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Tóm tắt: 

 

Bổ ngữ chỉ hướng là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Trung Quốc. 

Sinh viên Việt Nam giai đoạn trung cấp thường xuất hiện lỗi khi sử dụng loại bổ ngữ này. 

Qua phân tích ngữ liệu tiếng Trung của sinh viên Việt Nam giai đoạn trung cấp, chúng tôi 

tìm được 260 câu chứa lỗi sử dụng bổ ngữ chỉ hướng. Những lỗi này có thể chia thành năm 

loại: 1) thiếu bổ ngữ chỉ hướng, 2) thừa bổ ngữ chỉ hướng, 3) sai trật tự bổ ngữ chỉ hướng và 

tân ngữ, 4) nhầm lẫn các bổ ngữ chỉ hướng với nhau, 5) nhầm lẫn bổ ngữ chỉ hướng với các 

loại bổ ngữ khác. Trong đó, thừa bổ ngữ chỉ hướng là loại lỗi chủ yếu của sinh viên Việt 

Nam giai đoạn trung cấp. Nguyên nhân chính gây ra các lỗi này là chuyển di ngôn ngữ tiêu 

cực.     
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Abstract 

Directional complement is an important language focus in Chinese grammar. Vietnamese 

students of intermediate Chinese level usually make some errors when they use this kind of 

complement. Through analyzing the compositions of Vietnamese students of intermediate 

Chinese level, we selected 260 sentences with directional complement errors. These errors 

were divided into five categories: 1) omission of directional complements, 2) over-use of 

directional complements, 3) wrong order of directional complements and object, 4) 

confusion about different types of directional complements, 5) confusion about directional 

complements with other complements. Particularly, the main error of Vietnamese students 

of intermediate Chinese level is over-use of directional complements. The main cause of this 

is the negative transfer from their mother tongue.        
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