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Ứng dụng tiếng Trung 

1. Sogou 搜狗输入法 (gõ tiếng Trung) 

- Đây là ứng dụng để gõ tiếng Trung phổ biến nhất. 

- Tính năng nhận chữ rất thông minh. 

- Sau đây Ad mô phỏng hướng dẫn cài đặt ứng dụng này trên máy 

samsung (hệ điều hành android). 

Bước 1. Tìm tên trên CH Play                         Bước 2. Cài đặt 
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Bước 3. Cài đặt giao diện 
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Ở trên là các bước cơ bản để cài đặt Sogou, như các bạn đã thấy thì có 

một bước ở trên điện thoại có thông báo là phần mềm này có thể lấy 

thông tin cá nhân. Cái này thì ad cũng không đảm bảo được là nó an 

toàn tuyệt đối nhé. Nhưng trên CH Play thì các bạn thấy phần mềm đó 

có hơn 10 triệu lượt người tải về dùng và đánh giá số 5* cũng khá cao.  

- Ngoài ra còn có bộ gõ khác như Google Pinyin, các bạn tự khám phá 

nhé.  

- Ở một số điện thoại đời cao hiện nay gần như là 100% có bộ gõ tiếng 

Trung sẵn trong máy rồi nên các bạn chỉ cần tìm vào phần cài đặt bàn 

phím và lôi nó ra thôi. Chúc các bạn may mắn. 

- Như vậy là chúng ta giải quyết được việc gõ tiếng Trung nhé!. À còn 

một việc nữa, là các bạn ở Đài Loan mà vẫn cố tình học cách gõ như 

người Đài Loan thì cũng tìm trong máy bộ gõ bopomofo để dùng nhé!. 

Nhưng ad khuyên các bạn nên học phiên âm latinh để gõ tiếng Trung vì 

nó rất tiện – vô cùng tiện – phi thường tiện.  

2. Từ điển Trung – Việt 

- Ngày trước để tra một từ tiếng Trung mà ta không biết thì cần phải có 

một cuốn từ điển để tra, rồi đếm nét, tính bộ thủ để còn tìm nó nhanh 

nhất. Nhưng ngày này thời buổi công nghệ 4.0 rồi nên những thứ loằng 

ngoằng trên chỉ cần một nút chạm là xong nhé!.  

- Các bạn chỉ cần vào kho ứng dụng tìm từ khóa “từ điển trung việt” 

thấy cái nào nhiều người tải về, đánh giá 5* cao thì tải về dùng thôi. Sau 

đây ad mô phỏng 2 ứng dụng trên Android các bạn tham khảo. 
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- Từ điển Trung Việt (khuyên dùng) 

 

- Từ điển chữ Hán (khuyên dùng) 
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- Cuối cùng không thể thiếu là Google Dịch 

Đây là ứng dụng mà thực lòng ad khuyên các bạn dùng vì công năng của 

nó mang lại là rất nhiều (dịch sơ, tìm pinyin chữ Hán, dịch được cả ảnh, 

tiếng,…) 

 

3. Phần mềm học tiếng Trung 

- Hello Chinese 

- Super Chinese 

- ChineseSkill 

- Lingo 

Các ứng dụng này đều thu phí ở bản pro, vậy nên các bạn cứ dùng bản 

cho phép, còn dùng bản pro thì cân nhắc nhé!. Ad không được tiền 

quảng cáo cho các ứng dụng trên đâu.:(( 


