễ tiếp thu , chúng ta cần 

phải có động lực học niềm đam mê theo đuổi . Trong 

bài báo cáo này , thông qua việc khảo sát tôi đưa ra 

hàng loạt  

các yếu tố làm ảnh hưởng đến động lực học tiếng 

trung của sinh viên ngành ngôn ngữ trung quốc của 

trường đại học Thủ Dầu Một , tôi hi vọng có thể 

giúp viên ngành ngôn ngữ trung quốc của trường đại 

học Thủ Dầu Một  

nhìn nhận ra được những yếu tố nào làm ảnh hưởng 

đến động lực học tiếng trung của họ và đưa ra giải 

pháp sửa đổi , giúp cho sinh viên cải thiện được khả 

năng học tiếng trung nói chung và ngôn ngữ nói 

riêng . Từ đỏ  

cảm thấy thoải mái hứng thú hơn khi học tiếng trung 

và không còn cảm thấy quá áp lực mệt mỏi trong tiết 

học. Đặc biệt là theo đuổi nó đến cuối cùng và 

không bao giờ bỏ cuộc 

163 Đại học 

So sánh đối chiếu phó từ mức độ trong 

tiếng Hán hiện đại với phó từ tương ứng 

trong tiếng Việt. 

Nguyễn Thị 

Trang 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Ngữ pháp biểu thị phạm trù trạng ngữ chỉ mức độ là 

một mục ngữ pháp quan trọng trong ngôn ngữ. Cả 

tiếng Hán và tiếng Việt đều có nhiều cách thể hiện 

mức độ, nhưng trong tiếng Hán và tiếng Việt cũng 

có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Phó từ chỉ mức độ 

trong tiếng Hán hiện đại là loại phó từ được sử dụng 

thường xuyên, phó từ chỉ mức độ trong tiếng Hán 

hiện đại là một trong những vấn đề quan trọng nhất 

trong quá trình học tiếng Trung. Việc sử dụng chúng 



rất linh hoạt, nhiều yếu tố cú pháp có thể thay đổi, và 

vị trí của chúng trong câu cũng tương đối linh hoạt. 

Ngoài ra, chúng cũng khác nhau về ý nghĩa và cách 

sử dụng, điều này mang lại nhiều khó khăn cho 

người học tiếng Trung. Hiện nay, hầu hết các nghiên 

cứu về phó từ trong tiếng Trung vẫn dựa trên phân 

tích nghĩa, chưa có phân tích cụ thể về ngữ pháp và 

cách sử dụng. Dựa trên các lý thuyết và phương 

pháp nghiên cứu liên quan, bài nghiên cứu này, tôi 

đã tiến hành phân tích, so sánh và đối chiếu phó từ 

chỉ mức độ "很, 太" trong tiếng Hán hiện đại với 

phó từ tương ứng của Việt Nam. Quy trình nghiên 

cứu cụ thể chia nội dung thành ba phần. Nội dung 

chính của chương đầu tiên là phân tích cấu trúc, 

nghĩa cơ bản và nghĩa mở rộng của "很, 太" , đồng 

thời phân tích ngữ pháp cụ thể và cách sử dụng trạng 

từ "很, 太" trong tiếng Hán hiện đại. Chương hai tôi 

sẽ phân tích ý nghĩa, ngữ pháp, khả năng kết hợp và 

tần suất xuất hiện của các phó từ mức độ tương ứng 

trong tiếng Việt "rất, quá". CNhương thứ ba là sự so 

sánh giữa phó từ "很, 太" trong tiếng Hán hiện đại 

và phó từ "rất, quá" trong tiếng Việt. Do có sự khác 

nhau về cấu trúc cú pháp nên cũng có sự khác biệt 

tương ứng về ngữ nghĩa. Vì thế tôi lựa chọn đề tài so 

sánh đối chiếu phó từ mức độ trong tiếng Hán hiện 

đại với phó từ tương ứng trong tiếng Việt để làm đề 

tài báo cáo tốt nghiệp này. 

164 Đại học 

Nghiên cứu so sánh "keyi" và "neng" 

trong tiếng Hán hiện đại với từ tương 

ứng trong tiếng Việt 

Lê Thị Diệu 

Hiền 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài nghiên cứu chủ yếu so sánh "keyi" và "neng" 

trong tiếng Hán hiện đại với từ tương ứng trong 

tiếng Việt. Nội dung chính được chia thành các phần 

như sau. Lời nói đầu, chủ yếu giải thích lí do và ý 

nghĩa đề tài, thực trạng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu. 

Chương một, nghiên cứu phân tích các đặc điểm ngữ 

pháp, ngữ nghĩa và chức năng chủ yếu của “keyi” và 



“neng” trong tiếng Hán hiện đại. Trong chương hai, 

dựa vào nội dung phân tích ở chương 1, tiến hành so 

sánh đặc điểm giống và khác về ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của “keyi” và “neng” trong tiếng Hán hiện đại. 

Chương ba, nội dung của chương này tập trung vào 

việc so sánh “keyi” và “neng” trong tiếng Hán với 

hai từ tương ứng là “có thể” và “được” trong tiếng 

Việt. Từ đó chỉ ra được điểm giống và khác trong 

cách biểu đạt hai từ tương ứng này. Cuối cùng, kết 

luận chỉ ra điểm giống và khác “keyi” và “neng” 

trong tiếng Hán hiện đại với từ tương ứng trong 

tiếng Việt. 

165 Đại học 
Nghiên cứu so sánh từ “酸”trong tiếng 

Hán hiện đại và từ “chua” trong tiếng 

Việt. 

Huỳnh Thủy 

Tiên 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Sự thú vị và đầy ý nghĩa của tiếng Hán có thể nói là 

một điều thu hút đối với người yêu ngôn ngữ, tuy 

nhiên thì tiếng Việt cũng thú vị không kém. Như 

chúng ta đã biết thì cùng một từ nhưng tùy thuộc vào 

cách sử dụng , ngữ cảnh và đặc biệt là ở hai loại 

ngôn ngữ khác nhau thì chúng sẽ có cách biểu đạt 

khác nhau.Trong bài viết này, chương đầu chúng ta 

sẽ tìm hiểu về ngữ nghĩa và ý nghĩa văn hóa của từ 

"chua" trong tiếng Hán hiện đại, sang chương thứ 

hai chúng ta sẽ nghiên cứu các phương thức biểu đạt 

tương đương của từ "chua" trong tiếng Việt, và 

chương thứ ba chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau 

của từ “chua”giữa hai ngôn ngữ về cách biểu đạt và 

hàm ý văn hóa . Bằng cách so sánh kết quả, chúng ta 

có thể thấy được những điểm tương đồng và khác 

biệt giữa hai tử và đặc điểm văn hóa của mỗi quốc 

gia, đồng thời thông qua bài viết này người đọc có 

thể nâng cao vốn từ vựng và kiến thức của mình. 

166 Đại học 
Nghiên cứu đối chiếu từ “ ying，ruan” 

trong tiếng Hán hiện đại và từ 

“ cứng ,mềm ” trong Tiếng Việt. 

Phạm Thị 

Thùy Linh 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Từ trái nghĩa là một hiện tượng phổ biến, dựa trên 

quan hệ có nghĩa trái ngược nhau. Có rất nhiều nhà 

khoa học đã nghiên cứu về nó. Chúng ta có thể thấy 

rằng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường sử 

dụng các từ trái nghĩa để làm nổi bật sự đối lập của 



các sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái. Báo cáo 

này nghiên cứu so sánh cặp từ trái nghĩa của từ 

“ying, ruan” trong tiếng Hán hiện đại và “cứng, 

mềm” trong tiếng Việt hiện đại. Từ “ying, ruan ” 

trong tiếng Hán hiện đại và “cứng, mềm” trong tiếng 

Việt hiện đại đều là những từ có nội hàm văn hóa rất 

phong phú, có nhiều nghĩa mở rộng, nhiều cụm từ và 

tần suất sử dụng cao. Dựa trên ba bình diện ngữ 

pháp, ngữ nghĩa và cú pháp, bài viết này thực hiện 

một cuộc phân tích toàn diện và đa góc độ về hai 

phương diện cách sử dụng tron cuộc sống hằng ngày 

và ý nghĩa của nó .Việc nghiên cứu giúp chúng ta 

khám phá bản chất văn hóa của ngôn ngữ và hiểu 

sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc và Việt 

Nam có lợi cho việc học tập và giao lưu sau này. 

167 Đại học 

Nghiên cứu so sánh từ “meng”trong 

tiếng Hán hiện đại với từ “mơ” trong 

tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Phương Trâm 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài báo này chủ yếu phân tích đặc điểm chức năng 

ngữ pháp và đặc điểm ý nghĩa của "meng" trong 

tiếng Hán hiện đại và "mơ" trong tiếng Việt. Sau đó, 

so sánh "meng" hiện đại của Trung Quốc với "mơ" 

của Việt Nam. Nội dung nghiên cứu bao gồm những 

điều sau đây. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, 

bài báo này bao gồm ba phần. Phần mở đầu giải 

thích cơ sở lựa chọn đề tài, thực trạng nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và 

nguồn của nghiên cứu này. Chương đầu tiên chủ yếu 

phân tích về từ loại, chức năng ngữ pháp và ngữ 

nghĩa của "meng" trong tiếng Trung hiện đại. Phần 

này có thể giúp chúng ta biết được chức năng ngữ 

pháp và ngữ nghĩa của "meng" trong tiếng Trung 

hiện đại. Chương thứ hai chủ yếu phân tích về từ 

loại, chức năng ngữ pháp và ngữ nghĩa của"mơ" 

trong tiếng Việt . Phần này có thể giúp chúng ta biết 

được chức năng ngữ pháp và ngữ nghĩa của"mơ" 

trong tiếng Việt. Chương thứ ba tóm tắt ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của "meng" trong tiếng Trung Quốc hiện 



đại và "mơ" trong tiếng Việt. Sau đó, so sánh và 

phân tích "meng" trong tiếng Hán hiện đại và "mơ" 

trong tiếng Việt để tìm ra những điểm giống và khác 

nhau giữa hai từ. Phần này chủ yếu tìm ra những 

điểm tương đồng và khác biệt về cú pháp và ngữ 

nghĩa giữa "meng" trong tiếng Hán hiện đại và "mơ" 

trong tiếng Việt. 

168 Đại học 

Đối chiếu từ “ shang” trong tiếng Hán 

hiện đại và từ  

ngữ tương ứng trong tiếng Việt 

Tạ Thị Bảo 

Yến 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Trong báo cáo này, giúp chúng tôi hiểu được phân 

tích so sánh giữa "shang" trong tiếng Trung Quốc 

hiện đại và các từ tương ứng trong tiếng Việt 

cách sử dụng và so sánh. Cấu trúc của báo cáo này 

không bao gồm Phần mở đầu và Kết luận. Phần còn 

lại được chia thành ba phần chính. người đầu tiên 

Phần đầu tiên giới thiệu các chức năng ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của từ "上". Phần thứ hai giống như phần 

đầu tiên, nhưng giới thiệu tương ứng 

Chức năng và ngữ nghĩa của từ trong tiếng Việt. Cụ 

thể hơn, chúng ta sẽ thảo luận về "up, on" bằng tiếng 

Việt.Nhưng hầu hết các từ được đề cập là "lên". 

Phần thứ ba phân tích và tìm các từ tương ứng trong 

tiếng Hán hiện đại "上" và tiếng ViệtSự giống nhau 

và khác nhau của phép phân tích so sánh và các khía 

cạnh ngữ pháp và ngữ nghĩa. Chúng tôi sử dụng các 

phương pháp, so sánh, phân tích và mô tả để phân 

loại chính xác nhất 

phân tích nó. Qua bài báo cáo này sẽ giúp mọi người 

hiểu rõ hơn về cách dùng của từ “上”. 

169 Đại học 

Phân tích so sánh phó từ “zai” trong 

tiếng Hán hiện đại và phó từ “nữa” trong 

tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Thu Sang 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Phó từ là loại từ tương đối phức tạp và khó hiểu, phó 

từ “zai” trong tiếng Hán hiện đại cũng là một điểm 

ngữ pháp khó. Trong quá trình học tập tiếng Hán, 

bản thân tôi nhận ra rằng học sinh Việt Nam trong 

quá trình học tập phó từ, đặc biệt là phó từ “zai” phát 

sinh rất nhiều lỗi sai. Trong tiếng Việt, cũng có một 

phó từ “nữa”, cả hai từ “zai” và “nữa” trên mặt ngữ 

pháp và ngữ nghĩa có rất nhiều điểm giống nhau, 



bênh cạnh đó cũng tồn tại nhiều điểm khác dễ gây 

nhầm lẫn, vì thế tôi quyết định tiến hành so sánh 

chúng với nhau. Trên cơ sở các nguồn tài liệu, lấy 

kết quả nghiên cứu của các tiền bối làm tiền đề, tôi 

quyết định tiến hành phân tích phó từ “zai” và phó từ 

“nữa” về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa, sau đó tiến 

hành so sánh chúng trên từng mặt ngữ pháp và ngữ 

nghĩa để thấy được từng điểm giống và khác giữa 

chúng. Ngoài ra bài viết này của tôi cũng thông qua 

các câu hỏi khảo sát để tìm ra lỗi sai, nguyên nhân 

lỗi sai, cách khắc phục cũng như đưa ra một số biện 

pháp học tập phó từ “zai” có hiệu quả cho người 

học. 

170 Đại học 
Phân Tích Từ “Qi” Trong Tiếng Trung 

Và Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Việt 

Hồng Lê 

Thanh 

Nguyên 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Vì trong quá trình học tiếng Trung, không ai tránh 

khỏi những sai sót về từ ngữ và ngữ pháp,do đó là 

một sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, Trong bài 

viết này tôi sẽ đem từ "起" hiện đại của Trung Quốc 

và "Khởi" của Việt Nam để nghiên cứu so sánh “起” 

để nghiên cứu so sánh. Từ đó mới làm rõ được cấu 

trúc ngữ pháp và ngữ nghĩa. Cách sử dụng từ "起" 

trong tiếng Việt và tiếng Trung Nó có thể giúp người 

học tiếng Trung tránh những lỗi sử dụng từ và ngữ 

pháp. Tôi hy vọng nghiên cứu này có thể là tài liệu 

tham khảo cho những người học tiếng Trung. "起" 

trong tiếng Hán và "Khởi" trong tiếng Việt có nghĩa, 

ngữ pháp giống nhau và khác nhau. Bởi vì, người 

học tiếng Trung thường không chú ý đến ngữ pháp, 

họ thường chú ý đến ngữ nghĩa. Vì vậy, nó sẽ ảnh 

hưởng đến tính đúng đắn của cách sử dụng tiếng 

Trung. Vì vậy, bài viết này sẽ nghiên cứu rõ ràng 

các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của "起" trong 

tiếng Hán và tiếng Việt, đồng thời so sánh sự giống 

và khác nhau giữa ngữ pháp và ngữ nghĩa. Từ khóa: 

"起" trong tiếng Trung Quốc hiện đại, "Khởi" trong 



tiếng Việt, danh từ, giới từ, động từ, định lượng, 

trạng từ. 
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So sánh văn hóa cưới hỏi vùng Trung 

Nam (Hồ Nam) Trung Quốc và Miền 

Nam Việt Nam 

Lê Thị Mỹ 

Trâm 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Lễ cưới là một phong tục tập quán, một nghi lễ quan 

trọng trong hôn nhân và cuộc đời của mỗi con 

người. Mỗi quốc gia sẽ có những nghi lễ khác nhau 

và mỗi vùng miền cũng sẽ có những đặc trưng cưới 

hỏi khác nhau, cũng giống như ở Việt Nam những 

phong tục tập quán cưới hỏi của người miền Bắc lại 

khác với người miền Nam. Chính vì sự quan trọng 

của nó cho nên đám cưới của người Trung Quốc 

luôn được coi trọng và được tổ chức một cách 

nghiêm ngặt theo như nghi lễ truyền thống, ràng 

buộc bởi nhiều nghi thức. Hơn ngàn năm dưới ách 

đô hộ, văn hóa dân tộc Việt Nam ta đã phần nào chịu 

ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, và hôn lễ ở Việt 

Nam cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề đó, tuy nhiên 

về sau chúng ta dần dà đã cải thiện theo phong tục 

tập quán và văn hóa riêng của dân tộc ta. Vì vậy, 

giữa hai nét văn hóa có sự tương đồng cũng sẽ có 

những điểm khác biệt thú vị riêng.  

Luận văn ngoại trừ 前言、结语 và tài liệu tham 

khảo, tổng cộng chia làm bốn chương. Chương một 

là 婚姻的简要. Chương này chủ yếu đưa ra khái 

niệm, ý nghĩa, vai trò của hôn nhân, và tìm hiểu về 

phong tục hôn nhân của Trung Quốc và Việt Nam 

qua các thời kỳ. Chương hai là 中国中南地区（湖

南）婚礼的文化. Nội dung của chương hai là quá 

trình tổ chức hôn lễ, các điều cần lưu ý và ý nghĩa 

hôn lễ ở tỉnh hồ nam trung quốc. Về chương ba, 

chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình tổ chức hôn lễ, các 

điểu cần lưu ý và ý nghĩa hôn lễ ở miền Nam Việt 

Nam. Cuối cùng là chương bốn, ở chương này chúng 

ta sẽ so sánh những điểm khác và giống nhau của 

hôn lễ giữa hai nước, cụ thể là ở vùng Trung Nam 

(Hồ Nam) Trung Quốc và miền Nam Việt Nam.  



172 Đại học 
Tìm hiểu cách dịch từ lóng từ tiếng 

Trung sang tiếng Việt và ngược lại 
Lê Thị Ái My 

ThS. Tsú Và 

Bình 

Hầu hết các ngôn ngữ ở mọi quốc gia sẽ có tiếng 

lóng. Tiếng lóng là một phương ngữ xã hội không 

chính thức của một ngôn ngữ, thường được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày, trong một nhóm người 

nhất định. Tiếng lóng thường không được đưa vào 

sách giáo khoa từ vựng tiếng Trung hoặc tiếng Việt 

để giảng dạy. Trong khóa luận này tôi chọn đề tài: 

“Tìm hiểu và so sánh cách dịch từ lóng từ tiếng Hán 

sang tiếng Việt và ngược lại” nhằm mục đích tìm 

hiểu, nghiên cứu phân tích từ lóng, đặc biệt là từ 

lóng tiếng Trung và từ lóng Việt Nam; tìm hiểu về 

các cách dịch từ lóng của Trung Quốc sang tiếng 

Việt và ngược lại sao cho phù hợp nhất, sát nghĩa 

gốc nhất, giúp người học có cái nhìn sâu sắc hơn với 

từ lóng - kiến thức mà người học sẽ không được học 

trong sách giáo khoa. Luận văn gồm ba phần: 

Chương 1 là giới thiệu tổng quan về từ lóng; 

Chương 2 là nghiên cứu đặc điểm của từ lóng Trung 

Quốc và từ lóng Việt Nam; Chương 3 là nghiên cứu 

cách dịch các từ lóng từ Hán sang Việt, từ Việt sang 

Hán. 
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Hiện trạng sinh viên  

năm 2 học môn đọc 

viết tiếng Trung  

Quốc đại học Thủ  

Dầu Một 

Trần Thị Khá 
ThS. Tsú Và 

Bình 

Bài báo cáo nhằm phân tích thực trạng kỹ năng đọc 

viết của sinh viên năm hai chuyên ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc , Đại học Thủ Dầu Một , giúp sinh viên 

hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của kỹ 

năng đọc viết . Số lượng mẫu khảo sát báo cáo gồm 
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câu hỏi để nắm bắt tình hình học tập và đề ra 

phương pháp học tập mang lại hiệu quả cho sinh 

viên. Lời nói đầu mô tả cơ sở việc lựa chọn đề tài , 

tình trạng , phương pháp , phạm vi nghiên cứu và 

nguồn tư liệu . Báo cáo được tổn tắt gồm 3 chương. 

Đối với chương đầu tiên ; cơ sở lập  luận , khái niệm 

về kỹ năng đọc viết . Chương 2 : Tinh hình học đọc 

viết của sinh viên năm hai trường Đại học Thủ Dầu 



Một , Chương cuối cùng : Phương pháp nâng cao kỹ 

năng học đọc viết tiếng Trung . Tóm lại , báo cáo 

nhằm giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng 

kỹ năng đọc viết tiếng Trung , để các bạn không chỉ 

chăm chỉ , nỗ lực và kiên trì học tập mà còn giúp các 

bạn nâng cao trình độ tiếng Trung , giúp các bạn học 

và thực hiện được công việc mơ ước của mình sau 

khi tốt nghiệp. 
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