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Tóm tắt: 
 

Quán ngữ được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, nó có từ ngữ đơn 
giản dễ dùng, khả năng diễn đạt cũng khá phong phú, đa dạng. Nhưng quán ngữ lại trở thành 
chướng ngại của sinh viên Việt Nam học tiếng Trung, sinh viên thường sử dụng sai, thậm chí là 
tránh né sử dụng. Bài viết chủ yếu chỉ ra nguyên nhân những lỗi sai của sinh viên chuyên ngành 
tiếng Trung sử dụng sai hoặc hạn chế sử dụng quán ngữ trong giao tiếp là xuất phát từ sáu góc độ: 
bản chất quán ngữ, sự ảnh hưởng từ nền văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức ngôn ngữ đích 
đã nắm, phương pháp học tập của sinh viên, phương pháp giảng dạy của giáo viên và nội dung 
biên soạn giáo trình, từ đó đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc dạy và học quán ngữ.  
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trình.   
               

 
Abstract:   
 

Idioms are widely used by Chinese people in everyday life, for they are composed of simple 
and easy-to-use words and characterized by rich and diverse capability to express ideas. 
However, idioms remain obstacles for Vietnamese students learning the Chinese language: 
they often misuse idioms, or even avoid using idioms. This article focuses on indicating errors 
made by Chinese-majored students due to wrong or limited use of idioms in communication, 
which originate from six angles: the nature of idioms, influence from the Vietnamese 
language and culture, acquired target language knowledge, students’ learning methods, 
teachers’ teaching methods and contents for compilling coursebooks, whereby some 
recommendations are proposed for the sake of teaching and learning idioms.  
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