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      Người dịch: 
        Nguyễn Thị Thúy Hòa 
         Nguyễn Huy Thụy 
 
 



 

Mục lục 
 

Bài 
1 

(1) -을 거예요: thì tương lai 

(2) -을 있어요/없어요: có thể (làm …)/ (không thể làm …) 

(3) 형용사 tính từ 
 

Bài 
2 

(1) -은: danh tính từ 

(2) -지 않아요: phủ định (không làm …) 

(3) -어/어 보세요: hãy thử (làm …) 
 

Bài 
3 

(1) -으세요: kết thúc câu dạng kính ngữ (thì hiện tại) 

(2) -으셨어요: kết thúc câu dạng kính ngữ (thì quá khứ) 

(3) -신체명사: danh từ chỉ bộ phận cơ thể người 
 

Bài 
4 

(1) -을 줄 알아요/몰라요: biết/không biết (làm …) 

(2) 운동과 악기: thể thao và nhạc khí 

(3) -어/어야 해요: phải (làm …) 

(4) –거나: hoặc (nối 2 động từ, tính từ) 
 

Bài 
5 

-을 까요?: chúng ta hãy …? 

-하고: với 

-고: và 
 

Bài 
6 

(1) 못: không thể 

(2) -아/어서: do vậy, vì 

(3) -으려고 해요: dự định làm …/ có kế hoạch làm … hoặc hi vọng làm … 
 

Bài 
7 

(1) -아/어 봤어요: đã từng (làm ...) 

(2) -아/어주세요: xin (làm …) giúp tôi (việc gì đó) 

 

Bài 
8 

(1) -보다 (더): so sánh hơn 

(2) -제일: so sánh hơn nhất 
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Bài    
1 

(1) -을 거예요: sẽ (thì tương lai của ‘어/아요’) 

(2) -을 있어요/ 없어요: có thể làm/ không thể làm 

(3) 형용사: tính từ 

 

 
1. -을 거예요: sẽ (thì tương lai của ‘어/아요’) 

  ‘-을 거예요’ diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai 

 ‘-을 거예요’ được sử dụng để hình thành thì tương lai 

 ‘-을 거예요’ được sử dụng với động từ. Nếu động từ kết thúc bằng 1 phụ âm, ‘-을 
거예요’ được thêm vào, nếu động từ kết thúc bằng 1 nguyên âm, ‘-ㄹ 거예요’ được 
thêm vào. 

Ví dụ: (1) A: 안나 씨, 언제 부산에 갈 거예요? Anna, khi nào bạn sẽ đi Busan? 

       B: 다음 주에 갈 거에요.   Tuần sau tôi sẽ đi. 

  (2) 오늘 친구하고 점심을 먹을 거예요. Hôm nay tôi sẽ đi ăn trưa cùng với bạn. 

 

CHÚ Ý: 

Nếu động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ như ‘만들다’, ‘살다’, và ‘놀다’, bỏ ‘ㄹ’ của động từ (thành 
động từ kết thúc bằng nguyên âm) và thêm ‘ㄹ 거예요’ vào động từ. 

  살다: 사 (bỏ ㄹ) -ㄹ 거예요  살 거예요 

  만들다: 만드 (bỏ ㄹ) -ㄹ 거예요  만들 거예요 

Ví dụ:  한국에서 살 거예요.    Tôi sắp sống ở Hàn Quốc. 

 

CHÚ Ý: 

Khi chủ ngữ của câu là ngôi thứ 3 (ví dụ: anh ấy, cô ấy, nó, họ), ‘-을 거예요’ cũng có thể 
diễn đạt về việc người nói đoán chủ ngữ trong câu có lẽ thích việc gì hoặc chủ ngữ có lẽ đang 
làm gì, nghĩ gì hoặc cảm thấy gì. 

Ví dụ:  (1) 앤디 씨가 운동을 좋아할 거예요.  Andy có lẽ thích thể thao (người nói đoán) 

  (2) 앤디 씨가 지금 식당에 있을 거예요. Andy có lẽ bây giờ đang ở nhà hàng. 

 (3) 앤디 씨가 생일이 5월일 거예요. Tôi nghĩ ngày sinh nhật của Andy là tháng 5 

 

2. -을 있어요/ 없어요: có thể làm/ không thể làm 

 ‘-을 수 있어요/없어요’ dùng để diễn đạt khả năng/có thể hoặc không có khả năng/không 
có thể làm việc gì đó. 
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 ‘- 을 수 있어요’ diễn dạt sự có khả năng, có năng lực, có thể hoặc sự cho phép. 

 ‘-을 수없어요’ là dạng phủ định 

 ‘-을 수 있어요/없어요’ được sử dụng với động từ 

Nếu động từ kết thúc bằng 1 nguyên âm ‘- 을 수 있어요/없어요’ được thêm vào, nếu động từ 
kết thúc bằng nguyên âm ‘- ㄹ 수 있어요/없어요’ được thêm vào. 

먹다: 먹 -을 수 있어요/없어  먹을 수 있어요/없어요 Tôi có thể ăn, tôi không thể ăn. 

가다: 가 -ㄹ 수있어요/없어요  갈 수 있어요/없어요 Tôi có thể đi, tôi không thể đi. 

Ví dụ:  (1) 영어를 할 수 있어요   Tôi có thể nói tiếng Anh. 

(2) 오늘 갈 수 있어요.   Tôi có thể đi hôm nay. 

  (3) 오늘 같이 공부할 수 없어요.  Tôi không thể học cùng hôm nay. 

 

CHÚ Ý: 

Nếu động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ như ‘만들다’, ‘살다’, và ‘놀다’, bỏ ‘ㄹ’ của động từ (thành 
động từ kết thúc bằng nguyên âm) và thêm ‘ㄹ 수 있어요/없어요’ vào động từ. 

  살다: 사 –ㄹ 수 있어요/없어요  살 수 있어요/없어요 

Ví dụ:  A: 여기에서 살 수 있어요?   Bạn có thể sống ở đây không? 

  B: 아니요, 살 수 없어요.   Không, tôi không thể sống ở đây. 

 
3. 형용사 Tính từ 

 Tính từ được dùng để giải thích hoặc miêu tả sự vật. 

 Tính từ cũng thay đổi cấu trúc giống như động từ. 

Ví dụ:  (1) 꽃이 아름다워요.    Hoa đẹp. 

  (2) 방이 작아요.    Phòng nhỏ. 

  (3) 한국 영화가 재미있어요.  Phim Hàn Quốc thú vị. 

 

 Thì hiện tại  Thì hiện tại 

 좋다 (tốt) 좋아요  나쁘다 (xấu) 나빠요 

크다 (lớn) 커요 작다 (nhỏ) 작아요 

많다 (nhiều) 많아요 적다 (ít) 적어요 

싸다 (rẻ) 싸요 비싸다 (đắt) 비싸요 

높다 (cao) 높아요 낮다 (thấp) 낮아요 

길다 (dài) 길어요 짧다 (ngắn) 짧아요 
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빠르다 (nhanh) 빨라요 느리다 (chậm) 느려요 

덥다 (nóng) 더워요 춥다(lạnh) 추워요 

가깝다 (gần) 가까워요 멀다 (xa) 멀어요 

어렵다 (khó) 어려워요 쉽다 (dễ) 쉬워요 

맛있다 (ngon) 맛있어요 맛없다 (không ngon) 맛없어요 

재미있다 (thú vị) 재미있어요 재미없다 (không thú vị) 재미없어요 

 

CHÚ Ý: 

Nếu động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ như ‘만들다’, ‘살다’, và ‘놀다’, bỏ ‘ㄹ’ của động từ (thành 
động từ kết thúc bằng nguyên âm) và thêm ‘ㄹ 수 있어요/없어요’ vào động từ. 

살다: 사 –ㄹ 수 있어요/없어요  살 수 있어요/없어요. 

Ví dụ:  A: 여기에서 살 수 있어요?   Bạn có thể sống ở đây không? 

  B: 아니요, 살 수 없어요.   Không, tôi không thể sống ở đây. 

 
 

 
4. Từ mới 

 

Bài hội thoại 

경치    phong cảnh 

날씨    thời tiết 

바다    bãi biển 

박물관   bảo tàng 

휴가    kỳ nghỉ 

낚시하다   đi câu cá 

드라이브하다  lái xe (ô tô) 

스쿠버다이빙을 하다 lặn scuba 

깨끗하다   sạch sẽ 

아름답다   đẹp 

출장을 가다   đi công tác 

다른 약속이 있어요 Tôi có cuộc hẹn khác rồi 

알겠어요  tôi biết rồi, tôi hiểu rồi 

정말 미안해요  Tôi rất xin lỗi 
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아니예요   không sao đâu 

 

Bài đọc và viết 

가족    gia đình 

생활    sinh hoạt 

어머니   mẹ 

하숙집   nhà trọ cho sinh viên 

학기    học kỳ 

돌아가다   quay lại 

연습하다   thực hành 

이사하다   chuyển nhà 

불편하다   bất tiện 

친절하다   tốt bụng 

왜냐하면   lý do là  

그때 만나요  hẹn gặp lúc đó 

보고 싶어요  nhớ 

잘 지내요  tôi khỏe 

 

Bài nghe và nói 

구경을 하다   ngắm cảnh 

나중에   sau này 

또    lại, nữa (또 오세요: lần sau lại đến nữa nhé) 

-만    chỉ (만원만 주세요: đưa tôi 1 man thôi) 

배를 타다   đi tàu, thuyền 

혼자    một mình 

여행 잘 다녀오세요 đi chơi vui nhé, chúc đi tốt lành 
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Bài    
2 

(1) -은: danh tính từ 

(2) -지 않아요: không (làm …) 

(3) -어/어 보세요: hãy thử (làm …) 

 

 

1. -은 danh tính từ 

 Trong tiếng Hàn Quốc, tính từ được đặt ở cuối 1 mệnh đề hoặc 1 câu và được chia (sử 
dụng) như động từ. 

 Danh tính từ được tạo bởi tính từ kết hợp với danh từ, cấu trúc như sau: 

  Tính từ kết thúc bằng phụ âm + 은 

  작다 : 작 + 은  작은방   cái phòng nhỏ 

Tính từ kết thúc bằng nguyên âm + ㄴ 

  예ㅃ다: 예쁘 + ㄴ  예쁜 꽃  bông hoa đẹp 

  

Tính từ 

Dạng cơ bản Đặt ở cuối câu Đặt trước danh từ (mệnh đề hỗ trợ) 

예쁘다 
작다 

꽃이 예뻐요 
방이 작아요 

예쁜 꽃 
작은 방 

 

CHÚ Ý: 

‘-는’ được sử dụng với ‘있다’, ‘없다’ và các từ ghép như ‘재미있다’, ‘맛있다’ 

  맛있다: 맛있-는  맛있는 음식  đồ ăn ngon 

  재미없다: 재미없-는  재미없는 사람 người không thú vị, người tẻ nhạt 

 
2. -지 않아요 phủ định (không làm …) 

 ‘-지 않아요’ dùng để tạo câu phủ định. 

Không có sự khác biệt về nghĩa giữa 2 cấu trúc ‘안 + tính từ/động từ’ và ‘tính từ/động từ + 지 
않아요’ 

 ‘-지 않아요’ được sử dụng với cả động từ và tính từ. ‘지 않아요’ được sử dụng như 
nhau với động từ/tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay phụ âm. 

Động từ: 가다  가지 않아요 (= 안 가요)  đừng đi, không đi 

   먹다  먹지 않아요 (= 안 먹어요) đừng ăn, không ăn 
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   숙제하다  숙제하지 않아요 (= 숙제 안 해요) không làm bài tập 

Tính từ:  예쁘다  예쁘지 않아요 (=안 예뻐요) không đẹp 

Ví dụ:  학교에 가요?     Bạn đi học à? 

 아니오, 학교에 가지 않아요.  Không, tôi không đi học. 

 
3. -아/어 보세요 hãy thử (làm …) 

 ‘-아/어 보세요’ dùng để đề nghị ai đó thử làm gì mới 

 ‘-아/어 보세요’ được sử dụng với động từ 

Nếu nguyên âm cuối của động từ là ‘오’ hoặc ‘아’, thì ‘아 보세요’ được thêm vào 

Nếu nguyên âm cuối của động từ là các nguyên âm khác, ‘어 보세요’ được thêm vào 

Nếu động từ kết thúc bằng ‘하다’ thì ‘하다’ sẽ thành ‘해 보세요’ 

 먹다: 먹 + 어 보세요  먹어 보세요 hãy thử ăn 

 가다: 가 + 아 보세요  가 보세요  hãy thử đi 

 말하다: 말하   말해 보세요 hãy thử nói 

 
CHÚ Ý:   

Động từ ‘보다’ nghĩa là ‘nhìn, xem’, không được sử dụng với cấu trúc này. Chỉ cần dùng là 
‘보세요’ 

 보다: 보 + 아 보세요  봐 보세요 (sai) 

     보세요 (đúng) hãy xem đi 

Ví dụ:  영화가 재미있어요. 한번 보세요.  Bộ phim rất hay. Hãy thử xem 1 lần. 

 

 
 
4. Từ mới 

 
Hoa quả 

딸기   quả dâu tây 

배   quả lê 

사과   quả tảo 

포도   quả nho 
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Quần áo/ hàng hóa 

구두   giày da, giày cao gót 

모자   mũ 

바지   quần 

안경   kính 

운동화  giầy thể thao 

지갑   ví 

치마   váy 

티셔츠  áo phông cộc tay 

 
Các cụm từ thông dụng khi đi mua sắm 

다른 색은 없어요? Không có màu khác ạ? 

다음에 다시 올게요 Lần sau tôi sẽ lại đến 

바지 좀 보여 주세요 Vui lòng cho tôi xem chiếc quần 

얼마예요?  Giá tiền là bao nhiêu ạ? 

여기요 Ở đây ạ (khi mua hàng hoặc vào nhà hàng muốn gọi người phục vụ thì 
nói 여기요, không nên gọi 아줌마 hoặc 아저씨) 

이거 주세요  Bán cho tôi cái này/ Tôi mua cái này 

카드로 요  Tôi trả bằng thẻ (현금으로요: tôi trả bằng tiền mặt) 

사과 10,000원어치 주세요 Bán cho tôi mười nghìn won tiền táo (không nói사과 10,000원 
주세요 

Bài hội thoại 

맞다   vừa vặn 

신다   đi (giày) 

쓰다   đeo (kính), đội (mũ) 

입다   mặc (quần áo) 

가볍다  nhẹ 

무겁다  nặng 

 
Bài đọc và nói 

냄새   mùi 

머리   đầu, tóc 

비빔밥  cơm trộn 
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이쪽   hướng này, phía này 

물어보다  hỏi 

같다   giống 

예쁘다  đẹp  

유명하다  nổi tiếng 

계속   liên tục, tiếp tục 

모두   tất cả 

혹시   hy vọng 

뭐 드시겠어요? Anh/chị/cô/bác v.v dùng gì ạ? 

A: 몇 분이에요? Có bao nhiêu người ạ? 

B: 한 명이에요 Có 1 người 

 
Bài nghe và nói 

색   màu sắc 

카드   thẻ (tín dụng, điện thoại v.v) 

현금   tiền mặt 

너무   quá (너무 매워요: quá cay) 

긴 바지  quần dài 

짧은 바지  quần ngố, quần sóc 

마음에 들다  vừa ý, thích 

죄송합니다  tôi xin lỗi 
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Bài    
3 

(1) -으세요: kết thúc câu dạng kính ngữ (thì hiện tại) 

(2) -으셨어요: kết thúc câu dạng kính ngữ (thì quá khứ) 

(3) -신체명사: Danh từ chỉ bộ phận cơ thể người 

 

 

1. -으세요 kết thúc câu dạng kính ngữ 

 ‘-으세요’ đã học trong sach 1A được dùng để yêu cầu 1 cách lịch sự. ‘-으세요’ trong 
sách này được dùng để thể hiện sự tôn trọng của người nói đối với chủ ngữ của câu. Hai 
cách dùng này không phân biệt được ở cách chia động từ, nghĩa chính xác phải được rút 
ra từ tình huống giao tiếp. 

 Chủ ngữ của câu phải là người nghe hoặc 1 người thứ 3, không bao giờ là người nói. Như 
vậy ‘-으세요’ chỉ được dùng với ngôi thứ 2 hay thứ 3 chứ không bao giờ là ngôi thứ nhất. 

(Ngôi thứ nhất là người nói trong tính huống giao tiếp, ngôi thứ 2 là người nghe, ngôi thứ 
3 là người không phải người nói và người nghe trong tình huống này, ví dụ: 2 người khi 
nói chuyện có nhắc đến 1 người khác không có mặt, người này sẽ là ngôi thứ 3) 

 ‘-으세요’ được dùng với cả động từ và tính từ 

Động từ/ Tính từ kết thúc bằng phụ âm + ‘-으세요’ 

읽다 : 읽 –으세요  읽으세요 (đọc) 

작다: 작-으세요 작으세요 (thấp) 

Động từ/ Tính từ kết thúc bằng nguyên âm + ‘-세요’ 

가다: 가-세요 가세요 (đi) 

친절하다: 친절하-세요 친절하세요 (tốt bụng) 

Ví dụ: 선생님이 여섯 시에 집에 가세요.  Thầy giáo về nhà lúc 6h. 

 우리 어머니가 책을 읽으세요.  Mẹ tôi đang đọc sách. 

 우리 아버지가 정말 친절하세요.  Bố tôi rất tốt bụng. 

‘-으세요’ cũng dùng để hỏi 1 cách lịch sự 

 마이클 씨, 지금 학교에 가세요?   Michael, bạn đang đi học à? 

 마이클 씨 어머니가 선생님이세요? Mẹ Michael là giáo viên à? 

 

CHÚ Ý 1: 

Khi trả lời câu hỏi kết thúc bằng ‘-으세요’, ‘-아/어요’ phải được sử dụng nếu người nói là 
chủ ngữ của câu (câu trả lời là về ngôi thứ nhất). 

Ví dụ:  집에 가세요?     Bạn về nhà à? 

 네, 집에 가요.    Vâng, tôi về nhà. 
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CHÚ Ý 2: 
Một số động từ có dạng kính ngữ 

Động từ Dạng lịch sự Dạng kính ngữ 

있다 (chỉ vị trí) 있어요 계세요 

없다 (chỉ vị trí) 없어요 안 계세요 

먹다 (ăn) 먹어요 드세요/잡수세요 

마시다 (uống) 마셔요 드세요 

자다 (ngủ) 자요 주무세요 

말하다 (nói) 말해요 말씀하세요 

 

CHÚ Ý 3: 
1. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bằng ‘ㄷ’, khi thêm ‘-으세요’, ‘ㄷ’ bị đổi thành ‘ㄹ’ 

듣다: 듣-으세요  들으세요 

Ví dụ: 우리 어머니가 음악을 들으세요.  Mẹ tôi đang nghe nhạc. 

2. Động từ bất quy tắc ‘ㅂ’ 

Với động từ kết thúc bằng ‘ㅂ’, khi thêm ‘-으세요’, ‘ㅂ’ bị đổi thành ‘우’ 

춥다: 춥 –으세요  추우 –세요  추우세요 

3. Động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ 

Với động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’, khi thêm ‘-으세요’, ‘ㄹ’ bị bỏ đi 

살다: 살-으세요  사 –세요  사세요 

 

CHÚ Ý 4: 

‘계세요’ (dạng kính ngữ của ‘있어요’) chỉ được dùng khi chủ ngữ của câu là người, và có 
nghĩa là chỉ vị trí hoặc sự tồn tại của ai đó 

Ví dụ: 우리 할머니가 방에 계세요.  Bà tôi đang ở trong phòng. 

Khi chủ ngữ là vật (không phải là người) và ‘있어요’ chỉ sự sở hữu, ‘있으세요’, ‘없으세요’ 
được dùng để thể hiện sự kính trọng với chủ sử hữu 

Ví dụ: 오늘 오후에 시간이 있으세요?  Chiều nay bạn có thời gian không? 

 으리 할머니가 아무 걱정이 없으세요. Bà tôi không có lo lắng gì cả. 

 

CHÚ Ý 5: 

Ở dạng kính ngữ, tiểu từ chủ ngữ ‘이/가’ có thể được đổi thành ‘께서’ để làm cho câu trở lên 
lịch sự hơn 
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 어머니가  어머니께서 

Ví dụ: 어머니께서 오후에 시장에 가세요. Chiều nay mẹ tôi đi chợ. 

 
2. -으셨어요 Kết thúc câu ở dạng kính ngữ (thì quá khứ) 

 Để hình thành dạng kính ngữ ở thì quá khứ, chỉ thay ‘-으세요’ thành ‘-으셨어요’ 

 ‘-으셨어요’ được dùng với cả động từ và tính từ 

Động từ/tính từ kết thúc bằng phụ âm + ‘-으셨어요’ 

Động từ/tính từ kết thúc bằng nguyên âm: + ‘-셨어요’ 

 
3. Danh từ chỉ bộ phận cơ thể người 

머리 đầu, tóc  목 cổ   다리  chân 

귀 tai   어깨 vai   무릎 đầu gối 

눈 mắt   팔 tay   발 bàn chân 

코 mũi   배 bụng 

입 miệng   손 bàn tay  

 

 
 
4. Từ mới 

 

Cơ thể 

귀   tai 

눈   mắt 

다리   chân 

머리   đầu 

목   cổ 

무릅   đầu gối 

발   bàn chân 

배   bụng 

어깨   vai 

이   răng 

입   miệng 
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코   mũi 

 

Sức khỏe 

내과   nội khoa 

두통약  thuốc đau đầu 

약   thuốc 

치과   nha khoa 

낫다   khỏi (ốm) 

아프다  ốm, đau 

감기에 걸리다 bị cảm lạnh 

건강이 안 좋다 sức khỏe không tốt 

병원에 가다  đi bệnh viện 

약을 먹다  uống thuốc 

열이 나다  bị sốt 

빨리 나으세요 chúc bạn (anh, chị v.v) nhanh khỏi bệnh 

어디 아프세요? Bạn (anh, chị v.v) bị đau/ốm ở đâu? 

얼굴이 안 좋으세요 sắc mặt không tốt 

푹 쉬세요  nhớ nghỉ ngơi hoàn toàn nhé 

 

Dạng lịch sự/ kính ngữ 

계시다 (있다)   có, ở 

드시다 (먹다, 마시다) ăn, uống 

말씀하시다 (말하다)  nói 

잡수시다 (먹다)  ăn 

주무시다 (잠을 자다) ngủ 

 

Bài hội thoại 

음식   thức ăn 

일   công việc 

회의   họp 

꼭   chắc chắn 

보통   thường, thông thường 

아직   vẫn 
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자주   hay, thường thường 

그러세요?  Thế ạ? Vậy sao? 

무슨 음식을 좋아하세요? Bạn (anh, chị v.v) thích đồ ăn/món ăn gì? 

 

Bài đọc và nói 

간식   đồ ăn vặt 

거실   phòng khách 

건강   sức khỏe 

데이트  hẹn hò 

방   phòng 

부엌   nhà bếp 

산책하다  đi dạo 

다리미질을 하다 là quần áo 

모두   tất cả 

이메일을 쓰다 viết email 

친한 친구  bạn thân 

날씨가 좋아요 thời tiết tốt 

바람이 불어요 gió thổi/ trời nhiều gió 

비가 와요  trời mưa 

 

Bài nghe và nói 

걱정하다  khỏe mạnh 

복습하다  ôn tập 

괘찮다  không sao, không vấn đề gì 

따뜻한 물  nước ấm 

시험을 보다  có kỳ thi 

내일 학교에 꼭 오세요 Ngày mai chắc chắn phải đi học nhé 

들어오세요  xin mời vào 

어떻게 해요?  Làm thế nào bây giờ? 
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Bài 
4 

(1) -을 줄 알아요/몰라요: biết/ không biết (làm …) 

(2) 운동과 악기: thể thao và nhạc khí 

(3) -어/어야 해요: phải (làm …) 

(4) –거나: hoặc (nối 2 động từ, tính từ) 

 
 

1. –을 줄 알아요/ 몰라요: biết/không biết (làm …) 

 ‘-을 줄 알아요’ diễn đạt chủ ngữ biết và ‘-을 줄 몰라요’ diễn đạt chủ ngữ không biết 
làm gì 

 ‘-을 줄 알아요/몰라요’ được sử dụng với động từ: 

- Động từ kết thúc bằng nguyên âm + ‘-을 줄 알아요/몰라요’ 

- Động từ kết thúc bằng phụ âm + ‘-ㄹ 줄 알아요/몰라요’ 

  읽다: 읽 –을 줄 알아요  읽을 줄 알아요 (biết đọc) 

  수영하다: 수영하 – ㄹ 줄 알아요  수영할 줄 알아요 (biết bơi) 

Ví dụ: (1) 한자를 읽을 줄 알아요?   Bạn biết đọc chữ Hán không? 

네, 한자를 읽을 줄 알아요.  Có, tôi biết đọc chữ Hán. 

(2) 수영할 줄 아세요?   Bạn biết bơi không? (dạng kính ngữ) 

네, 수영할 줄 알아요.   Có, tôi biết bơi. 

아니오, 수영할 줄 몰라요  Không, tôi không biết bơi. 

CHÚ Ý 1: 

Các động từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ như ‘만들다’, ‘살다’ và ‘놀다’, ‘ㄹ’ của động từ bị bỏ đi (trở 
thành động từ kết thúc bằng nguyên âm) và thêm ‘ㄹ 줄 알아요/몰라요’ vào. 

 만들다: 만드 – ㄹ 줄 알아요  만들 줄 알아요 (biết làm) 

Ví dụ: 한극 음식을 만들 줄 알아요?  Bạn biết nấu đồ ăn Hàn Quốc không? 

 

CHÚ Ý 2: 

Khi ‘-을 수 있어요/없어요’ được sử dụng để diễn đạt việc có thể làm gì đó, ‘-을 수 
있어요/없어요’ gần như có nghĩa giống hệt như ‘-을 줄 알아요/몰라요’, do vậy chúng có 
thể dùng thay cho nhau. 

Ví dụ: 앤디 씨가 불고기를 만들 수 있어요 = 앤디 씨가 불고기를 만들 줄 알아요 

  Andy có thể nấu Bulgogi. = Andy biết nấu Bulgogi. 

Tuy nhiên, ‘-을 수 있어요/없어요’ có thể diễn đạt khả năng có thể làm gì đó, ‘-을 줄 
알아요’ không thể dùng theo nghĩa này. 
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Ví dụ: 내일 영화를 볼 수 있어요.   Ngày mai tôi có thể đi xem phim. 

Không viết: 내일 영화를 볼 줄 알아요  sai 

 

2. 운동과 악기: thể thao và các dụng cụ 

Trong tiếng Hàn, mỗi môn thể thao được dùng với 1 động từ riêng, vì vậy các bạn nên chú ý 
học các dạng phù hợp. 

 
3. –아/어야 해요: phải (làm …) 

 ‘-아/어야 해요’ diễn đạt sự cần thiết phải làm việc gì đó. 

  ‘-아/어야 해요’ được sử dụng với tính từ, ‘이다/아니다’, động từ và ‘있다/없다’ 

- Nếu từ kết thúc bằng ‘아/오’: + ‘-아야 해요’ 

- Nếu từ kết thúc bằng các nguyên âm còn lại: + ‘-어야 해요’ 

- Nếu từ kết thúc bằng ‘하다’  ‘-해야 해요’ 

 먹다: 먹 –어야 해요  먹어야 해요 (phải ăn) 

 가다: 가 –아야 해요  가야 해요 (phải đi) 

 친절하다:    친절해야 해요 (phải tốt bụng) 

Ví dụ: 집에 가야해요.    Tôi phải về nhà. 

 밥을 먹어야 해요.    Tôi phải ăn cơm. 

 선생님은 친절해야 해요.   Giáo viên phải/nên tốt bụng. 

 

CHÚ Ý: 
1. Động từ / tính từ bất quy tắc ‘으’ 

Với những động từ hoặc tính từ kết thúc bởi nguyên âm ‘으’, ‘으’ bị bỏ đi và ‘-어야 해요’ 
được thêm vào. 

  쓰다: 쓰 –어야해요  ㅆ-어야 해요  써야 해요 

2. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㄷ’, ‘ㄷ’ bị thay đổi thành ‘ㄹ’ và ‘-어야 해요’ được thêm 
vào. 

  듣다 : 듣 –어야 해요  들 –어야 해요  들어야 해요 

3. Tính từ bất quy tắc ‘ㅂ’ 

Với tính từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㅂ’, ‘ㅂ’ bị thay đổi thành ‘우’ và ‘-어야 해요’ được thêm 
vào. 

  쉽다 : 쉽-어야 해요  쉬우 –어야 해요  더워야 해요 
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4. –거나 hoặc (nối 2 động từ, tính từ) 

 ‘-거나’ được thêm vào động từ hoặc tính từ để có nghĩa là hoặc. 

 ‘-거나’ được dùng với động từ, tính từ, ‘있다/없다’, và ‘이다/아니다’. 

 ‘-거나’ được thêm trực tiếp vào sau từ, dù kết thúc bằng nguyên âm hay phụ âm. 

[Động từ/ tính từ] -거나 [động từ/ tính từ khác] 

Động từ: 먹다/마시다  먹거나 마셔요 (ăn hoặc uống) 

  보다/읽다  보거나 읽어요 (xem hoặc đọc) 

Tính từ: 좋다/나쁘다  좋거나 나빠요 (tốt hoặc xấu) 

 

Ví dụ:  저녁에 테네비전을 보거나 신문을 읽어요. Buổi tối, tôi xem TV hoặc đọc báo. 

 아침에 과일을 먹거나 주스를 마셔요. Buổi sáng tôi ăn hoa quả hoặc uống nước ép. 

 Với ‘-거나’, thì của động từ không được thể hiện ở động từ đứng trước ‘-거나’, mà 
chỉ được thể hiện ở động từ đứng cuối câu. 

Ví dụ: 주말에 뭐 할 거예요?   Cuối tuần bạn sẽ làm gì? 

 친구를 만나거나 여행을 갈 거예요. Tôi sẽ đi du lịch hoặc gặp bạn. 

CHÚ Ý: 

‘-이나’ cũng có nghĩa là ‘hoặc” như ‘-거나’, nhưng ‘-이나’ được dùng để nối 2 danh từ. ‘-
나’ được dùng sau danh từ kết thúc bằng nguyên âm, ‘-이나’ được dùng sau danh từ kết thúc 
bằng phụ âm. 

 Danh từ ‘-이나’ danh từ 

 책/신문: 책이나신문 (sách hoặc báo) 

 커피/차: 커피나 차 (cà phê hoặc trà) 

Ví dụ: 책이나 신문을 읽어요.   Tôi đọc sách hoặc báo. 

 커피나 차를 마셔요.    Tôi uống cà phê hoặc trà. 
 
 
 
5. Từ mới 

 

Thể thao 

농구하다  chơi bóng rổ 

수영하다  bơi 

야구하다  chơi bóng chày 

축구하다  đá bóng 
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태권도를 하다 tập taekwondo 

골프를 치다  chơi golf 

탁구를 치다  chơi bóng bàn 

테니스를 치다 chơi tennis 

스케이트를 하다 trượt patin 

스키를 타다  trượt tuyết 

 

Bài hội thoại 

가요   Bài hát phổ biến của Hàn Quốc 

외국   nước ngoài 

노래하다  hát 

안내하다  hướng dẫn (du lịch) 

배우러 다니다 tham gia học 

일이 많다  công việc nhiều 

나중에 우리 같이 테니스 쳐요 sau này chúng ta cùng chơi tennis nhé 

시간이 있을때 뭐 하세요?  Bạn thường làm gì lúc có thời gian? 

요즘 어떻게 지내세요?  Dạo này bạn thế nào? 

죄송합니다  tôi xin lỗi 

 

Bài đọc và nói 

고등학교  trường cấp 3 (trung học phổ thông) 

자기 소개서  bản tự giới thiệu 

전공   môn học chính/ nghành học (tại trường đại học) 

편지   thư 

프로그램  chương trình 

운전하다  lái xe 

무역 회사  công ty thương mại 

물론   tất nhiên 

방학때마다  vào mỗi kỳ nghỉ 

여러 가지  nhiều loại 

열심히 공부하다 học tập chăm chỉ 

학원에 다니다 tham gia học tại 1 học viện 

잘 부탁드립니다 Làm ơn giúp đỡ tôi 
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Bài nghe và nói 

테니스장  sân chơi tennis 

퇴근   giờ tan sở (hết giờ làm việc) 

소개하다  giới thiệu 

시작하다  bắt đầu 

친절하다  tốt bụng. tử tế 

소개해 주다  giới thiệu cho ai 

신촌 역 2번 출구 cửa ra số 2 ga Sin-chôn 

일찍   sớm 

그럼요  tất nhiên rồi, dĩ nhiên 

내일 만나요  hẹn gặp ngày mai, hẹn mai gặp lại 
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Bài 
5 

-을 까요?: chúng ta hãy …? 

-하고: với 

-고: và 

 

 

1. -을 까요? chúng ta hãy … 

 ‘-을 까요?’ diễn đạt một lời đề nghị 

 ‘-을 까요?’ được sử dụng với ngôi thứ nhất số nhiều, ‘우리’ (chúng ta), nhưng chủ ngữ 
thường bị bỏ đi. 

Ví dụ: 갈 까요?     Chúng ta đi nhé? 

 ‘-을 까요?’ được dùng với động từ và ‘있다’ (chỉ dùng khi có nghĩa là ‘ở’) 

Động từ kết thúc bằng phụ âm + ‘-을 까요? 

Động từ kết thúc bằng nguyên âm + ‘-ㄹ 까요? 

 먹다: 먹 –을까요?  먹을 까요? 

 보다: 보 –ㄹ 까요?  볼 까요? 

Ví dụ: 영화를 볼 까요?    Chúng ra hãy xem phim đi? 

 점신을 먹을 까요?    Chúng ta ăn trưa nhé? 

 커피를 마실 까요?    Chúng ta uống cà phê nhé? 

 

CHÚ Ý: 
1. Động từ bất quy tắc ‘ㄹ’ 

Với những động từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㄹ’, ‘ㄹ’ bị bỏ đi (trở thành động từ kết thúc bằng 
nguyên âm) và ‘-ㄹ 까요?’ được thêm vào. 

  만들다: 만드 –ㄹ 까요?  만들 까요? 

Ví dụ: 같이 음식을 만들 까요?   Chúng ta cùng nấu ăn nhé? 

2. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㄷ’, ‘ㄷ’ bị thay đổi thành ‘ㄹ’ và ‘-을 까요?’ được thêm 
vào. 

  걷다: 걷-을  걸을 까요? 

Ví dụ: 좀 걸을 까요?     Chúng ta đi bộ 1 chút nhé? 

 

CHÚ Ý 2: 

‘-아/어요’ được sử dụng nếu đồng ý với lời đề nghị. 
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Ví dụ: (1) 같이 영화를 볼 까요?   Chúng ta cùng xem phim nhé? 

        네, 좋아요. 봐요.    Vâng, được, hãy cùng xem. 

(2) 커피를 마실 까요?   Chúng ta uống cà phê nhé? 

        네, 마셔요.    Ừ, cùng uống nhé. 

 
2. –하고: với 

 ‘-하고’ được thêm vào sau danh từ và có nghĩa là ‘với’ 

Ví dụ: 친구하고 극장에 갔어요.   Tôi đi đến rạp chiếu phim với bạn. 

 

CHÚ Ý: 

 ‘-하고’ khi được dùng để nối 2 danh từ thì có nghĩa là ‘và’. 

 
3. –고: và 

 ‘-고’ được dùng để nối 2 mệnh đề 

 ‘–고' được dùng với động từ, tính từ, ‘있다/없다’, và ‘-이다/아니다’. Cùng 1 cấu trúc 
được sử dụng dù từ kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm. 

Ví dụ: 소라 씨는 텔레비전을 보고 미나 씨는 공부해.요 Sora xem TV và Mina học bài 

 사전이 작고 가벼워요.   Cuốn từ điển nhỏ và nhẹ 

‘-고’ được dùng để nối 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ hoặc khác chủ ngữ. 

Ví dụ: 앤디 씨가 친절하고 똑똑해요.  Andy tốt bụng và thông minh. 

 앤디 씨가 기타를 치고 미나 씨가 노래해요. Andy chơi guitar và Mina hát. 

Khi ‘-고’ được sử dụng để nối hai hoặc hơn động từ hoặc tính từ ở thì quá khứ hoặc tương lai, 
thì chỉ được thể hiện ở động từ/tính từ ở cuối câu 
Động từ: 

 책을 읽었어요. 그리고 텔레비전을 봤어요. 

  책을 읽고 텔레비전을 봤어요.  Tôi đã đọc sách và xem TV. 

  책을 읽을 거예요. 그리고 텔레비전을 볼 거예요. 

 책을 읽고 텔레비전을 볼 거예.  Tôi sẽ đọc sách và xem TV. 

Tính từ: 

 피곤했어요. 그리고 배고팠어요. 

 피곤하고 배고팠어요.   Tôi đã mệt và đói. 
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4. Từ mới 

 

Các hoạt động vào thời gian rảnh rỗi. 

관광하다  đi ngắm cảnh 

드라이브하다 lái xe đi lòng vòng 

등사하다  đi leo núi 

산책하다  đi dạo 

게임을 하다  chơi game 

사진을 찍다  chụp ảnh 

소풍을 가다  đi pinic 

술 한잔하다  uống rượu 

스키를 타다  trượt tuyết 

영화를 보다  xem phim 

저녁을 먹다  ăn tối 

차 한잔하다  uống trà 

콘서트에 가다 đi nghe hòa nhạc  

탁구를 치다  chơi bóng bàn 

테니스를 치다 chơi tennis  

같이 첨심 먹을까요?  Chúng ta hãy cùng ăn trưa nhé? 

차 한잔할까요? Chúng ta uống trà nhé? 

 

Bài hội thoại 

동생   em (em trai, em gái) 

시험   kỳ thi 

도와주다  giúp đỡ 

준비하다  chuẩn bị 

아르바이트하다 làm thêm 

글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. Ừm, tôi cũng chưa biết rõ. 

왜요?   Sao thế? Tại sao vậy? 

 

Bài đọc và nói 

꽃   hoa 

나무   cây 
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봄   mùa xuân 

선물   quà 

우리   chúng ta 

팀   đội 

이기다  chiến thắng 

대답하다  trả lời 

받다   nhận 

넓다   rộng 

그 다음에  sau đó 

다 같이  tất cả cùng nhau 

둘이서만  chỉ 2 chúng ta 

맛있게  1 cách ngon lành 

 

Bài nghe và nói 

계획   kế hoặch 

남쪽   phía nam 

섬   đảo 

인터넷  internet 

찾아보다  thử tìm 

유명하다  nổi tiếng 

특별하다  đặc biệt 

비행기 표  vé máy bay 

아직   vẫn 

친구들  những người bạn 

특히   đặc biệt 

같이 찾아봐요 cùng nhau thử tìm 

그건 잘 모르겠어요. Tôi không biết rõ việc đó lắm. 

아직 특별한 계획은 없어요. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì đặc biệt. 
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Bài    
6 

(1) 못 không thể 

(2) -아/어서 do vậy, vì 

(3) -으려고 해요 dự định làm …/ có kế hoạch làm … hoặc hi vọng làm … 

 

 
1. 못: không thể 

 Trạng từ ‘못’ mô tả khả năng không thể hoặc sự từ chối mạnh mẽ 

‘지 못해요’ có thể được dùng để miêu tả ý kiến giống như ‘못’ 

 ‘못’ và ‘지 못해요’ được sử dụng với động từ. Sau ‘못’ là động từ. ‘지 못해요’ được đặt 
sau động từ và giữ nguyên dạng, không thay đổi dù động từ kết thúc bằng nguyên âm hay 
phụ âm (có hoặc không có받침). 

 

CHÚ Ý: 

‘안’, ‘못’ đứng ngay trước động từ. Trong trường hợp động từ dạng ‘-하다’, ‘못’ đứng ngay 
trước ‘하다’. 

Ví dụ: (1) 파티에 못 가요.   Tôi không thể đến bữa tiệc. 

 (2) 친구를 못 만났어요.  Tôi đã không thể gặp bạn tôi. 

  (3) A: 공부했어요?   A: Bạn đã học à? 

        B: 아니요, 공부 못 해요.  B: Không, tôi đã không thể học. 

 

2. -아/어서: do vậy, vì 

 ‘–아/어서’ dùng để mô tả một lý do hoặc nguyên nhân gây ra một hành động hoặc trạng 
thái 

[lý do] -아/어서 [hành động/trạng thái] 

Ví dụ: 배가 아파서 병원에 갔어요.  Bụng (dạ dày) tôi đau, nên tôi phải đi bệnh viện 

 ‘–아/어서’ được dùng với động từ, tính từ, ‘있다/없다’ và ‘이다/아니다’. Nếu nguyên 
âm cuối là ‘아’ hoặc ‘오’ thì ‘아서’ được sử dụng. Nếu nguyên âm cuối khác ‘아’ hoặc 
‘오’ thì ‘어서’ được sử dụng. Nếu động từ kết thúc với ‘하다’ thì ‘하다’ trở thành ‘해서’. 

 

CHÚ Ý: 
1. Động từ / tính từ bất quy tắc ‘ㅡ’ 

Với những động từ hoặc tính từ kết thúc bởi nguyên âm ‘ㅡ’, ‘ㅡ’ bị bỏ đi và ‘-아서’ được 
thêm vào. 

  바쁘다 : 바쁘 –아서  바ㅃ –아서  바빠서 
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2. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㄷ’, ‘ㄷ’ bị thay đổi thành ‘ㄹ’ và ‘-어서’ được thêm vào. 

  걷다 : 걷 –어서  걸 –어서  걸어서 

3. Động từ bất quy tắc ‘ㅂ’ 

Với động từ kết thúc bởi phụ âm ‘ㅂ’, ‘ㅂ’ bị thay đổi thành ‘우’ và ‘-어서’ được thêm vào. 

  덥다 : 더우 –어서  더워서 

4. Động từ bất quy tắc ‘르’ 

Với động từ kết thúc bởi chữ ‘르’, ‘ㅡ’ bị bỏ đi, sau đó ‘ㄹ’ và ‘-어서’ được thêm vào. 

  모르다 : 모르 –어서  모ㄹ ㄹ –어서  몰라서 

Ví dụ: (1) 바빠서 극장에 안가요.  Vì bận nên tôi không thể đi xem phim. 

  (2) 많이 걸어서 다리가 아파요. Vì đi bộ nhiều nên chân tôi bị đau. 

  (3) 더워서 창문을열었어요.  Vì trời nóng nên tôi mở cửa. 

  (4) 몰라서 선생님한테 물어봤어요. Vì không biết nên tôi hỏi giáo viên. 

 

 Thì (quá khứ, hiện tại, hay tương lai) không được mô tả trong ‘–아/어서’. Thì chỉ được 
chỉ ra ở động từ hoặc tính từ ở mệnh đề cuối cùng. Không bao giờ thì được mo tả với 
động từ liên kết với ‘-어/아서’. 

  비싸요  -아서  비싸서 안 사요 

  비쌌어요  -아서 비싸서 안 샀어요 

 비쌀 거예요  -아서 비싸서 안 살 거예요 

Ví dụ:  (1) A: 왜 안 샀어요?   Tại sao bạn đã không mua nó? 

        B: 비싸서 안쌌어요.  Vì nó đắt nên tôi đã không mua nó 

 (2) A: 살 거예요?   Bạn sẽ không mua nó chứ? 

        B: 아니요, 비싸서 안살거예요. Không, vì nó đắt nên tôi sẽ không mua nó 

 

CHÚ Ý: 

‘-어/아서’ không thể sử dụng khi mệnh đề chính có dạng đề nghị ‘으세요’ hay dạng gợi ý ‘-
을까요?’ 

  (1) 바빠서 내일 가세요. (X) 

 (2) 바빠서 내일 갈까요? (X) 

Ví dụ:  (1) 바쁘니까 내일 가세요.  Vì đang bận, ngày mai sẽ đi 

 (2) 바쁘니까 내일 갈까요?   Vì đang bận, ngày mai sẽ đi nhé? 
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3. -으려고 해요: dự định làm …/ có kế hoạch làm … hoặc hi vọng làm … 

 ‘-으려고 해요’ mô tả dự định của người nói hoặc kế hoạch tương lai định làm một việc 
gì đó. 

 ‘-으려고 해요’ được kết hợp với động từ. Nếu động từ kết thúc bởi phụ âm, ‘-으려고 
해요’ được sử dụng, nếu động từ kết thúc bởi nguyên âm, ‘-으려고 해요’ được sử dụng. 

  찾다 : 찾 –으려고 해요  찾으려고 해요 

 가다 : 가 –려고 해요   가려고 해요 

Ví dụ:  내일 극장에 가려고해요.  Tôi định đến rạp hát vào ngày mai. 

  은행에서 돈을 찾으려고 해요. Tôi định rút tiền từ ngân hàng. 

 

CHÚ Ý: 
1. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bởi nguyên âm ‘ㄷ’, ‘ㄷ’ bị biến đổi thành ‘ㄹ’ và ‘-어야 해요’ được 
thêm vào. 

 듣다 : 듣 –으려고 해요  들 –으려고 해요  들으려고 해요 

Ví dụ:  음악을 들으려고 해요.  Tôi định nghe nhạc 

2. Động từ bất quy tắc ‘ㄹ’ 

Với động từ kết thúc bởi nguyên âm ‘ㄹ’, ‘려고 해요’ được thêm ngay phía sau. 

 살다 : 살 –려고 해요  살려고해요 

Ví dụ:  서울에서 살려고 해요.  Tôi định sống ở Seoul. 

 
 

 
4. Từ mới 

 

Lời xin lỗi / Lý do 

감기에 걸려서  vì bị cảm 

건강이 안 좋아서  vì sức khỏe không tốt 

너무 피곤해서  vì quá mệt 

다른 약속이 있어서  vì có cuộc hẹn khác 

머리가 아파서  vì bị đau đầu 

바빠서   vì bận 

배가 아파서   vì đau bụng 

숙제가 많아서  vì có nhiều bài tập 
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시간이 없어서  vì không có thời gian 

시험이 있어서  vì có kì thi 

일이 생겨서   vì có việc đột xuất 

 

Bài hội thoại 

돈    tiền 

버녁    dịch viết 

서류    tài liệu 

표   vé (xem phim, xe buýt v.v) 

끝내다 (숙제를 끝내다) hoàn thành 

쉬다   nghỉ/ nghỉ ngơi 

필요하다  cần thiết 

꼭    chắc chắn 

다이어트를 하다  ăn kiêng 

살이 찌다   tăng cân 

 

Bài đọc và viết 

경기    trận thi đấu thể thao 

아저씨   chú/bác 

축구    bóng đá 

팀    đội 

A/S 센터   trung tâm bảo hành 

고치다   sửa chữa 

돌아오다   quay về 

이기다  chiến thắng 

일찍   sớm 

고장이 나다  bị hỏng 

기분이 좋다  tâm trạng tốt/ vui vẻ 

죄송합니다  tôi xin lỗi (lịch sự hơn 미안합니다) 

여섯 시까지 가겠습니다 Tôi sẽ đến trước 6h 

 

Bài nghe và nói 

공중전화  điện thoại công cộng 
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길   đường 

동전   tiền xu 

생일 카드  thiếp sinh nhật 

늦다   muộn 

보통   thường thường / thông thường 

가지고 오다  mang đi / mang đến / mang theo 

길이 막히다  đường đông 

차가 많다  nhiều xe 

그래서, 뭐요?  Thế thì sao? 

그런데요?  Thế à? 
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Bài    
7 

(1) -아/어 봤어요: đã từng (làm ...) 

(2) -아/어주세요: xin (làm …) giúp tôi (việc gì đó) 

 

 

1. -아/어 봤어요: đã từng (làm ...) 

 ‘-아/어 봤어요’ mô tả một kinh nghiệm trong quá khứ. 

 ‘-아/어 봤어요’ có cách sử dụng giống như dùng ‘-아/어 보어요’ ở Bài 2. 

  가다: 가 –아 봤어요  가 봤세요 

 먹다: 먹 –아 봤어요  먹어 봤세요 

 하다: 하 –아 봤어요  해 봤세요 

Ví dụ: (1) 제주도에 가봤어요.   Tôi đã từng đến đảo Jeju-do. 

  (2) 일삼을 먹어 봤어요.   Tôi đã từng ăn nhân sâm. 

  (3) 한번 해봤어요.    Tôi đã từng làm (việc ấy) một lần. 

 

CHÚ Ý: 

Động từ ‘보다’ có nghĩa là ‘nhìn, xem’ không được sử dụng theo cách này mà chỉ cần dùng 
‘봤어요’. 

  보다: 보 봤어요  () 

  보다: 봤어요   () 

 
2. -아/어 주세요: xin (làm …) giúp tôi (việc gì đó) 

 ‘-아/어 주세요’ mô tả một yêu cầu hoặc mệnh lệnh một cách lịch sự với người khác để 
làm một việc gì đó cho người nói. 

  ‘-아/어 주세요’ được sử dụng với động từ. Nếu nguyên âm cuối là ‘아’ hoặc ‘오’ thì ‘-
아 주세요’ được sử dụng. Nếu nguyên âm cuối khác ‘아’ và ‘오’ thì ‘-어주세요’ được 
sử dụng. Nếu động từ cuối kết thúc với ‘하다’ thì ‘하다’ sẽ thành ‘-해 주세요’. 

  닫다: 닫 -아 주세요 닫아 주세요 

 읽다: 읽 -어 주세요 읽어 주세요 

 해다:    해 주세요 

 

Ví dụ: (1) 문을 닫아 주세요.   Xin đóng cửa giúp tôi. 

  (2) 이책을 읽어 주세요.   Xin đọc sách cho tôi. 
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  (3) 해 주세요.     Xin làm (việc này) giúp tôi. 

 

CHÚ Ý: 
1. Động từ/ tính từ bất quy tắc ‘으’ 

Với động từ/ tính từ bất quy tắc kết thúc với nguyên âm ‘으’, ‘으’ sẽ bị bỏ đi và ‘어 주세요’ 
được thêm vào. 

  쓰다: 쓰 -어 주세요  ㅆ -어 주세요  써 주세요 

2. Động từ bất quy tắc ‘ㄷ’ 

Với động từ kết thúc bằng ‘’, ‘’ bị biến đổi thành ‘’ và ‘’ sẽ được thêm vào. 

  듣다: 듣 -어 주세요  들 -어 주세요  들어 주세요 

3. Động từ bất quy tắc ‘르’ 

Với động từ kết thúc bằng ‘르’, ‘ㅡ’ của ‘르’ sẽ bị bỏ đi sau đó ‘ㄹ’ và ‘어 주세요’ sẽ được 
thêm vào. 

  부르다: 부르 -어 주세요  부ㄹㄹ -어 주세요  불러주세요 

Ví dụ: (1) 전화번호를써 주세요.   Xin viết giúp tôi số điện thoại. 

  (2) 제 이야기 좀 들어 주세요.  Xin hãy nghe tôi nói. 

  (3) 전화로 택시를 불러 주세요.  Xin gọi taxi giúp tôi. 

 

 
 
3. Từ mới 

 

Bữa ăn 

갈비    sườn 

김치 지깨  Kimchi Jikkae - Canh kimchi 

불고기  bulgogi – Thịt bò nấu với rau và nước sốt 

비빔밥  Bibimbap – Cơm trộn 

삼겹살  samgyeopsal – thịt lợn nướng 

잡채   Japchae – Món nấu với rau và thịt 

 

Các nguyên liệu 

간장   sốt đậu 

설탕   đường 

참기름  dầu vưng 
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파   hành lá 

마늘   tỏi 

 

Hướng dẫn nấu ăn 

굽다   nướng, rán 

넣다   cho vào  

섞다   trộn, khuấy 

 

Vị 

달다   ngọt 

맵다   cay 

시다   chua 

쓰다   đắng 

기름이 많다  nhiều dầu 

 

Bài hội thoại 

숙제   bài tập 

위치   vị trí 

구경을 하다  ngắm cảnh/ xem 

이따가  1 lúc nữa 

이메일을 쓰다 viết email 

가르쳐 주세요 Vui lòng hướng dẫn cho tôi/ vui lòng dạy tôi 

도와 주세요  Vui lòng giúp đỡ tôi 

말해 주세요  Xin nói giúp 

빌려 주세요  Vui lòng cho tôi mượn… 

안내해 주세요 Vui lòng hướng dẫn tôi 

여기요  Đây ạ (dùng để gọi người phục vụ trong nhà hàng hoặc ở chợ) 

즈금 이따가 도와줄게요 Một lát nữa thôi tôi sẽ giúp bạn 

추천해 주세요 Vui lòng đề xuất 

 

Bài đọc và nói 

소고기  thịt bò 

요리   nấu ăn 
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부탁하다  đề nghị, nhờ ai giúp 

기쁘다  vui vẻ 

날마다  hàng ngày 

먼저   trước hết, trước 

만들어 주다  làm (cái gì) và đưa/cho (ai) (làm để cho) 

어떻게 만들어요? Làm như thế nào ạ? 

 

Bài nghe và nói 

배달   giao hàng 

약국   hiệu thuốc 

한식집  nhà hàng Hàn Quốc 

시키다  gọi món 

갖다 주다  mang 

하나 더  thêm 1 cái/suất/chai v.v 

한 그릇  1 bát 

혼자   1 mình 

2인분   2 suất 

참!   À,… 

네? 왜요?  Vâng, gì thế? 

음, 글쎄요  hmm, tôi cũng không chắc,… 

잠깐만요  Chờ tôi 1 chút 

지금 배달 돼요? Bây giờ có giao hàng được không ạ? 
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Bài    
8 

(1) -보다 (더): so sánh hơn 

(2) -제일: so sánh hơn nhất 

(3) –으려고해요: 

 

 

1. -보다 (더): so sánh hơn 

 ‘-보다 (더)’ được dùng để so sánh hai đối tượng. Danh từ tiếp theo bởi ‘-이/가’ là đối 
tượng chính và danh từ theo sau bởi ‘-보다 (더)’ là đối tượng được so sánh với. ‘-보다 
(더)’ được thêm vào danh từ và ‘더’ có thể được dùng sau ‘-보다 (더)’ để nhấn mạnh 
việc so sánh. 

[đối tượng] [danh từ] [động từ/ tính từ] 

Ví dụ: (1) 한국말이 영어보다 (더) 어려워요? Tiếng Hàn khó hơn tiếng Anh. 

  (2) 캐나다 한국보다 (더) 커요.  Nước Canada lớn hơn nước Hàn Quốc. 

 

CHÚ Ý: 

‘더’ có thể được sử dụng mà không cần ‘-보다’ 

Ví dụ: A: 코지 씨하고 토니 씨 중에 누가 더 커요? Giữa Kozi và Tony ai cao hơn? 

  B: 토니 씨 가 더 커요.   Tony cao hơn. 

Bổ sung: 

Thứ tự của các đối tượng được so sánh không ảnh hưởng đến nghĩa, miễn là ‘-보다’ vẫn được 
gắn với danh từ thích hợp. 

Ví dụ: 한국보다 캐나다 커요. 

  =캐나다 한국보다커요. Nước Canada lớn hơn nước Hàn Quốc. 

 
2. -제일: so sánh hơn nhất 

 So sánh hơn nhất so sánh một đối tượng với nhiều đối tượng khác. Trong tiếng Hàn, so 
sánh hơn nhất được thực hiện bằng cách sử dụng ‘-제일’. 

 ‘-제일’ được dùng với tính từ và trạng từ. Nó không được sử dụng trực tiếp với danh từ 
hay động từ. 

 Không giống như so sánh hơn dùng ‘-보다’, ‘-보다’ luôn được gắn với danh từ, ‘-제일’ 
được để độc lập (ví dụ nó không được gắn với bất kỳ từ nào). Nó được đặt trước tính từ 
so sánh hoặc trạng từ trong câu. 

Ví dụ: (1) 이 방이 제일 커요.   Phòng này to nhất. 

  (2) 이 사진이 제일 멋있어요.  Bức ảnh này tuyệt nhất. 



Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1B  http://tienghan.wordpress.com/ 

Người dịch: Hòa NT & Thụy NH 33 info.tienghan@gmail.com  

  (3) 미나 씨가 아침에 제일 일찍 일어나요. Buổi sáng Mina ngủ dậy sớm nhất. 

  (4) 앤디 씨가 숙제를 제일 빨리 했어요. Andy làm bài tập nhanh nhất. 

 

CHÚ Ý: 

‘제일’ cũng được sử dụng với động từ như là ‘좋아하다’ và ‘싫어하다’. 

Ví dụ: (1) 여행을 제일 좋아해요.   Tôi thích du lịch nhất. 

  (2) 숙제를 제일 싫어요.   Tôi ghét làm bài tập về nhà nhất. 

 

CHÚ Ý: 

‘중에서’ đôi khi cũng được dùng để mô tả so sánh hơn nhất (ví dụ 우리반 학생들 중에서 
앤디 씨가 제일 멋있어요). Tuy nhiên ‘중에서’ không được sử dụng khi so sánh giữa hai địa 
điểm. Nói cách khác ‘중에서’ chỉ nên xuất hiện một lần. 

Ví dụ: 한국에서 건물 중에서. () 한국 건물 중에서. () 

  세계에서 산 중에서. () 세계 산 중에서. () 

 

 (1) 우리 반 학생중에서 누가 키가 제일 커요? Ai là người cao nhất trong lớp ta? 

  (2) 한국에서 63빌딩이 제일 높아요? Ở Hàn Quốc, tòa nhà 63 tầng là cao nhất à? 

  (3) 세계에서 제일 높은 산이 뭐에요? Núi cao nhất trên thế giới là núi nào? 

 

Bổ sung: 

‘잘하다’ ban đầu được viết phân biệt ‘잘’ (trạng từ) và ‘하다’ (động từ) nhưng ngày nay 
được viết thành một từ. Nó có thể được sử dụng cùng với ‘제일’ giống như là ‘좋아하다/ 
싫어하다’. 

Ví dụ: 미나 씨가 노래를 제일 잘해요.  Mina hát hay nhất  

 
 

 
3. Từ mới 

 

Nhà 

방   phòng 

위치   vị trí 

하숙집  nhà trọ (cho sinh viên) 

이사하다  chuyển nhà 
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가깝다  gần 

 멀다  xa 

크다   to 

 작다  nhỏ 

따뜻하다  ấm 

 춥다  lạnh 

조용하다  yên tĩnh 

 시끄럽다  ồn ào 

 

Bài hội thoại 

광고   quảng cáo 

발음   phát âm 

다르다  khác 

걸어서  đi bộ 

바로 앞  ngay phía trước 

방을 구경하다 xem phòng 

언제든지  bất cứ khi nào 

인터넷을 하다 lướt web  

그럼요  Tất nhiên rồi 

어서 들어오세요 Xin mời vào 

위치가 어디예요? Chỗ đó là ở đâu? 

 

Bài đọc và nói 

문화   văn hóa 

반   lớp 

체육관  phòng tập thể dục 

학기   học kỳ 

이제   bây giờ 

자주   thường 

세 달 전  3 tháng trước 

마음에 들다  vừa ý 

소개하다  giới thiệu 

지각을 하다  muộn 
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Bài nghe và nói 

가격   giá cả 

공항   sân bay 

기다리다  đợi 

도착하다  đến 

사다주다  mua cho 

추발하다  xuất phát 

두꺼운 옷  quần áo ấm 

아이들  trẻ em 

한국 시간  thời gian của Hàn Quốc 

그때 봐요  hẹn gặp lúc đó 

정말요?  Thật vậy ạ? 

준비 달 했어요? Bạn đã chuẩn bị hết chưa? 

참   à 
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Một số thuật ngữ 
 
Phần này mô tả tương đương các thuật ngữ trong tiếng Việt và tiếng Hàn 

 

Nguyên âm   không có 받침 

Phụ âm  có 받침 
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