
Lập kế hoạch khóa học bắt buộc Chính thức 

Cấp 

bậc 

Số giờ Sách giáo 

khoa 

Mục tiêu dạy học (định lượng, 

khả năng) 

Đối tượng áp dụng 

Cấp 

1 

Cấp độ 

chuẩn bị 

(Cấp 1 và 

Cấp 2) 

30-90 giờ 

TOCFL A1 

L1 ~ L10, Tập 

1 của " cách 

bắt đầu Học 

tiếng Trung" 

và "Tiếng 

Trung thực tế 

nghe nhìn" 

1.Học phối âm, phát âm đúng và 

nhận biết các ký tự tiếng Trung cơ 
bản 

2.Với ngữ pháp cơ bản và khoảng 

300 từ vựng tần số cao. 

 

Thời lượng học tiếng Trung tại 

Đài Loan là 30-120 giờ, hoặc 

60 - 240 giờ ở các quốc gia và 

khu vực khác. 

Sơ cấp (A1) 

150giờ 

TOCFL A1 

"Tiếng Trung 

nghe nhìn thực 

tế" Tập 1 L11 ~ 

L12; 

Tập 2 của 

"Thực hành 

nghe nhìn 

Tiếng Trung" 

L1 ~ L8 

1.Với ngữ pháp cơ bản và 500 từ 

vựng cơ bản] 

2.Tập trung vào các kỹ năng giao 

tiếp đơn giản nói chung trong 
cuộc sống hàng ngày. 

3.Với sự trợ giúp trực quan và đọc 

lặp lại, họ có thể thành thạo các 
số cơ bản, từ vựng và cụm từ 
đơn giản và có thể hiểu đại 
khái nội dung của câu. 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 120-240 giờ, 

hoặc  240-480 giờ ở các 

quốc gia và khu vực khác. 

Cấp cơ bản 

(A2) 

150giờ 

TOCFL A2 

"Tiếng Trung 

đương đại" 

Tập 2 

L10 ~ L15; 

" Tiếng Trung 

đương đại" 

Tập 3 L1 ~ L7 

1.Với ngữ pháp cơ bản và 1000 từ 

vựng cơ bản] 
2.Tập trung vào các kỹ năng giao 

tiếp đơn giản nói chung trong 
cuộc sống hàng ngày.] 

3.Có thể hiểu các bài viết ngắn 

viết bằng từ vựng cuộc sống 
hàng ngày hoặc từ vựng thông 
dụng trong công việc.] 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 240-360 giờ, 

hoặc  480-720 giờ ở các 

quốc gia và khu vực khác. 

Cấp 

2 

Cấp chuyên 

sâu (B1) 

150giờ 

 TOCFL B1 

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 

3  L8~L12 

1.2500-5000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể diễn đạt và hiểu trong các 

phần được phân đoạn 

3.Mở rộng kiến thức ngôn ngữ và 

nâng cao nhận thức ngữ cảnh. 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 360-480 giờ, 

hoặc  720-960 giờ ở các 

quốc gia và khu vực khác. 

 



 

Cấp nâng 

cao (B2) 

150giờ 

 TOCFL B2   

 "Tiếng Trung 

đương đại" tập 

4  L1~L12 

具備 1.5000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể nói về kiến thức xã hội, 

văn hóa, lịch sử, địa lý của Đài 

Loan, v.v. 

3.Có thể giải thích một cách có hệ 

thống các lý do và lập luận, và 

tóm tắt các quan điểm. 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 360-960 giờ, 

hoặc  720-1920 giờ ở các 

quốc gia và khu vực khác. 

Cấp 

Cao 

(3) 

Cấp Lưu 

loát (C1) 

150giờ 

 TOCFL C1 

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 

5  L1~L10 

 

1.8000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể nói về một loạt các vấn đề, 

chẳng hạn như văn hóa, giáo 

dục, giải trí, cuộc sống, các vấn 

đề xã hội, các giá trị khác nhau 

và các vấn đề môi trường. 

3.Có thể tranh luận, thảo luận, lập 

báo cáo và phát biểu. 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 960 giờ trở 

lên, hoặc  1920 giờ trở lên ở 

các quốc gia và khu vực 

khác. 

 

Cấp độ 

thành thạo 

(C2) 

150giờ 

 TOCFL C2 

 "Tiếng Trung 

đương đại" tập 

6  L1~L10； 

bài giảng tự 

làm 

1.10000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể sử dụng tiếng Trung một 

cách linh hoạt và hiệu quả cho 

các mục đích xã hội, học thuật 

và chuyên nghiệp. 

3.Có khả năng tóm tắt thông tin 

bằng lời nói và bằng văn bản, 

làm lại cuộc thảo luận và giải 

thích một cách nhất quán. Ngay 

cả trong những tình huống phức 

tạp hơn, đều có thể trình bày rất 

trôi chảy và chính xác, và có thể 

phân biệt các ý nghĩa tinh tế 

hơn. 

Thời lượng học tiếng Trung 

tại Đài Loan là 1080 giờ trở 

lên, hoặc  1920 giờ trở lên ở 

các quốc gia và khu vực 

khác. 

 

 

 


