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Đứng từ góc độ loại hình học, tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ đơn lập, trật tự thành phần câu là 

phương thức ngữ pháp quan trọng đối với cả hai loại ngôn ngữ. Nếu phân loại từ góc độ trật tự thành phần câu, 

tiếng Việt và tiếng Hán đều thuộc loại hình cấu trúc SVO, tức là cấu trúc cơ bản của câu về cơ bản là tương 

đồng. Nhưng nếu phân tích chi tiết, vị trí của các thành phần tu sức trong câu tiếng Hán và tiếng Việt có rất 

nhiều điểm khác biệt. Trong quá trình giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi phát hiện nhiều học sinh ở giai đoạn sơ 

cấp và trung cấp mắc lỗi về vị trí thành phần chỉ thời gian. Một trong những nguyên nhân chính là do chịu ảnh 

hưởng từ tiếng mẹ đẻ, đồng thời là sự khác biệt về ngữ pháp giữa hai ngôn ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi 

đối chiếu cách biểu đạt thời gian trong câu tiếng Hán và câu tiếng Việt từ góc độ ba bình diện ngữ (cú pháp, 

ngữ nghĩa, ngữ dụng), chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, tìm hiểu các quy tắc ngữ 

pháp liên quan, nhằm mục đích có thể đem đến cho người học và giáo viên tiếng Hán một tài liệu tham khảo 

hữu ích. 
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From language typological perspective, Chinese and Vietnamese are analytic languages, so word order is 

grammatically important to both languages. In terms of word order, Vietnamese and Chinese belong to SVO 

type, i.e. the basic structure sentences are quite similar. However, the orders of the modifying or 

supplementary components in Chinese and Vietnamese are different if we go to further details. During the 

process of teaching Chinese, we have discovered that many students at the elementary and intermediate stages 

confuse the position of time expression in the sentence. One of the main reasons is the influence from their 

mother tongue and another is the difference in grammar between the two languages. In this paper, we compare 

the time expressions in Chinese and Vietnamese sentences in three aspects (syntax, semantics, and pragmatics) 

to point out similarities and differences between the two languages and explore the relating grammatical rules. 

Thus, the paper can be a useful reference for learners and teachers of Chinese. 
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