
  

Lộ trình học tiếng nhật N2 online  

1.Giới thiệu chung 
Xin chào tất cả học viên online của Riki! 
Để học lên đến được N2 chắc chắn các bạn đã trải qua một quá trình                
học rất vất vả rồi. Dù các bạn lựa chọn học tiếng Nhật online hay               
offline thì cũng không hề dễ dàng phải không nào. Với cấp độ N2 lượng               
kiến thức các bạn cần học sẽ nhiều hơn rất nhiều so với N5, N4 hay N3.                 
Nếu chúng ta không thể có thời gian đến lớp mà vẫn muốn chinh phục               
được cấp độ N2 thì học tiếng Nhật online chính là lựa chọn hàng đầu               
cho bạn. 
Với mong muốn luôn luôn đồng hành cùng các bạn cũng như tạo cho              
các học viên học online một môi trường học tập tốt nhất, các sensei của               
Riki đã nghiên cứu và xây dựng lên lộ trình học tiếng Nhật online dành               
cho cấp độ N2. 
Lộ trình học tiếng Nhật online N2 sẽ kéo dài trong 6 tháng, với thời               
lượng học mỗi ngày 2,5-3 tiếng. Lộ trình có thể rút ngắn lại hoặc kéo dài                
hơn tùy thuộc vào thời gian học của từng học viên. 

2.Chi tiết về khóa học 

1. Mục tiêu khóa học 

- Nắm vững các kiến thức của chương trình học N2 bao gồm từ             
vựng, chữ hán, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe hiểu. 

- Nắm được các tip, mẹo cũng như các kỹ năng làm bài thi JLPT. 
- Giao tiếp được các tình huống trong đời sống và công việc 



2. Hình thức học 
- Học Online thông qua hệ thống video bài giảng quay sẵn trên web 

Riki.edu.vn/online hoặc app Riki Online 

- Học viên tự học bằng các video và làm bài tập sau mỗi bài học 

- Xem lại những phần không hiểu trong video 

 

3. Giáo viên  
Nội dung khóa học N2 được xây dựng qua 3 giai đoạn bởi đội ngũ giáo 
viên trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm, mỗi giáo viên sẽ đảm nhận 
một kỹ năng khác nhau: 
Giai đoạn 1: Junbi ( Khởi động ) 

- Từ vựng: Shin sensei, Ánh sensei 
- Ngữ pháp: Mon sensei 
- Nghe hiểu: Shin sensei 
- Đọc hiểu: Mon sensei, Hiền sensei  
- Kanji: Nhuận sensei 

Giai đoạn 2: Taisaku ( Chiến thuật ) 
- Từ vựng: Ánh sensei 
- Ngữ pháp: Giang Kawa sensei, Yuki sensei 
- Nghe hiểu: Đạo sensei 
- Đọc hiểu: Mon sensei 
- Kanji: Nhuận sensei, Yuku sensei 

Giai đoạn 3: Luyện đề 
- Ánh sensei 
- Mon sensei 



- Tuyền sensei 

4. Giáo trình 

- Từ vựng: Mimikara oboeru N2 =>  Link tải 
- Kanji: giáo trình do giáo viên tự biên soạn 
- Ngữ pháp: giáo trình do giáo viên tự biên soạn 
- Đọc: Shinkanzen =>  Link tải , giáo trình do giáo viên tự biên soạn 
- Nghe: giáo trình do giáo viên tự biên soạn 

 

Những phần do giáo viên của Riki tự biên soạn đều có file tải về theo                
từng bài học trong khóa học, các bạn có thể tải về và in ra để tiện học                  
tập và theo dõi nhé. 

3.Lộ trình cụ thể 

Trong lộ trình học tiếng nhật N2 online này, Riki chia làm các mục tiêu               
từ cơ bản đến nâng cao tương ứng với 3 giai đoạn: Từ Junbi (học nền                
tảng), cho đến Taisaku (Học kiến thức nâng cao + chiến thuật thi) và              
cuối cùng là Luyện đề. 

Các bạn có thể sử dụng các app flashcard để hỗ trợ việc học và ghi nhớ                 
nhanh hơn như: memrise, quizlet, và phần mềm  anki. 

Trước khi bước vào lộ trình học N2 Online, mỗi học viên sẽ được làm               
bài test đầu vào để đánh giá trình độ hiện tại của mình. Dựa trên kết quả                 

https://drive.google.com/drive/folders/1ovzf3dSn6WjtbjggO-MErAA2CW5AN7E0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJxHhSLpuxSqUiHhW3wLSlaSZsCzs83z?usp=sharing
https://www.memrise.com/
https://quizlet.com/
https://ankiapp.com/


bài test đó, Riki sẽ đưa ra cho mỗi học viên một lộ trình học cụ thể và                  
phù hợp nhất. 

Cùng đến với lộ trình học chi tiết nào! 

Giai đoạn 1: Junbi học trong 3 tháng 

Ở giai đoạn này, các bạn sẽ được ôn tập tổng hợp kiến thức N3 , và bắt                  
đầu học kiến thức nền tảng N2. Tập trung học kiến thức chính như: Từ               
vựng, chữ hán, ngữ pháp. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản về đọc hiểu và                
nghe hiểu. 

Mỗi phần học sẽ gồm các bài học nhỏ, mỗi một bài học nhỏ lại được                
chia thành nhiều video với độ dài 15 - 20 phút giúp học viên dễ dàng                
trong việc học và ghi nhớ. 

 

Trong lộ trình học thì học viên cũng sẽ có các bài kiểm tra giữa Junbi và                 
cuối Junbi để kiểm tra, đánh giá tình hình học tập mình. Dựa trên kết               
quả các bài test này học viên sẽ thấy được mình học đến đâu và Riki                
cũng sẽ định hướng cho các học viên nên học tiếp như thế nào. Các               
bạn hãy truy cập link dưới đây để làm bài test nhé. 

- Test giữa Junbi (kết thúc tuần 6): Link bài test 
- Test cuối Junbi (kết thúc tuần 12): Link bài test 

Giai đoạn 2: Taisaku học trong 2 tháng 

Ở giai đoạn này, chúng cùng nhau ôn tập lại kiến thức từ vựng, chữ               
hán, ngữ pháp đã học ở Junbi đồng thời tập trung vào áp dụng kỹ năng                
đọc hiểu và nghe hiểu. 



Đọc hiểu và nghe hiểu vẫn luôn là kỹ năng mà bất cứ học viên nào cũng                 
cảm thấy lo sợ mà đây lại là 2 phần chiếm đến ⅔ điểm bài thi, chính vì                  
vậy đến giai đoạn này khi đã học được toàn bộ những kiến thức cơ bản                
về từ vựng, chữ hán, và ngữ pháp chúng ta bắt đầu tập trung vào đọc                
và nghe để nâng cao điểm bài thi. 

 

Tương tự như giai đoạn Junbi ở giai đoạn này chúng ta cũng sẽ có các                
bài test giữa Taisaku và cuối Taisaku. Các bạn truy cập link dưới đây để               
làm bài test nhé. 

- Test giữa Taisaku (kết thúc tuần 16): Link bài test 
- Test cuối Taisaku (kết thúc tuần 20): Link bài test 

Giai đoạn 3: Luyện đề trong  1 tháng 

Đến đây là các bạn đã học được tất cả những kiến thức để có thể tham                 
gia kỳ thi JLPT rồi, tuy nhiên để có thể đỗ với điểm số cao thì các bạn                  
nên dành ra thời gian 2 tuần - 1 tháng để luyện đề, với khóa học này các                  
bạn sẽ được chỉ dạy các mẹo, các típ cũng như các kỹ năng để có thể                 
làm bài thi một cách tốt nhất.  

 

Luyện tổng cộng 12 đề full 5 kỹ năng, từ đó rút ra kinh nghiệm làm đề thi                  
hiệu quả, học (cách quản lý thời gian, cách chọn đáp án) + ôn tập các                
kiến thức trọng tâm. Giúp học viên làm bài thi hiệu quả nhất. 

Dưới đây là ảnh lộ trình học đầy đủ, các bạn hãy lưu về hoặc in ra dán                  
vào góc học tập của mình và bắt tay vào thực hiện thôi nào <3 



 

Sau khi hoàn thành lộ trình học của 15 tuần ở trên các bạn hoàn toàn có                 
thể đủ tự tin để tham gia làm các bài thi thử năng lực tiếng nhật JLPT                 
N4. Có rất nhiều đề thi thử mọi cấp độ ở trên web-app học online của                
Riki. Các bạn có thể truy cập vào để kiểm tra năng lực của mình nhé ! 

 



Trên đây RiKi đã chia sẻ cho bạn lộ trình học tiếng nhật online N2 đầy                
đủ và chi tiết tại website : https://riki.edu.vn/online , mong rằng với lộ             
trình chi tiết, cụ thể như vậy thì dù các bạn có bận rộn hay không cũng                 
hãy cố gắng sắp xếp thời gian học và làm bài đầy đủ. Riki tin rằng chỉ                 
cần các bạn nỗ lực thì học tiếng nhật online cũng không hề khó và               
cũng rất hiệu quả. 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! 

 

 

https://riki.edu.vn/online

