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GIỚI	THIỆU	
Nhằm đáp ứng nhu cầu học từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn, Ngoại 

Ngữ phương Đông sẽ giúp bạn yêu mến tiếng Hàn có thông tin bổ ích để có 

từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn một cách tốt nhất. 

Giáo trình tiếng Hàn EPS – TOPIK biên soạn sang tiếng Việt là quyển 

sách được giáo viên Trần Minh Ngọc của trung tâm Ngoại ngữ Phương 

Đông biên soạn, thống kê kỹ lưỡng từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn nhằm 

cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích nhất. Với cách viết dễ hiểu, phân 

loại theo từng đề mục lớn giúp bạn khám phá dần các vấn đề quan trọng cần 

lưu ý trong việc học tiếng Hàn KLPT, chúng tôi tin bạn sẽ dễ dàng nắm bắt 

những thông điệp được truyền tải và nhanh chóng bị cuốn hút vào các phần 

nội dung liền mạch được trình bày ở trong cuốn giáo trình tiếng Hàn EPS 

TOPIK được biên soạn sang tiếng Việt. 
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TỪ VỰNG NGỮ PHÁP GIÁO TRÌNH 
TIẾNG HÀN EPS – TOPIK 1 

Bài 3: 교실   Phòng học 

Từ vựng Ngữ pháp Biểu hiện 

선생님: Giáo viên 

학생: Học sinh 

반 친구: Bạn cùng lớp 

칠판: bảng  

책상: bàn học 

의자: ghế  

책: sách 

공책: vở  

연필: bút chì 

불펜: bút mực 

지우개: tẩy 

필통: hộp bút  

시계: đồng hồ  

달력: lịch bàn  

 _ 책을 펴세요: Mở sách 
ra  

_책을 덮으세요: Đóng 
sách lại 

_ 보세요: hãy nhìn đây 

_ 들으세요: Hãy nghe 
đây 

_ 따라하세요: Hãy làm 
theo  

_읽으세요: hãy đọc 
theo 

_ 쓰세요: hãy viết theo 

_ 이야기하세요: Hãy 
nói chuyện 

_ 대답하세요: Hãy trả 
lời đi 

_ 알겠어요? : Các bạn 
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창문: cửa sổ  

문: cửa ra vào 

hiểu chưa ? 

_ 네, 알겠습니다: 
Vâng, tôi hiểu rồi 

_ 아니요, 
모르겠습니다. Chưa , 
tôi chưa hiểu 

_ 질문 있어요? Có cần 
hỏi gì không ? 

_ 네. 질문 있습니다: 
Có, tôi có câu hỏi 

_ 아니요, 질문 
없습니다: Không, tôi 
không có câu hỏi 
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Bài  4+5 : Xin chào 안녕하세요  

Biểu hiện 

안녕하세요:  Xin chào 

만나서 반갑습니다:  Rất vui được 
gặp 

안녕히 계세요: Tạm biệt ( ở lại bình 
an) 

안녕히 가세요: tạm biệt (đi đường 
bình an) 

갑사합니다: cảm ơn 

죄송합니다: xin lỗi 

아니에요: không có gì 

괜찮아요: không sao  

 

안녕히 주무세요: chúc ngủ ngon  

잘 자요: ngủ ngon nhé  

안녕히 주무셨어요? Bạn ngủ ngon 
chứ  

네, 잘 잤어요? Bạn ngủ ngon chứ  

잘 먹겠습니다: Tôi sẽ ăn ngon 
miệng 

많이 드세요: Ăn nhiều vào nhé 

잘 먹었습니다: Tôi đã ăn rất ngon 

주말 잘 보내세요 : Cuối tuần vui vẻ 
nhé 

축하합니다: Xin chúc mừng 
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Bài 6: Giới thiệu bản thân 소개  

Từ vựng Ngữ pháp 

한국: Hàn quốc  

네팔: Nê pan 

동티모르: Đông timo 

몽골: Mông cổ 

미얀마: Mianma 

방글라데시: Băng la 
đét 

베트남: Việt Nam 

스리랑카: Sri Lanca  

우즈베키스탄: 
Uzabekistan 

인도네시아: Indonesia 

중국: Trung quốc 

캄보디아: Campuchia 

키르기스스탄: 
Kyrgyzstan 

태국: Thái Lan 

학생: Học sinh 

선생님: Giáo viên 

회사원: Nhân viên 
công ty 

주부: Nội trợ 

경찰관: Cảnh sát 

소방관: cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy 

공무원: công chức 

점원:nhân viên bán 
hàng 

의사: bác sĩ 

간호사: y tá 

요리사: đầu bếp 

운전기사: lái xe  

기술자: kĩ thuật viên 

목수: thợ mộc 

1. N입니다: Là...... 
_ 학생입니다.  

Tôi là học sinh 

 
2. N입니까? Là... 

phải không ? 
_ 선생님입니까 ? 

Bạn là giáo viên phải 
không ? 
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파키스탄: Pakistan 

필리핀: Philipin 

 

 

농부: nông  dân 

어부: Ngư dân  

	

                                      Bài 7: Địa điểm 장소  

Từ vựng Ngữ pháp Biểu hiện 

여기: Đây 

저기: Kia 

거기: đó 

어디: đâu 

회사: công ty 

사무실: văn phòng 

화장실: nhà vệ sinh 

식당: nhà ăn, nhà hàng  

집: nhà 

기숙사: kí túc xá  

세탁소: phòng giặt 

미용실: Cừa hàng cắt 

1. Tiểu từ 이/가 
_ Là tiểu từ đứng sau 
chủ ngữ 

N patchim + 이 

N không có patchim + 
가 

 

2. Đuôi câu 
이에요/ 예요: 
là..... 

N patchim + 이에요 

N không có patchim 
+예요 

_ 여기가 
사무실입니다. 

_ 저기가 어디입니까? 

저기가 회사입니다. 

 

 

 

_ 거기가 기숙사예요 

_ 이것이 거울이에요 
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tóc  

시장: chợ 

마트: cửa hàng tạp hóa 

편의점: cửa hàng tiện 
lợi 

슈퍼마켓: siêu thị 

 

이것: cái này 

그것:cái đó 

저것: cái kia 

열쇠: chìa khóa 

가족사진: ảnh gia đình 

가방: túi xách 

지갑: ví 

여권: hộ chiếu 

우산: ô dù 

거울: gương 

화장품: mỹ phẩm 

빗: lược 
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헤어드라이어: máy 
sấy 

베개: gối 

이불: chăn 
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Bài 8: Công việc hàng ngày 하루  일과  

Từ vựng Ngữ pháp 

일어나다: thức dậy 

씻다: rửa 

아침을 먹다: ăn sáng 

점심을 먹다: ăn trưa 

저녁을 먹다: ăn tối 

회사에 가다: đến công 
ty 

일하다: làm việc 

쉬다: nghỉ ngơi 

집에 오다: về nhà 

장을 보다: đi chợ  

요리하다: nấu ăn 

커피를 마시다: uống 
cà phê 

운동하다: tập thể dục 

텔레비전을 보다: xem 
ti vi 

전화하다: gọi điện 

지금: bây giờ 

오늘: hôm nay 

에제: hôm qua 

내일: ngày mai 

오전/아침:  buổi sáng 

오후: buổi chiều 

낮: ban ngày 

밤: ban đêm 

새벽: sáng sớm 

점심: buổi trưa 

저녁: buổi tối 

시: giờ 

분: phút 

 

_ Đuôi câu kể 아 /어요  

• Động từ có nguyên âm 
tận cùng ㅏ,ㅗ + 아요 

많다 → 많아요 

가다 → 가요 

오다 → 와요 

좋다 → 좋아요 

• Động từ có nguyên âm 
tận cùng còn lại + 어요 

읽다 → 읽어요 

마시다→ 마셔요 

배우다→ 배워요 

크다→ 커요 

• Động từ đuôi 
하다→해요 

공부하다→ 공부해요 

일하다→일해요 
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thoại 

자다: ngủ 

 

_ Tiểu từ  thời gian 에   

아침에 회사에 가요 

점심에 쉬어요 

 

 

Số thuần 
Hàn 

 Số Hán Hàn Đọc giờ + phút 

 0 공 9:10  일곱 시 십분 

1:30 한시 삽삽 분/ 한시 반 

4: 45 네시 사십오 4분 

하나 1 일 

둘 2 이 

셋 3 삼 

넷 4 사 

다섯 5 오 

여섯 6 육 

일곱 7 칠 

여덟 8 팔 

아홉 9 구 

열 10 십 
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Bài 9: Gia đình 가족  

Từ vựng Ngữ pháp 

할아버지: ông nội 

할머니: bà nội 

외할아버지: ông ngoại 

외할머니: bà ngoại 

아버지 / 아빠: bố 

어머니 / 엄마: mẹ 

형/ 오빠: anh trai 

누나/언니: chị gái 

여동생: em gái 

남동생: em trai 

아들: con trai 

딸: con gái 

남편: chồng 

아내: vợ 

있다: có 

없다: không có 

• Giản lược “ㅡ” + 아/어요 

예쁘다→ 예뻐요 

바쁘다→ 바빠요 

나쁘다→ 나빠요 

아프다→ 아파요 

 

• Tiểu từ  에 gắn sau danh từ chỉ địa 
điểm : “ở, đến” 

_ 사무실에 여권이 있어요 

_ 학교에 도서관이 있어요  

_ 회사에 가요 

 

• Tiểu từ 하고 : và, với 

_  사진에 엄마하고 언니가 있어요 

_  누가하고 같이 살아요. 
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많다: nhiều 

살다:  sống 

예쁘다: đẹp 

멋있다: ngầu, lịch lãm 

키가 크다: vóc dáng cao lớn 

키가 적다: vóc dáng nhỏ bé  

날씬하다: mảnh mai 

뚱뚱하다: to béo 

재미있다: hay, thú vị 

친절하다: thân thiện 

똑똑하다: thông minh 

활발하다: hoạt bát 

얌전하다: ngoan ngoãn, khéo léo 

부지런하다: chăm chỉ 
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                             Bài 10: Ngày và thứ 날짜와  요일  

Từ vựng Ngữ pháp Biểu hiện 

월: tháng 

일: ngày 

년: năm 

지난 주: tuần 
trước 

지난 달: tháng 
trước 

이번 주: tuần 
này 

이번 달: tháng 
này 

다음 주: tuần 
sau 

다음 달: tháng 
sau 

작년/ 지난 해: 
năm ngoái 

금년/ 올해: 
năm nay 

내년/ 다음 해: 

공원: công viên 

커피숍: quán cà 
phê 

서점: hiệu sách 

도서관: thư viện 

백화점: trung tâm 
thương mại 

노래방: phòng 
karaoke 

PC방: phòng máy 
tính 

영화관(극장): rạp 
chiếu phim 

노래하다: hát 

게임하다: chơi 
game 

산책하다: đi dạo 

쇼핑하다: mua 
sắm 

• Thì quá khứ 
았/었 

_ 어제 
여행했어요 

_ 지난 주에 
친구를 
만났어요 

 

• Tiểu từ 에서 

Đứng sau danh 
từ chỉ địa điểm 
xảy ra hành động 

_ 도서관에서 
공부했어요 

_ PC방에서 
게임을 
했습니다 

 

• 오늘은 
무슨요일이에요? 

_ 오늘은 
화요일이에요 

• 내일은 며칠 
몇월이에요? 

_ 내일은 
6월 4일이에요 
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năm sau 

오늘: hôm nay 

어제: hôm qua 

내일: ngày mai 

주말: cuối tuần 

평일: ngày 
thường 

월요일: thứ 2  

화요일: thứ 3 

수요일: thứ 4 

목요일: thứ 5  

금요일: thứ 6 

토요일: thứ 7  

일요일: chủ 
nhật 

 

책을 읽다: đọc 
sách 

영화를 보다: xem 
phim 

음식을 만들다: 
nấu ăn 

한국어를 
공부하다: học 
tiếng Hàn 

친구를 만나다: 
gặp bạn bè 
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Bài 11: Mua sắm 물건  사기  

Từ vựng Ngữ pháp 

사과: táo 

오렌지: cam 

포도: nho 

수박: dưa hấu 

물: nước 

주스: nước ép 

우유: sữa 

빵: bánh mì 

라면: mì tôm 

과자: bánh kẹo 

초콜릿: chocolate 

아이스크림: kem 

돈: tiền 

동전: tiền xu 

지폐: tiền giấy 

신용카드: thẻ tín 
dụng 

개: cái, quả 

명: người 

잔: cốc/ chén 

병: bình / chai 

대: chiếc 

권: cuốn / quyển 

장: tờ / tấm 

그릇: bát 

송이: bông /chùm 

상자: thùng 

봉지: túi 

켤레: đôi 

마리: con 

통: hộp, thùng 

치마: váy 

바지: quần 

• N 주세요: Hãy cho tôi 
cái này 

_ 책 한 권주세요 

_ 사과 10 개주세요 

 

• 아/어주세요: Hãy làm gì 
cho  

_ 이 옷을 바꿔주세요 

_ 이 구두를 싸주세요 
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값 / 가격: giá cả  

싸다: rẻ  

비싸다: đắt 

값을 깎다: giảm giá 

넣다: đặt vào 

싸다 / 포장하다: 
đóng gói  

바꾸다 / 교환하다: 
đổi đồ 

환불하다: đổi đồ 
( hoàn trả lại tiền) 

티셔츠: áo phông 

잠바: áo khoác 

운동화: giày thể thao 

구두: giày dép 

슬리퍼: dép lê 

장화: bốt 

양말: tất 

장갑: găng tay 

목도리: khăn quàng 
cổ 

모자: mũ 

넥타이: cà vạt 

가방: túi xách 

안경: kính 

선글라스: kính râm 
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Bài 12: Phương hướng 방향  

Từ vựng Ngữ pháp 

가다: đi ( hướng xa người nói ) 

오다: đến ( hướng đến người nói) 

내려가다: đi xuống ( hướng xa 
người nói ) 

내려오다: đi xuống ( hướng đến 
người nói) 

올라가다: đi lên ( hướng xa người 
nói ) 

올라오다: đi lên ( hướng đến người 
nói) 

나가다: ra ngoài ( hướng xa người 
nói ) 

나오다: ra ngoài ( hướng đến người 
nói) 

들어가다: đi vào ( hướng xa người 
nói ) 

들어오다: đi vào quay đầu ( hướng 
đến người nói) 

돌아가다: quay đầu ( hướng xa 
người nói ) 

• (으)세요 : Hãy làm gì  

_ 밥을 많이 먹으세요 

_ 여기에서 앉으세요 

• Tiểu từ phương hướng (으)로 

Đứng sau danh từ chỉ phương hướng 

_ 왼쪽으로 가세요 

_ 아래로 내려가세요 
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돌어오다: quay đầu ( hướng đến 
người nói) 

위: trên 

아래: dưới 

앞: trước 

뒤: sau 

안: trong 

밖: bên ngoài 

오른쪽: bên phải 

왼쪽: bên trái 

건너편(맞은편): đối diện 

옆: bên cạnh 

사이: giữa  

가운데 (중간): giữa ( trong 1 không 
gian ) 
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Bài 13: Công việc 일  

Từ vựng Ngữ pháp 

시간이 있다: có thời gian 

시간이 없다: không có thời gian 

약속이 있다: có hẹn 

약속이 없다: không có hẹn 

일이 많다: nhiều việc 

일이 적다: ít việc  

바쁘다: bận 

한가하다: rảnh rỗi 

재미있다: thú vị 

재미없다: chán, không thú vị 

좋다: tốt 

괜찮다: không sao 

빠르다/이르다: nhanh / sớm 

늦다: muộn 

가깝다: gần 

멀다: xa 

• V고 싶다: muốn làm gì  

_ 한국에 가고 싶어요 

_ 김 선생님을 만나고 싶습니다  

 

• (으)ㄹ 까요? Nhé/ nhỉ  

_ 어디에서 만날까요? 

_ 내일 같이 한국 음식을 
먹을까요? 
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같다: giống 

다르다: khác 

간단하다: đơn giản 

복잡하다: phức tạp 

편하다: thoải mái 

볼편하다: không thoải mái, bất tiện 

가능하다: có khả năng  

불가능하다: không có khả năng 

 

Ngoại ngữ Phương Đông xin gửi một số bài dưới đây để Quý học viên 

tham khảo (13 bài). Quý học viên có nhu cầu sở hữu giáo trình từ vựng ngữ 

pháp tiếng Hàn EPS – TOPIK được giáo viên Trần Minh Ngọc biên soạn vui 

lòng trực tiếp đến Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông để có được toàn bộ 

bản cứng các bài (bao gồm tất cả 60 bài). Chúng tôi rất mong nhận được 

thông tin cũng như ý kiến đóng góp của Quý học viên. 

Liên hệ: Trung tâm ngoại ngữ tin học Phương Đông 

Website: ngoainguphuongdong.com 

Facebook.com/ngoainguphuongdong 

Cơ sở 1: Số 09 dãy C3 – Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: 043.224.2937; Hotline: 094.358.65.65 
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Cơ sở 2: Số 02 – Ngõ 497 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội 

Điện thoại: 043.221.6079; Hotline: 098.878.7186 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	


