
   

 

Lộ trình học Tiếng Nhật N4 online  
 

1.Giới thiệu chung 
Xin chào tất cả học viện của Riki! 

Tiếp nối lộ trình học Online N5 với mục tiêu nhằm tạo ra một môi trường                
học tập đúng nghĩa cũng như giúp các bạn học tiếng Nhật online mà              
vẫn hiệu quả Riki đã xây dựng lên một lộ trình học theo từng ngày dành                
cho cấp độ N4.  

(ảnh) 

Lộ trình học online N4 được xây dựng dựa trên các video trong khóa              
học online của Riki, rất rõ ràng và cụ thể, chi tiết cho từng ngày một, vì                 
vậy Riki rất hy vọng các bạn sẽ cố gắng học tập và không từ bỏ dù chỉ                  
một ngày. 

Lộ trình kéo dài trong 3,5 tháng với thời lượng học 2,5 - 3 tiếng/ngày. 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 Online N4 

1.Mục tiêu khóa học 
- Học được 800 từ vựng tiếp nối từ những từ học được ở khoá N5 

- Học được 200 chữ kanji  

- 70 cấu trúc ngữ pháp  

- Giao tiếp thành thạo những chủ đề trong cuộc sống hằng ngày  



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 N4 được xây dựng bởi đội ngũ giáo viên trình độ cao 
và nhiều năm kinh nghiệm, mỗi một giáo viên sẽ đảm nhận một kỹ năng 
khác nhau: 

- Từ vựng: Lệ sensei 
- Ngữ pháp: Lệ sensei 
- Kanji: Hiền sensei 
- Đọc hiểu : Mon sensei 
- Nghe hiểu: Lệ sensei 
- Kaiwa: Yuki sensei, Hinano sensei 

4.Giáo trình 
Khoá học được thiết kế và giảng dạy theo giáo trình Minna no Nihongo 2, bộ sách mà đại đa 
số người học tiếng Nhật khi bắt đầu đều sử dụng. 

- Mina no nihongo II Honsatsu: quyển giải thích ngữ pháp=>  Link tải 

- Minna no Nihongo II - Choukai: quyển nghe =>  Link tải  

- Minna no Nihongo II-Shokyuu_de_Yomeru_Topikku_25: quyển     
đọc =>  Link tải 

https://riki.edu.vn/online/Data/upload/files/Tailieu/N4/Minna_No_Nihongo_II-giao-trinh-tieng-nhat-ban-dich.pdf
https://riki.edu.vn/online/Data/upload/files/Tailieu/N4/Minna_No_Nihongo_II-Choukai_Tasuku_25.pdf
https://riki.edu.vn/online/Data/upload/files/Tailieu/N4/Minna_No_Nihongo_II-Shokyuu_de_Yomeru_Topikku_25.pdf


- Minna no Nihongo-Yashashii_Sakubun => Link tải 

- Kanji Masuta => Link tải 

 

3.Lộ trình cụ thể 
Đến khóa N4 chúng ta sẽ tiếp tục học 25 bài còn lại của giáo trình Mina                 
no Nihongo 2. Ngoài ra với cấp độ này lượng chữ hán cũng như các kỹ                
năng nghe và đọc cũng được nâng cao hơn nên các bạn hãy cố gắng               
học tập đừng từ bỏ nhé! 

Mỗi bài học sẽ bao gồm các kỹ năng chính như: từ vựng, chữ hán, ngữ                
pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và kaiwa. Mỗi kỹ năng lại được chia thành              
nhiều video nhỏ giúp học dễ dàng học tập và dễ dàng ghi nhớ. 

https://riki.edu.vn/online/Data/upload/files/Tailieu/N4/Minna%20no%20Nihongo-Yashashii_Sakubun.pdf
https://riki.edu.vn/online/Data/upload/files/Tailieu/N4/N4%203%20kanjimasuta%20Quyen-25.pdf


 

Đối với các bạn học tiếng Nhật online thì thường không có quá nhiều              
thời gian, luôn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để học bài. Chính vì               
vậy Riki đã xây dựng lên lộ trình học tiếng Nhật N4 online giúp các               
bạn sắp xếp thời gian, sắp xếp bài học để đạt được hiệu quả tốt nhất                
trong thời gian ngắn nhất.  

Lộ trình được sắp xếp cụ thể, chi tiết cho từng ngày, một tuần học 6                
buổi và một buổi ôn tập. Buổi ôn tập này mình sẽ dành thời gian tự tổng                 
hợp lại những bài học hôm trước và có thời gian chuẩn bị cho những bài                
học tiếp theo. 



 

Vì là học tiếng Nhật online nên yêu cầu các bạn phải học với 1 tinh                
thần tự giác cao, và học thật nghiêm túc, có như vậy mới đạt được kết                
quả cao. 

Học viên hoàn toàn có thể linh động việc học của bản thân cho phù hợp                
với công việc của mình, không nhất thiết một lúc phải học hết tất cả,               
rảnh lúc nào học lúc đó, chỉ cần đảm bảo ngày nào hoàn thành việc của                
ngày đó là được. 

Ngoài ra theo lộ trình học thì hết bài 33, bài 41 và bài 50 chúng ta sẽ làm                   
những bài test kiểm tra năng lực. Khi học đến những tuần học này các               
bạn hãy truy cập Link dưới đây để làm bài test nhé. 

- Test lần 1 (kết thúc bài 33): Link bài test 
- Test lần 2 (kết thúc bài 41): Link bài test 
- Test lần 3 (kết thúc bài 50): Link bài test 

 

Nào chúng ta đến với lộ trình học nào! 

 



 

 
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 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

