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Sự khác nhau giữa 가르다, 나누다 

Hai từ vựng này đều có nghĩa chung là “làm cho một đối tượng nào đó trở nên nhỏ hơn so 

với kích thước ban đầu”, có thể sử dụng với nhiều đối tượng, và cũng không cần đến công cụ 

đặc biệt nào. 

Ví dụ :  

- 회영이가 수박을 반으로 갈라/나누어 선영에게 건네주었다. 

Hoeyoung chia đôi miếng dưa hấu rồi đưa cho Seonyoung. 

- 아이들은 나이가 많거나 힘이 센 사람을 기준으로 해서 편을 가르고/나누고 놀이를 

시작했다. 

Bọn trẻ chia thành hai phe theo tiêu chuẩn độ tuổi hoặc sức mạnh rồi bắt đầu chơi. 

- 혀를 음성 조절부를 따라 대략 가르면/나누면 설단,전설,후설,설근으로 되어 있다. 

Nếu chia lưỡi theo bộ phận điều tiết âm thanh thì sẽ được thuyết đoản, truyền thuyết, hậu 

thuyết và cận thuyết. 

 

Hai từ này cũng thấy có sự khác biệt trong phương pháp của hành vi.Trước tiên “가르다” nó 

mang nghĩa cơ bản là “ làm cho cái gì đó trở thành hai hay nhiều cái có kích thước sêm sêm 

nhau ” và thường được sử dụng nhiều nhất. 



 

Ví dụ :  

- 부드러운 박을 골라 반으로 갈라/*나누어 속을 파내고 얇게 도려내 햇빛에 밀린다. 

Chọn trái bầu mềm rồi chia làm đôi rồi bỏ ruột đi và cắt mỏng rồi phơi ra ánh nắng. 

- “이혼으로 인해 부모와 자식을 갈라/*나누어 놓는 일을 정말 가혹한 일입니다.” 

Việc vì li hôn mà chia con cái với bố mẹ là việc thật tàn nhẫn. 

- 배가 파도를 가르고/*나누고 빠른 속도로 항구를 벗어났다. 

Con thuyền rẽ sóng rồi rời khỏi cảng với tốc độ nhanh. 

- 오른손에 잡혔던 화살이 바람을 가르는/*나누는 소리를 내며 그의 손을 떠났다. 

Mũi tên được cầm trên tay phải đã vụt khỏi tay anh ấy phát tiếng kêu xuyên trong gió. 

 

Trái lại, “나누다” có nghĩa là làm cho một đối tượng hoặc một khối trở thành hai hay nhiều 

phần, tính chất của các phần đó có thể giống, cũng có thể không giống với toàn thể những cái 

đã được chia ra. Không có giới hạn đặc biệt về phần đã được chia ra hoặc các công cụ hay 

phương hướng. 

Ví dụ :  

- 6을 똑같이 나누면/*가르면 답은 얼마인가? 

Nếu chia đều cho 6 thì đáp án là bao nhiêu? 

- 작가는 독서의 주요 방식을 네 가지 즉, 정보를 얻기 위한 독서, 도피적 독서, 인지적 

독서, 그리고 문화적 독서로 나누고/*가르고 있다. 

Tác giả phân chia phương thức đọc sách chủ yếu thành 4 loại : đọc để lấy thông tin, đọc sách 

để liên tưởng, đọc sách để nhận thức và đọc sách theo văn hóa. 

- 이 조사표에서 가장 주목되는 내용은 조사한 집을 기와집, 초가집으로 

나누고/*가르고 그 칸수를 기록하고 있는 점이다. 

Nội dung đáng chú ý nhất trong bảng điều tra này là phân chia các ngôi nhà đã điều tra ra 

thành nhà ngói, nhà rơm rồi ghi chép lại số liệu đó. 

무엇을 어떻게 가르다 나누다 

(수박,과자,팀,편,구강)을 (반,두패)로   

(바람,파도,부모와   x 



자식)을 

전국,이야기,숫자,유형)을 (3부분,8구역)으로 x  
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2. 가르다, 쪼개다 

Hai từ này đều có ý nghĩa chung là “ chia vật thể thành hai phần”. 

Ví dụ :  

- 회영이가 수박을 반으로 갈라/쪼개어 선영에게 건네주었다. 

Hoeyoung chia đôi miếng dưa hấu rồi đưa cho Sonyoung. 

- 잘 익은 박 중 단단한 것을 골라 가운데를 갈라서/쪼개서, 바가지를 만들었다. 

Trong những trái bầu chín chọn trái cứng rồi cắt ở giữa ra làm thành cái gáo. 

 

“가르다” có nghĩa là chia nhiều loại vật thể ra thành hai phần nhưng ngược lại “쪼개다” có 

nghĩa là “ sử dụng công cụ để chia cái có kết cấu nhất định hoặc vật cứng ra thành hai hay 

nhiều mảnh mà mình muốn”. 

Ví dụ :  

- 장작을 쪼개/*갈라 담벼락 밑에 수북이 쌓아 놓아야 겨울 채비가 끝난 것이다. 

Bổ củi ra rồi phải chất đầy bên dưới chân tường thì mới chuẩn bị xong cho mùa đông. 

- 그는 마차에서 도끼 하나를 꺼내더니 자신의 마차를 미친 듯이 쪼개기/*가르기 

시작했다. 

Anh ấy lôi cái rìu trong xe ngựa ra rồi bắt đầu chặt giống như thể đang nổi khùng cái xe ngựa 

của mình vậy. 

- 아주머니가 밀가루 물을 풀빵 틀에 부으면 그 옆에서 소녀가 대나무를 반으로 

쪼갠/*가른 홈 속에 묽은 팥고물을 담아 칼끝으로 조금씩 떼어 넣었다. 



Nếu thím cho nước bột mỳ vào khuôn bánh thì cô gái bên cạnh sẽ đựng nước và bột đậu pha 

loãng vào trong cái thanh tre đã chẻ đôi rồi tách ra bỏ vào chút một bằng đầu mũi dao. 

 

“쪼개다” có ý nghĩa phân chia riêng ra như “ thời gian, lịch trình, lương, tiền tiêu vặt”, lúc 

này không thể dùng thay đổi với “가르다” được. 

Ví dụ :  

- 헤경이는 바쁜 시간을 쪼개/*갈라 혼자 사는 친구를 간호하였다. 

Hekyong dành khoảng thời gian bận rộn để chăm sóc người bạn đang sống một mình. 

- 작가들이 창작 이외의 일을 하기 위해 시간을 많이 쪼개기도/*가르기도 어렵다. 

Việc các tác giả dành nhiều thời gian ra để làm công việc sáng tác cũng rất khó. 

- 숙희와 나는 생활비를 쪼개어/*갈라 주위에 어렵게 사는 소년,소녀 가장들에게 몰래 

기부를 하곤 하였다. 

Tôi và Sukye chia sẻ sinh hoạt phí để làm từ thiện cho những những thiếu niên, thiếu nữ 

sống khó khăn ở xung quanh. 

무엇을 어떻게 무엇으로 가르다 쪼개다 

(수박,박,콩)을 
(반, 두 

패)로 
   

(나무,장작,호두)를 (반,둘)로 
(도끼, 

톱)으로 
x  

(시간,스케줄,월급,용돈)을   x  

 

 

3. 가리다/막다 

이 단어들은 모두 “차단하다”의 뜻을가지고 있다. Hai từ vựng này đều mang nghĩa là 

chặn. 

Ví dụ : 

- 나는 손으로 햇빛을 가렸다/막았다. 

Tôi dùng tay che ánh nắng mặt trời. 

- 덩치 큰 사내가 내 시야를 가리고/막고 서있었다. 

Người đàn ông có thân hình to lớn che mất tầm nhìn của tôi. 



 

“가리다”는 ‘사이에 무엇을 놓아 보이지 않게 하다’ 라는 의미로 쓰인다.이때 ‘막다’는 

쓸 수없다. 

‘가리다’ được sử dụng với ý nghĩa có vật gì đó đặt ở giữa để không nhìn thấy được ,lúc này 

thì ‘막다’không sử dụng được. 

 

Ví dụ : 

- 나는 커튼으로 창문을 가려서 안이 보이지 않게 했다. 

Tôi che cửa sổ bằng tấm rèm để không nhìn thấy được bên trong. 

- 나는 눈물이 앞을 가려 눈을 제대로 뜰 수  없었다. 

Mắt tôi ngấn lệ nên không thể mở lên được. 

- 나는 부끄러워서 손으로 얼굴을 가렸다. 

Tôi xấu hổ dùng tay che mặt. 

 

"막다"는 '통하지 못하게 하다'라는 의미로 쓰인다.이때 '가리다'는 쓸수없다.'막다' 

được dùng với ý nghĩa không thể lưu thông,lúc này thì '가리다' không thể sử dụng được. 

Ví dụ : 

- 나는 물이 새지 않도록 구멍을 완전히 막아 버렸다. 

Tôi đã chặn chắc chắn để nước không chảy được. 

- 불어오는 바람을 막을 수 있는 방법은 없다. 

Không có phương pháp nào có thể chặn được gió thổi đến. 

- 우리는 적의 침공을 막아냈다. 

Chúng tôi cuối cùng đã ngăn chặn được sự tấn công của địch. 

 

두 단어의 차이는 '입을 가리다'와 '입을 막다'에서 크게 드러난다.즉, '입을 

가리다'는  손 같은 것을 입 앞에 놓아 입이 보이지 않게 하는 것이고,'입을 막다'는 

'말을 막다'의 의미로서 말을 하지 못하게 하는 것을 한다. Giữa 'che miệng' và 'bịt miệng' 

có sự khác biệt rất lớn về ý nghĩa. 'Che miệng' là dùng thứ như tay che phía trước miệng để 

người khác không nhìn thấy còn 'bịt miệng/chặn họng'có nghĩa là là ngăn cản một ai đó nói 

ra lời nói hay có thể hiểu là ngăn cản lời nói. 



Ví dụ : 

- 그녀는 손으로 입을 가리고 웃었다. 

Cô ấy đã dùng tay che miệng và cười. 

- 친구는 내가 자신의 비밀을 다른 사람에게 말하지 못하도록 입을 막았다. 

Bạn tôi đã ngăn cản tôi nói ra bí mật của bản thân với nguời khác. 

 

4. 가족, 식구, 식 솔 

이 단어들은 모두 "한 집안에서 사는 사람들"을 의미한다.  

Những từ vựng này dùng để chỉ những người sống chung một mái nhà. 

'가족'은 혈연 관계에 초점이 있으나 '식국'는 혈연 관계없어도 한 집에서 같이 살면 쓸 

수 있다.따라서 '가족'은 따로 살 경우에도 쓸 수 있지만 '식구'는 혈연 관계가 있어도 

따로 나가 살면 잘 쓰지 않는다.  

Trọng điểm của 'gia đình' là chỉ những người có quan hệ huyết thống còn 'người nhà /thành 

viên gia đình' dùng để chỉ những người sống trong một ngôi nhà nhưng dù có thể không có 

quan hệ huyết thống.Theo đó trường hợp người thuộc  'gia đình' có thể tách ra sống riêng 

được nhưng 'người nhà' thì không dùng cho người dù có quan hệ huyết thống sống riêng. 

Ví dụ : 

- 부모님이 일찍 돌아가셔서 가족도  없이 혼자 외롭게 산 그는 친구와 같이 

살게되면서 식구가 생겼다고 좋아했다. 

Anh ấy mất ba mẹ từ sớm ,không có gia đình sống cô đơn một mình,sống cùng với bạn bè và 

có người thân thì thật là tốt. 

- 우리 가족은 오랫동안 멀리 뗠어져서 살았다. 

Gia đình chúng tôi đã sống cách xa nhau rất lâu rồi. 

- 나는 한 달 동안 친구네 집에서 객식구로 지냈다. 

Tôi đã sống nhờ ở nhà bạn tôi trong suốt một tháng. 

 

'가족'은 전문적인 영역에서도 쓸 수 있지만 '식구'는 일상적인 상황에서만 쓴다.' 

Gia đình' là từ có thể sử dụng trong các lĩnh vực chuyên môn tuy nhiên 'Người nhà' thì chỉ sử 

dụng trong các trường hợp thường ngày. 

Ví dụ : 



- 가부장 중심의 가족 제도는 핵가족 제도로 변화하였다. 

Chế độ gia đình gia trưởng đã biến đổi thành chế độ gia đình hạt nhân. 

- 나는 동사무소에서 가족 관계 증명서 를 떼서 학굥에 제출했다. 

Tôi đã lấy giấy chứng nhận gia đình ở ủy ban phường và nộp cho trường. 

 

 

'가족'은 집합의 개념인 데 반해,'식구'와 '식솔'은 구성원 하나하나 를가리킬 

수있다'.Gia đình' biểu thị sự tụ họp thì ngược lại 'Người thân' lại biểu thị từng cá nhân riêng 

lẽ. 

Ví dụ : 

이  집에는 네 가족이 살고 있다./이 집에는 네 식구가 살고 있다. 

Ở ngôi nhà này có đình bốn người đang sinh sống/ Ở ngôi nhà này có bốn người đang sinh 

sống. 

 

네 가족은 집합의   개념으로  넷이어서 '각각의 가족이 넷'이라는 뜻이지만,네 식구는 

각각의 가족이 넷'이라는 뜻은 물론 '집에 사는 구성원이 총 네명'이라는 뜻도 가능하다. 

Theo khái niệm ' gia đình bốn người tụ họp' thì có nghĩa là mỗi gia đình bốn người,còn theo 

khái niệm 'người thân' thì ngoài nghĩa gia đình có bốn người thì có thể mang nghĩa là tổng số 

thành viên sống trong căn nhà này là bốn 

Ví dụ :  

- 나는 네 식구/식솔 을 거느리고있다. 

Tôi đang chăm sóc bốn người thân. 

 

'식구'와'식솔'은 뜻이 비슷하지만, "식솔'은 특히'가장에게 딸린 먹여 살려 야 할 

식구'를 가리키는  말이다.' 

Người thân' và 'Nhân khẩu'mang nghĩa giống nhau tuy nhiên 'Nhân khẩu' dùng để chỉ những 

người sống phụ thuộc vào chủ hộ. 

Ví dụ : 

- 나는 딸린 식구/식솔 많아돈을 많이 벌어야 한다. 

Tôi có nhiều người phải nuôi nên phải kiếm tiền thật nhiều. 



- 니는  한 집안의 가장으로서 식구/식솔을 부양하는 것은 당연한 책임 이라고 

생각한다. 

Tôi có vai trò là trụ cột gia đình nên phải nghĩ đến trách nhiệm phụng dưỡng người thân. 

 

더 알기 

'식구 는 친정 식구,처가 식구 ,시댁 식구'에서 보듯이 '친정,처가,시댁' 등 과 같이 '집'을 

의미하는 단어 와 어울러 쓰일 수 있는 반면,'가족'은 일한 밀들과 어울려 쓰일 수 

없다.이러한 이유 는 '식구'는 '집'을 바탕으로 한말이고 '가족'은 '혈연  관게'를 

바탕으로 한 말이기때문이다.예를들어 '친정 식구'라는 말은 결혼한 여자가 떠난 

친정집에 살고있는 부모나 형제,그 형제의 지식들을 말한다.결혼한 여자는 기 집을 

떠났기때문에 더 이상 '친정 식구'일 원이 아니모르 로 여자를 제외한 '친정 식구'라는 

말이 쓰일 수 있다.이에 번해 '친정 가족'이라는 말이 쓰이지 않는 이유는 '친정'이라는 

말에서는 여자 제외되지만 '가족'이라는 말에는 여자가 포함되어 

있기때문이다.즉,여자가 그 집을떠났 다고 해도 혈연 관곈는 그대로 유지되므로 

'가족'에서 그 여자를 제외 할 수 없다.따라서 '결혼 한 여자가 떠난 집'을 의미하는 

'친정'이라는 말과 ''가족'이라는 말은 어울리지 않는 것이다.  

Thành viên trong gia đình ,nhà nội ,nhà ngoại có thể sử dụng giống như những từ vựng thể 

hiện ý nghĩa ‘cùng nhà’.Trái lại ‘gia đinh’ thì không phù hợp.Là bởi vì  ‘thành viên trong gia 

đình lấy nền tảng là nhà còn ‘gia đình ‘ lấy nền tảng là mối quan hệ huyết thống.Ví dụ từ 

‘nhà ngoại’ chỉ những cha mẹ ,anh em ,cháu chắt đang sống ở căn nhà mà cô con gái đã lấy 

chồng rời đi.Vì cô gái đã đi lấy chồng nên không phải là một thành viên của nhà ngoại,cô gái 

này sẽ không được tính trong thành viên nhà ngoại.Trong trường hợp này lý do không thể 

dung từ ‘gia đình vợ’ vì tuy là cô gái đã không sống chung nhưng mà từ ‘gia đinh’ bao hàm 

cả cô gái.Tức là cô gái đã rời khỏi căn nhà nhưng vẫn mang quan hệ huyết thống nên ‘gia 

đình’ không loại trừ cô gái.Theo đó cách xưng hô cô gái đã kết hôn và rời khỏi ngôi nhà với 

‘gia đình’ là không thích hợp. 

 

5. 개발(하다), 계발(하다) 

개발(하다)  1. Sự khai phá  2. Sự khai hoang 3. Sự khai khẩn 

계발(하다)  1. Khai thác  2. Phát triển 



 

이 단어들은 모두 “무엇을 더 나아지게 하다” 라는 의미가 있다. 

Cả 2 từ vựng này có ý nghĩa “làm được tốt hơn cái gì đó”.  

Ví dụ : 

- 나는 자기 개발/계발 위해 계속 공부를 하고 있다. 

Tôi đang tiếp tục học để phát triển bản thân. 

- 나는 직장을 얻기 위해 직업 능력 개발/계발 센터에 다니고 있다. 

Tôi đang học ở trung tâm phát triển nguồn năng lực nghề nghiệp để tìm việc làm.  

- 퍼즐 놀이를 하면 머리를 자꾸 써야 하기 때문에 퍼즐은 두뇌 개발/계발에 아주 좋다. 

Nếu muốn chơi xếp hình vì phải sử dụng đầu óc nên xếp hình rất tốt cho phát triển trí óc. 

 

“개발”은 기본적으로 “더 나은 상태로 발전시키다”라는 의미이고 “계발”은 “잠재적인 

것을 일깨우다”라는 의미이다. 따라서 “개발”은 정신적인 것은 물론 물질적인 것에도 

쓸 수 있지만 “계발”은 정신적인 것에만 쓴다. 

개발 có ý nghĩa cơ bản được phát triển cho trạng thái tốt hơn và 계발 có ý nghĩa nhận ra tính 

tiềm năng. Vì vậy, 개발 có thể sử dụng cho trường hợp mang tính ý chí và vật chất 

nhưng계발 chỉ sử dụng cho trường hợp mang tính ý chí. 

 

Ví dụ :  

우리 회사에서는 오랜 연구 끝에 신제품 개발/*계발에 성공했다. 

Chúng tôi đã thành công trong phát triển sản phẩm mới sau khi hoàn tất việc nghiên cứu lâu 

dài. 

새 정부가 들어선 후 본격적인 산업 개발/*계발이 시작되었다. 

Sau khi bước vào chế độ mới, phát triển nông nghiệp chính thức đã được bắt đầu.   

우리 대학에서 개발/*계발한 외국어 능력 시험을 잘 보기 위해 나는 외국어 능력 

개발/계발 수업을 들었다. 

Để thi đậu tốt kỳ thi năng lực ngoại ngữ đã triển khai ở trường đại học nên tôi đã tham gia 

các buổi học phát triển năng lực ngoại ngữ.  

 

6. 거스르다, 거역하다 



거스르다  : đối lập, đối kháng 

거역하다 : chống đối, chống lại 

이 단어들은 모두 “누군가의 뜻, 명령, 지시 등을 따라지 않다”라는 뜻을 나타낸다. 

Tất cả 2 từ vựng này đều có nghĩa “không làm theo như là ý muốn, mệnh lệnh hoặc là chỉ thị 

của một người nào đó.  

Ví dụ : 

- 큰 오빠는 학생 시절 내내 모범생으로 부모님의 말을 한 번도거스르지/ 거역하지 

않았다. 

Anh cả của tôi đã không nghe theo lời nói của bố mẹ thành học sinh gương mẫu trong suốt 

thời học sinh dù chỉ một lần. 

- 우리 중에서 사장의 지시를거스를/ 거역할 사람은 아무도 없었다. 

Trong số những người chúng tôi, chẳng ai nghe theo chỉ thị của giám đốc. 

- 그들은 부모의 뜻을 거스르고/ 거역하고 결혼했다. 

Họ đã chống đối lại ý muốn của cha mẹ rồi đã kết hôn. 

 

이 단어들은 모두 “분성, 흐름, 대세” 등과 함께 써서 “자연스러운 흐름을 따르지 않고 

반대 방향으로 가다”라는 뜻도 나타낼 수 있다. 

Tất cả những từ vựng này sử dụng cùng với “phân tích, dòng chảy, xu hướng” và cũng có ý 

nghĩa là “không theo dòng chảy tự nhiên mà đi hướng ngược lại” 

Ví dụ : 

- 인간은 하늘이 내린 본성을 거스르다/ 거역하며 살 수는 없다. 

Con người không thể sống trong cuộc nổi loạn chống lại thiên nhiên. 

- 그는 자신의 타고난 운명을 거스르다/ 거역하지 않고 그대로 받아들였다. 

Anh ta không chấp nhận số phận bẩm sinh của mình mà nhận ngược lại. 

- 대규모 핵 발전소 건설을 계획하는 정책은 세계적 흐름을 거스르다/ 거역하는 것이다. 

Chính sách quy hoạch nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn là chống lại xu hướng toàn cầu.  

 

“거스르다”는 “비위, 신경, 기분” 등과 함께 써서 “기분을 상하게 하다”라는 듰을 

나타내는데, 이때는 “거역하다”로 바꿔 쓸 수 없다. 



“거스르다” có thể sử dụng cùng với “tâm trạng, quan tâm, cảm xúc và nó có ý nghĩa “làm 

tâm trạng tổn thương” thì lúc này không thể thay thế bằng “거역하다” được. 

Ví dụ : 

- “단골 고객의 비위를 거스르는/ *거역하는 말은 하지 않는 게 좋습니다. 

Nói những lời chống lại tâm trạng của khách hàng thân thiết thì không tốt.  

- “괜히 아픈 사람의 신경을 거스르지/ *거역하지 말아라.” 

Đừng chống lại quan tâm của người bệnh một cách vô ích. 

- 나는 아내의 기분을 거스르지/ *거역하지 않으려고 아내의 의견에 바로 찬성했다. 

Tôi tánh thành ngay ý kiến của vợ để không tôn trọng cảm xúc của vợ. 

 

‘거역하다’는 ‘거스르다’보다 더 강한 어감을 가지고 있어서 ‘명령, 왕명’ 등과 함께 

자주 쓰인다. 

‘거역하다’ có ý nghĩa mạnh hơn ‘거스르다’ và thường được sử dụng cùng với “mệnh lệnh, 

lệnh vua”. 

Ví dụ : 

- “나는 왕명을 받아 가는 몸이다. 자꾸 지체가 되면 왕명을, 거역하는 것이 되오”. 

“Ta là tôi tớ phải nghe theo mệnh lệnh của vua, nếu trì hoãn, xem như là chống lại ý chỉ của 

thánh thượng.” 

- “내 명령을 거역하는 사람이 있으면 가만두지 않겠소”  

“Tôi sẽ không để yên nếu có người làm trái lệnh của tôi” 

7. 거스름돈, 잔돈, 우수리 

거스름돈 : tiền thối lại 

잔돈 : tiền lẻ 

우수리: 1. Tiền lẻ  2. Số dư 

이 단어들은 “물건 값을 제하고 거슬러 받은 돈”이란 의미를 가진다. 

Từ vựng này có ý nghĩa là “tiền dư được nhận lại sau khi trả tiền hàng hóa”  

Ví dụ : 

- 김 사장은 댁시에서 내리면서 “거스름돈/잔돈/우수리는 놔두시오.” 라고 선심을 썼다. 

Giáo đốc Kim vừa xuống xe vừa tốt bụng bảo “hãy giữ lại tiền thối.” 

- 그 손님은 술값을 미리 계산하면서 거스름돈/잔돈/우수리를 팁으로 주었습니다. 



Người khách vừa trả tiền rượu trước vừa lấy tiền thối lại cho tiền bo.  

 

“거스름돈”과 “잔돈”은 “물건 값을 제하고 거슬러 받은 돈”이란 뜻을 갖지만, 

“거스름돈”이 가장 일반적으로 사용되고, 돈의 액수에 대한 태도는 중립적이다. 반면 

“잔돈”은 “물건 값을 제하고 거슬러 받은 돈” 중 본래 액수보다 작은 단위의 돈을 

뜻한다. 

“거스름돈” và “잔돈” có ý nghĩa là tiền thối lại sau khi trả tiền hàng hóa nhưng mà 

“거스름돈” được sử dụng với ý nghĩa thông dụng nhất và tình trạng của số tiền là mang tính 

trung lập. Ngược lại, “잔돈” mang ý nghĩa là đơn vị nhỏ hơn tổng số tiền vốn có trong “tiền 

dư được nhận lại sau khi trả tiền hàng hóa”.  

Ví dụ : 

- “내가 버스비 거스름돈/잔돈/우수리 50 원을 돌려받으러고 변호사를 사서 소송을 

했다는 이야긴 이미 했지?” 

Bạn đã nghe câu chuyện mà tôi đã thuê luật sự để đòi lại 50 won tiền thối xe buýt chưa? 

- 점원은 이웃 가게에 가서 10,000 원짜리 지폐를 1,000 원짜리로 바꾸어 온 다음 

손님에게 거스름돈/잔돈/우수리로 2,000원을 주었다. 

Nhân viên đi đến cửa hàng kế bên đổi tiền giấy loại tờ 10,000 won thành tiền lẻ loại 1,000 

won rồi đã thối tiền 2,000 won cho khách hàng. 

 

“우수리”는 “물건 값을 제하고 거슬러 받은 돈” 외에 “끝에 덧붙는 돈”이란 의미도 

가지는데, 이때는 “거스름돈, 잔돈”과 바꿔 쓸 수 없다. 

“우수리” ngoài có nghĩa là “tiền dư được nhận lại sau khi trả tiền hàng hóa” và nó cũng có ý 

nghĩa là “số tiền lẻ nhỏ nhất”. Lúc này thì không thể thay thế cho từ “거스름돈, 잔돈”. 

Ví dụ : 

- 봉투 속에는 22,050원에서 거스름돈/잔돈/우수리 50원은 떼고 나머지는 내일이라도 

당장 보내 달라는 메모가 들어 있었다. 

Trong bao thư lấy ra 50 won khỏi số tiền là 22,050 và số tiền còn lại có cái ghi chú là đến 

ngày mai bảo là phải gởi liền. 



- 소비자는 물건 값을 2,000원이 아니라 1,990원처럼거스름돈/잔돈/우수리 가격으로 

표시하면, 가격이 훨씬 더 싸다고 생각해 물건을 더 구입한다고 한다. 

Nếu biểu thị giá cả với số tiền lẻ như là  1,990 won không phải là 2,000 won thì người tiêu 

dùng suy nghĩ là giá cả rẻ hơn nhiều nên sẽ mua nhiều hàng hóa hơn. 

 

대리 기사가 잔돈이 없다고 사정해서 거스름돈을 못 받았을 때, “상습범 아니예요” 

라고 의심하는 경우가 있다. 정신없이 다니다 보니 잔돈이 떨어졌을 뿐인데… 

거스름돈이 없으면 한번 봉사했다 생각하고 우수리 돈을 포기하자. 

Khi tài xế lái xe bảo rằng không có tiền lẻ nên không thể nhận lại được tiền thối thì cũng có 

trường hợp chúng ta nghi ngờ rằng "điều này không phải xảy ra thường xuyên". Có lẽ chỉ vì 

sau khi đi lòng vòng một cách thẩn thờ thì đã tiền lẻ đã hết sạch rồi..... nếu như không có tiền 

thối lại thì chúng ta hãy suy nghĩ là coi như chúng ta đã làm từ thiện một lần và hãy từ bỏ số 

tiền lẻ đó. 

 

8. 거짓/ 허위 

2 từ này đều mang nghĩa là việc biến những thứ không thật trở nên giống như thật.  

Ví dụ :  

- 나는 거짓/허위 광고에 속아 광고에서 본 것과  다른 제품을 사고 말았다. 

Tôi đã bị lừa bởi quảng cáo lừa đảo và mua phải sản phẩm khác với trong quảng cáo. 

- 범인은 경찰에서 자신은 아무 잘못이 없다고 거짓/허위 진술을 했다. 

Phạm nhân đã khai man ở đồn công an rằng không có sự nhầm lẫn nào. 

- 그의 자백은 모두 거짓/허위였음이 밝혀졌다. 

Sự thú tội của anh ấy đã làm rõ tất cả điều dối trá. 

 

Nhìn chung ‘거짓’ được sử dụng nhiều hơn và có thể kết hợp với từ vựng mang tính chất 

giao tiếp như ‘말’, nhưng đối với trường hợp ‘허위’ không thể dùng được cụm ‘허위말’ mà 

chỉ được với cụm  허위 진술’ 

Ví dụ :  

- 아이는 학원에 가지 않았으면서  갔다 왔다고 엄마에게 거짓말/ * 허위를 했다. 

Đứa bé đã nói dối với mẹ rằng không đến trường mà chỉ đến rồi về.  



 

‘허위’ được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực chuyên môn và được sử dụng chung với một số 

từ như  ‘공무서’(công văn) hay ’증명서’(giấy chứng minh),... hay xử phạt nhiều trường hợp 

bị phát giác do có ý đồ phạm tội.  

Ví dụ :  

- 그는 공무서를 위조하여 허위/*거짓 공무서 작성죄로 경찰에 붙잡혔다 

Anh ấy đã làm giả công văn và bị công an bắt vì tội làm giả giấy tờ 

- 그는 허위/*거짓 경력 증명서를 냈다가 이것이 발각돼 입사가 최소 되었다 

Anh ấy trình ra giấy tờ giả chứng nhận kinh nghiệm và điều này đã bị phát hiện nên đã 

không được vào 

- 그는 허위/*거짓 사실 유포죄로 고소를 당했다 

Anh ấy đã bị kiện với tội tuyên truyền sai sự thật.  

 

 

9. 겉/ 거죽 

2 từ vựng này đều thể hiện nghĩa chung là ‘bề ngoài của vật chất’ 

Ví dụ : 

- 겉/거죽에 더러운 것이 묻었다. 

Chôn đồ bẩn ở bên ngoài.  

- 상품 중에서 겉/거죽만 번지르르한 물건은 또 얼마나 많은가. 

Trong số các sản phẩm thì ở bên ngoài có bao nhiêu hàng đẹp.  

- 겉/거죽에 남는 이런 멍은 아주 작은 것일 뿐이야 

Vết bầm bên ngoài chỉ là điều rất nhỏ. 

 

2 từ vựng này đều thể hiện nghĩa chung là ‘mặt bên cạnh của sự kiện hoặc việc xuất hiện bên 

ngoài. 

Ví dụ : 

- 수사를  한다는 것이 겉/거죽만  핥고 말았다. 

Việc nói là điểu tra chỉ là xem qua bên ngoài. 

- 수많은 일의 겉/ 거죽만 보지 말고 핵심을 보라. 



Đừng nhìn ở bên ngoài mọi việc mà hãy nhìn vào điểm cốt lõi. 

 

Từ ‘겉’ chỉ ‘bên ngoài của những vật thể có kích cỡ lớn’, trái lại, ‘거죽’ chỉ ‘bên ngoài của 

vật thể bao gồm cả kích cõ lẫn bề dày’ 

Ví dụ : 

- 고기를 자꾸 뒤집어야 겉/*거죽만 타지 않고 속까지 익는다. 

Phải đảo thịt đều tay thì không cháy bên ngoài và chín cả bên trong. 

- 쪼개 놓고 보면 서류의 겉/*거죽과 속이 다른 것을 알 수 있다. 

Nếu như sắp xếp và quan sát thì có thể thấy những thứ bên trong sẽ khác với bên ngoài tài 

liệu. 

Ví dụ : 

- 뼈와 거죽/*겉만 남은 여자들이 아픈 아이 난민 캠프 앞에서 줄을 서서 치료를 

기다리고 있다. 

Những người phụ nữ đứng  ôm con ốm xếp thành hàng bên ngoài trước trại tị nạn và chờ 

chữa trị. 

- 소의 거죽/*겉을 벗겨 햇빛에 말린 후 가공한 가죽이 가방의 재료로 쓰인다. 

Sau khi lột da bò và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời thì nó sẽ sử dụng làm nguyên liệu gia 

công vỏ ngoài. 

- 목줄 명주는 누에고치의 거친 거죽/*겉 부분에서 자아낸 올을 실로 만들어 짠 것이다. 

Tấm lụa quàng cổ được đan bằng sợ chỉ được rút ra từ phần bên ngoài của kén tằm. 

 

Trong trường hợp ‘겉’ được sử dụng cho người để chỉ hình dáng của con người được nhìn từ 

bên ngoài được so sánh với bên trong con người, tức là sự rung động của tấm lòng, suy nghĩ, 

tính cách,... 

Ví dụ : 

- 사람의 겉과 속이 이렇게 다를 수 있다니 믿어지지 않아요. 

Không thể tin được nếu người ta nói rằng bên trong và bên ngoài của con người có thể khác 

nhau. 

- 지식 겉을 낳았지 속을 낳았나? 

Tri thứ không sinh ra từ bên ngoài mà được tạo ra từ bên trong phải không? 



- 사람은 겉만 보고 판단해서는 안 된다. 

Không thể nhìn vẻ ngoài của con người rồi phán đoán. 

- 이들은 땅 위에서 겉과 속이 드른 위선적 삶을 산 사람들이다. 

Ở trên đất liền, họ là những người sống bên cuộc sống lương thiện ở bên trong khác với vẻ 

ngoài. 

 

10. 결재 (하다), 결제 (하다) 

‘결재’ nói đến việc những người cấp trên có thẩm quyền quyết định, đồng ý với vấn đề mà 

cấp dưới dưới đưa ra, và ‘결제’ cũng nói về việc chấm dứt mối quan hệ mua bán hàng hóa 

thông qua trao đổi tiền hoặc hối phiếu. 

Trước động từ ‘ 결재하다’ chủ yếu là nội dung vấn đề mà cấp dưới đưa ra hoặc là tài liệu, 

giấy tờ, dự thảo. ‘결재’ thường được sử dụng chung trong các cụm sau: ‘결재를 

올리다’(đưa trình để phê duyệt), ‘결재를 받다’ được phê duyệt, ‘결재를 나다’, ‘결재를 

떨어지다’(Không được phê chuẩn), ‘결재를 내리다’ 

Ví dụ : 

- 김 대통령은 이 법무 장관과 최 검찰 총장의 임명을 결재하였다. 

Tổng thống Kim đã ra lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lee và Viện trưởng Viện kiểm 

sát Choi. 

- 최근에 각 회사에서는 전자 문서 시스템이 도입되어 스마트폰을 이용하며 각종 

문서를 실시간으로 확인하고 결재할 수 있다.  

Gần đây, hệ thống tài liệu điện tử được đưa vào sử dụng điện thoại thông minh ở mỗi công ty, 

có thể kiểm tra và phê duyệt các tài liệu theo thời gian thực. 

- 김 부장은 결재를 받기 위해 기획안을 들고 사장실로 들어갔다. 

Trưởng phòng Kim đã mang bản kế hoạch vào phòng giám đốc để được phê duyệt. 

- 그는 기획서를 작성해 과장에게 결재를 올렸다. 

Anh ấy đã soạn thảo bản kế hoạch rồi trình lên trưởng khoa. 

- 김 피디의 기획안이 거의 1년을 끝다가 겨우 국장의 결재가 났다. 

Bản kế hoạch của nhà sản xuất Kim đã kế thúc được gần 1 năm thì cục trưởng mới ra phê 

duyệt. 

 



Đứng trước từ ‘결제’ là các phương thức thanh toán như: thẻ, tiền mặt, hối phiếu,... 

Ví dụ : 

- 음시점 시장들은  높은 수수료 때문에 손님들의 카드 결제를 좋아하지 않는다. 

Thị trường kinh doanh ăn uống không chào đón phương thức thanh toán bằng thẻ của khách 

hàng do lệ phí thanh toán cao. 

- 최근 금융 시장이 불안해지면서 어음 결제보다 현금 결제가 늘어나게 되었다. 

Gần đây, thị trường tuyển dụng biến động nên phương thức thanh toán bằng tiền mặt tăng 

hơn so với thanh toán bằng hối phiếu. 

- 물건을 살 때 카드 결제가 아닌 현금 결제를 하면 충동구매나 과소비를 막을 수 있다. 

Khi mua hàng, nếu như thanh toán bằng tiền mặt thay vì bằng thẻ thì có thể ngăn chặn được 

việc mua sắm ngẫu hứng hoặc việc tiêu xài quá mức. 

 

- 한 건설 회사가 어음 58억을 결제하지 못해 최종 부도 처리되었다. 

Một công ty xây dựng không thể thanh toán 5.8 tỷ hối phiếu nên đã xử lý vụ vỡ nợ sau cùng 

 

11. 결혼, 혼인, 시집, 장가, 혼례 

결혼 : Được sử dụng trong phạm vi rộng nhất. 

Ví dụ : 

- 그는 여자 친구 부모님을 만나 결혼 승낙을 받았다. 

Anh ấy gặp ba mẹ bạn gái và được ba mẹ đồng ý cho kết hôn. 

- 그들은 결혼을 하고 함께 유학을 떠났다. 

Họ kết hôn và cùng nhau đi du học. 

- 결혼 적령기가 점점 늦어지고 있다. 

Độ tuổi thích hợp để kết hôn dần trở nên muộn. 

 

시집: Sử dụng với ý nghĩa là con gái đi lấy chồng, về nhà chồng, gả chồng. Ngược lại 

장가: Con trai thì cưới vợ, cho cưới vợ. 

Ví dụ : 

- 친정 부모님은 내가 시집을 가고 나면 큰오빠와 같이 살겠다고 하셨다.  

Ba mẹ ruột nói nếu sau khi tôi đi lấy chồng thì ba mẹ sẽ sống cùng với anh cả. 



- 어머니는 딸들을 혼기에 맞춰 시집을 보내려고 애를 썼다. 

Mẹ quyết tâm gả tất cả các cô con gái khi đủ tuổi kết hôn. 

 

혼인: Chủ yếu sử dụng trong thể loại văn viết hoặc thuật ngữ chuyên môn mang tính 

pháp lý. 

Ví dụ : 

- 혼인법에 따르면 남녀 모두 20 세가 되면 부모의 승낙 없이 혼인을 결정할 수 있다. 

Theo luật hôn nhân, nam nữ đủ 20 tuổi có thể quyết định hôn nhân mà không cần ba mẹ 

đồng ý. 

- 고려 귀족들은 좋은 가문과 혼인을 맺어 그들의 신분을 더욱 높이려고 하였다. 

Những quý tộc thời Cao Ly kết hôn với gia đình danh giá để nâng cao thân phận của họ hơn 

nữa. 

 

혼례: Có nghĩa là kết hôn, sử dụng với ý nghĩa “ Cử hành hôn lễ”. 

Ví dụ : 

- 두 사람은 좋은 날을 택하여 혼례를 치르고 백년해로를 하게 되었다. 

Hai người lựa chọn ngày đẹp để cử hành hôn lễ và cùng sống với nhau đến lúc già ( đến trăm 

tuổi). 

- 조선 시대에는 신랑이 신부 집으로 가서 혼례를 올린 후에 함께 신랑 집으로 가는 

것이 일반적이었다. 

Vào thời đại Joseon, thông thường chú rể đến nhà cô dâu cử hành hôn lễ rồi về nhà chú rể. 

- 한옥 마을에서는 미국인 신랑과 한국인 신부의 전통 혼례가 거행되었다. 

Hôn lễ truyền thống của chú rễ người Mỹ và cô dâu người Hàn Quốc được tổ chức tại làng 

Hanok. 

 

 

12. 경신, 갱신 

경신: Có nghĩa là “lập kỷ lục tốt hơn kỷ lục hiện tại”. 

Ví dụ : 

- 한국 자동차 화사의  경영 실적이 최고 기록을 경신했다./  *갱신했다. 



Kết quả kinh doanh của công ty xe hơi Hàn Quốc lập kỷ lục cao nhất. 

- 그 회사의 주가가 사상 최고치를 경신할/  * 갱신할 것으로 예상된다. 

Dự đoán giá cổ phiếu công ty đó sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử. 

 

갱신: Có nghĩa là “ làm mới lại hoặc gia hạn thời hạn, hiệu lực của giấy tờ hợp pháp”. 

Ví dụ : 

- 운전면허증을 제때에 갱신히지/ *경신하지 않으면 과태료를 내야 한다. 

Nếu không đổi giấy phép lái xe đúng thời hạn thì phải đóng tiền phạt. 

- 구단은 소속 축구 선수인 박 씨의 활약을 높이 평가하여 그와의 계약을 갱신하고/ 

*경신하고 싶어한다. 

Câu lạc bộ thể thao đánh giá cao hoạt động tích cực của cầu thủ bóng đá Park và muốn ký 

tiếp hợp đồng với anh ấy. 

- 그는 여권 만료가 3 개월 남아 여권을 갱신하기/* 경신하기 위해 구청을 찾았다. 

Còn 3 tháng nữa là hết hạn hộ chiếu nên anh ấy đã tìm đến ủy ban quận để làm mới hộ chiếu. 

 

* Có nhiều trường hợp 경신 và 갱신 có Hán tự giống nhau và phát âm giống nhau nên 

hay lẫn lộn. Nhưng chúng ta phải chú ý nghĩa khác nhau để sử dụng. 

 

13. 고요하다, 조용하다 

고요하다 : Sử dựng khi nói đến 1 sự việc đang ở trong trạng thái yên tĩnh hoàn toàn không 

nghe thấy âm thanh gì, có thể sử dụng: ‘ hình dáng ngủ say,  biển lặng, hết động đất’. So với 

조용하다 thì 고요하다 thể hiện trạng thái im ắng hơn, cảm nhận bầu không khí thanh bình 

và im ắng. 

Ví dụ : 

- 눈 내리는 고요한/ 조요한 밤에 두 남녀가 하늘을 날고 있는 그림을 보고 있었다. 

Tôi đang xem bức tranh 2 nam nữ đang bay lên bầu trời trong màn đêm tĩnh lặng có tuyết rơi. 

- 세존께서는 적막하고 고요한/ 조용한 곳을 좋아해서 깊은 산사로 가서 마음을 닦았다. 

Phật Thích ca Mâu ni thích nơi tĩnh mịch và yên ắng nên đã đi lên sơn tự (chùa trên núi sâu) 

để thiền định. 

- 인기척이 없는 고요한/ 조용한 밤에 함박눈이 펄펄 내려 땅에 쌓였다. 



Trong màn đêm tĩnh lặng không có bóng người, hoa tuyết rơi chất đầy trên đất. 

 

조용하다: Không thể sử dụng trong tình huống nghe thấy tiếng động ( âm thanh) lớn nhưng 

có thể sử dụng trong tình huống nghe thấy tiếng động nhỏ. Vì vậy có thể sử dụng ‘ 조용하다’ 

khi giải thích về tính cách, thái độ của người ít nói và có hành động điềm đạm. 

Ví dụ : 

- 노인이 시끄럽게 떠드는 젊은이를 조용하게 / * 고요하게 타일렀다. 

Cụ già nhắc nhở nhẹ nhàng thanh niên đang làm ồn. 

- 그는 본래 조용한/ *고용한 성격의 사람으로 웬만해서는 다른 사람과 큰 소리를 내며 

싸우지 않는 편인데, 이번에는 무슨 일인지 고성을 지르고 있다. 

Anh ấy vốn dĩ là người có tính cách khá điềm đạm, không lớn tiếng và không đánh nhau với 

người khác nhưng lần này lại hét lớn là có chuyện gì vậy. 

 

14. Thẳng, ngay thẳng 

Từ vựng này để nói về trạng thái uốn cong hoặc không vươn thẳng. 

곧다  chỉ về hình dáng vươn ra 1hướng  nhu 1 cành cây hoặc không thẳng tắp. Diễn tả lòng 

người ngay thẳng hoặc mạnh mẽ không lay động. 

Mặt khác từ 바르다 nói về tình trạng xiu vẹo sang 1 hướng nào đó không liên quan đến  vị 

trí hay phuong hướng. Lúc này không thể thay thế cho 곧다 

Ngoài nghia chung của chữ 바르다 thì con biểu hiện ý nghĩa đúng đắn và phù hợp với 1 quy 

chuẩn hay nguyên lý mang tính xã hội nào đó. 

 

15. 관습, 관행, 관례 

관습 mang ý nghĩa của phong tục hoặc trình tự được gìn giữ trong suốt 1 thời gian dài trong 

một xã hội nào đó. 

관행 chỉ 1 khuynh hướng sử dụng về hình thức hành đông từ trước tới nay so với trước đây 

thì chủ yếu mang tính tiêu cực. 

관례 ý nói việc làm từ trước đây nhất định duy trì và kéo dài trinh tự đó và dần trở thành 

phong tục. 

 



16. 교포, 동포, 교민 

Từ vựng này dung để chỉ ra người có cùng một dân tộc. 

Từ ”동포” dùng để chỉ ra người mang trong minh cái suy nghĩ về dân tọc, trong 1 dân tọc 

không phân biết xuat thân ở đâu hoặc co cùng 1 dòng mái. 

Trái  với đó từ 교포 đuoc dùng để Nói ra số ít  người đồng bào sống va lam viec o nước 

ngoài. 

Từ 동포 thì mang tinh tình cảm và chứa đựng cảm tình về tinh thần dân tộc nên thường 

xuyên sử dụng đê nhấn mạnh tình cảm dân tộc. 

Từ 교민 dùng để nói về những đồng bào đang sông ở nước ngoài và phân biệt với người dân 

đang sông trong nước . Trong khi từ 교포 thì nhấn mạnh bản sắc của người nào đó ở nơi nào 

đó, còn 교민 thì nhấn mạnh ý nghĩa với tư cách của một thành viên đang xây dựng cộng 

đồng. 

 

17. 구분하다/ 구별하다 

_ Tất cả 2 từ trên đều có ý nghĩa là “phân chia hay phân biệt một cái gì đó” 

Ví dụ :  

Anh ấy không thể phân biệt được chuyện công chuyện tư và đã làm việc riêng cho bản thân 

mình ở công ty 

Người chồng bảo rằng muốn có cả 2 con không phân biệt nam hay nữ. 

_구분 có ý nghĩa là “chia toàn thể ra thành mấy phần”. Chính vì vậy việc được chia ra nó có 

liên quan từ toàn thể tập hợp cho đến một cá nhân. Nên khi này chúng ta không thể sử dụng 

구별 được. 

Ví dụ :  

Thân mình con kiến được chia thành đầu, ngực và bụng . (dùng 구분) 

Việc phân chia thời đại ra thành nguyên thủy, cổ đại, trung đại và cận đại là mang tính tổng 

quát (dùng 구분) 

Trong nhà chúng ta thì nhà tắm và nhà vệ sinh được phân chia ra (dùng 구분) 

_ 구별 có ý nghĩa là “tùy theo chủng loại và tính chất mà phân chia rạch ròi ra nhằm biết 

được điểm khác biệt đó”. Chính vì vậy 구별 cần trên 2 đối tượng có điểm khác biệt nhau, 

đồng thời nó không được dùng trong trường hợp không lấy sự khác biệt làm tiền đề để phân 



chia ra. Khi này thì những đối tượng có sự khác biệt cũng có thể sẽ không liên quan từ  toàn 

thể tập hợp  đến cá nhân chúng. Chúng ta không thể sử dụng từ 구분 trong mối quan hệ như 

vậy. 

Ví dụ :  

Người mù màu thì không thể phân biệt được màu xanh và màu đỏ. (dùng 구별) 

Giỏ xách này hầu như được làm giống y như hàng hiệu thật nên những chuyên gia cũng khó 

mà phân biệt được giỏ xách này có phải là hàng thật hay hàng giả. 

_ Tuy nhiên việc được chia ra hay việc được phân biệt có thể có liên quan đến toàn bộ của 

một cá nhân hay không thì có thể sử dụng cả 구별 và 구분 trong một số trường hợp mơ hồ, 

không phân định được. 

Ví dụ :  

Phân biệt công và tư hay phân chia công và tư. 

phân biệt nam và nữ hay phân chia thành nam và nữ. 

 

18. 구하다/ 찾다 

_ Cả 2 từ tren đều mang ý nghĩa là “muốn nhận cái mà bản thân mình cần”. 

Ví dụ :  

Sau khi xem kĩ máy móc một lúc thì tôi đã có thể tìm kiếm được cái mình cần. 

Anh ấy nhờ bạn bè kiếm việc cho mình 

Bố tôi đã đi lang thâng đây đó để tìm việc làm. 

 _ 구하다 được sử dụng cùng với “cái không tồn tại đối với bản thân mình”,  ngược lại 찾다 

có ý nghĩa rộng hơn, được sử dụng cùng với “cái không tồn tại đối với bản thân mình hoặc 

tồn tại đối với bản thân mình tuy nhiên hiện tại là nó không hiện hữu” 

Ví dụ :  

Vợ chồng chúng tôi vay mượn tiền khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được căn nhà thuê. 

(dùng 구하다) 

Tôi đã đi tìm kiếm lời khuyên về vấn đề đó cho vị tiền bối mà tôi quen biết thân. (dùng 

구하다) 

 Tôi đã mở đèn pin để tìm kiếm chiếc chìa khóa bị rơi trên sàn nhà. (dùng 찾다)  

Mẹ tôi đã đi và lục lọi khắp trong làng để tìm kiếm đứa em đã bị mất. (dùng 찾다) 



_ 찾다 cũng được dùng trong trường hợp cho dù không nổ lực cố gắng thì cũng có thể tình 

cờ phát hiện ra được, tuy nhiên 구하다 chỉ được sử dụng trong hoàn cảnh nếu không nổ lực 

cố gắng thì  không thể nhận được. 

Ví dụ :  

Tôi đã tình cờ tìm được dưới chân giường thuốc mà tôi từng nghĩ rằng nó đã bị mất (dùng 

찾다) 

Hôm nay khi dọn dẹp thì tôi đã tìm được đồ vật bị mất. (dùng 찾다) 

Con cái dù chỉ để yên cho chúng thì chúng cũng tự biết mà tìm kiếm con đường sống tốt cho 

bản thân. (dùng 찾다) 

_Khi thông thường không có người làm việc ở cửa hàng  thì”사람을 구하다” được dùng với 

ý nghĩa là “tìm người để làm việc”. Tuy nhiên “사람을 찾다” thông thường được dùng với ý 

nghĩa là “tìm người bị mất” 

Ví dụ :  

Tôi xem quảng cáo tìm kiếm người làm việc và đã đi vào bên trong cửa hàng (dùng 구하다)  

Trên poster tìm kiếm người thất lạc thì có bức ảnh của đứa trẻ bị mất tích. (dùng 찾다) 

 

19. 그르다 /  잘못되다 

_그르다 là tính từ, đồng thời khi đứng nhìn từ gốc độ phán đoán mang tính chuẩn mực thì 

그르다  thể hiện trong trạng thái “những hành vi của con người hay những việc có liên quan 

đến những hành vi đó dần dần xa vời và trở nên sai lệch so với đạo lý hay lẽ phải hay đạo 

đức”. Và từ trái nghĩa với nó là 옳다, mang tính chất phụ thêm vào với ý nghĩa “có ít triển 

vọng đối với những việc hay những hoàn cảnh may mắn” 

Ví dụ :  

Đặt nặng tâm trí vào những việc vô vọng là không nên. (dùng 그르다) 

Đối với việc giáo dục trẻ cá biệt thì người ta bảo rằng phương pháp khơi dậy cảm xúc trong 

lòng đứa trẻ rồi thức tỉnh cảm xúc đó thì có hiệu quả hơn việc giáo huấn cứng nhắc theo kiểu 

cái này đúng cái kia sai. (dùng 그르다) 

Việc anh ấy cải tà quy chính là chuyện vô vọng. (dùng 그르다) 

Sau khi tôi chết đi lên thiên đường là điều vô vọng. (dùng 그르다) 



Anh ấy quần áo chỉnh tề rồi đứng xuống bậc thềm đá. Bây giờ việc học chữ đã chỉ còn là 

điều vô vọng. (dùng 그르다) 

_ 잘못되다 là động từ ám chỉ việc “đang trong trạng thái thất bại sai lầm”. Khi này  

잘못되다 không căn cứ vào phán đoán mang tính đạo đức mà thể hiện điều không đúng với 

những tiêu chuẩn đúng đắn hay giải đáp hay những kiến thức thường ngày được đưa ra làm 

chủ đề “cũng giống như thời gian, giải đáp, tính toán, phương pháp, suy nghĩ đã thất bại sai 

lầm”. Trong trường hợp như vậy thì không thể sử dụng thay thế với 그르다 

Ví dụ :  

Việc này nếu mắc sai lầm thì chúng ta sẽ phá sản. 

Máy móc này đã bị hư hỏng cái gì đó. 

덕산댁 sinh ra복남이 và vì việc ăn uống sau khi sinh không cử kiêng nên cuối cùng đã mắc 

chứng đột quỵ và nằm bất động trên giường bệnh.  

Nếu như việc đặt trước  bị trục trặc nên thời gian chuyển đổi máy bay không đúng thì có khi 

cũng sẽ bị lãng phí khoảng chừng 1 hay 2 ngày. 

 

20. 기르다 (Nuôi), 키우다 (Nuôi), 먹이다 (Cho ăn), 치다 (Nuôi) 

Những từ vựng nêu trên có nghĩa là “Chăm sóc và cung cấp chất dinh dưỡng để sinh vật có 

thể phát triển tốt” 

‘기르다,키우다’ dùng được tất cả cho người, động vật, thực vật. ‘먹이다,치다’chỉ dùng 

cho động vật, không dùng cho ý nghĩa chăm sóc vật nuôi trong nhà mà dùng cho trường hợp 

chăm sóc gia súc như ‘bò, heo’ 

Ví dụ :  

Trẻ em mua cá vàng và nuôi chúng. 

Dân tộc du mục v ì nuôi (치다) cừu và cho gia súc ăn (먹이다) nên di chuyển nhiều. 

Những trái táo mọc trĩu trịt trên cây táo do được hết lòng chăm sóc. 

Chủ thể Tân ngữ 기르다 키우다 먹이다 치다 

Bố Em bé o o x x 

Chó Chó/mèo o o x x 

Bố Bò/heo o o o o 

Bố Cây/Hoa/Rau o o x x 



 

‘기르다,키우다’ có thể dùng kết hợp với ‘năng lực, phẩm chất’ và có nghĩa là ‘Cố gắng để 

cho tinh thần và năng lực trở nên thành thạo và ưu tú hơn’. 

Ví dụ : 

Môn xã hội là môn học về nuôi dưỡng kĩ năng tư duy và phẩm chất công dân của học sinh. 

Đọc sách và viết chữ giúp cho giáo dục tư duy logic. 

Những học sinh xem xét kĩ lưỡng về tác giả bài báo hoặc hình ảnh sẽ nuôi dưỡng được năng 

lực và thói quen thể hiện bản thân. 

 

‘키우다’ được sử dụng cho người và còn co nghĩa ‘Nuôi dưỡng để phát triển về mặt tinh 

thần cũng như năng lực’. 

Ví dụ : 

Trường trung học này chuyên đào tạo nghệ sĩ. 

Vì sự phát triển của công ty, cần nuôi dưỡng những nhân tài tài giỏi và khuyến khích tinh 

thần làm việc của nhân viên. 

Người ấy nói sẽ tài trợ cho viện nghiên cứu văn hóa chính trị và nuôi dưỡng những nhà 

chính trị tài giỏi và có năng lực. 

 

21. 기부(하다), 기증( 하다) Tặng, biếu, hiến tặng, đóng góp 

Những từ nêu trên đều có ý nghĩa là ‘cho những thứ của bản thân mình có cho những người 

không có” 

‘기부’ về cơ bản có nghĩa là ‘보태다 : Bù đắp/Bổ sung thêm’ thiên về ý nghĩa ‘Bù đắp giúp 

cho những người thiếu thốn bằng những thứ mình có’ còn mặt khác ‘기증’về cơ bản có 

nghĩa ’Gửi/cho đi luôn’ thiên về ý nghĩa ‘Cho thứ gì đó cho người cần thiết hơn’ 

Ví dụ : 

Tôi đã nộp đơn cho các chương trình đóng góp tài năng để đóng góp cho xã hội bằng cách 

tận dụng những tài năng mà tôi có. 

Cô gái thợ làm tóc đến viện dưỡng lão để đóng góp tài năng của mình và cắt tóc miễn phí 

cho phụ nữ. 

‘재능 (Tài năng) không phải là thứ có thể được trao cho người khác, và ở trường hợp này, ta 

không thể dịch thành 'quyên góp'. Tất nhiên, 'quyên góp tài năng' không có nghĩa là 'trao tặng 



tài năng' mà là 'đóng góp' tức là' giúp đỡ người khác ', vì vậy' quyên góp tài năng 'có nghĩa là' 

giúp đỡ người khác thông qua tài năng ' 

장기/Nội tạng 기부/기증 (Hiến tặng) 

개인 소장품 (Vật sở hữu cá nhân) 기부/기증 (Quyên góp) 

‘기부’  dùng chủ yếu là tiền hoặc những thứ co thể qui ra tiền, mặt khác ‘기증’ thì dùng với 

nhưng thứ không thể qui ra tiền được. 

Ví dụ : Người ấy đóng góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ học bổng của trường. 

Dạo gần đây,trại trẻ mồ côi chúng tôi nhận được một số tiền lớn quyên góp từ 1 người nào 

đó có tên không sáng sủa. 

Tôi có suy nghĩ sau này khi chết đi sẽ hiến nội tạng cho những người cần thiết. 

Ông đã đóng góp bảo vật lâu đời của gia đình cho viện bảo tàng. 

 

23. 기쁘다, 즐겁다, 유쾌하다  Vui 

Những từ này mang nghĩa phổ biến là ‘ Có cảm giác tốt về sự thật hay sự việc nào đó’ 

Ví dụ : 

Tôi không vui cả ngày hôm nay. 

Đứa con trí tuệ khiến cho người cha vui còn đứa con ngốc nghếch là nỗi lo của người mẹ. 

Người đó phát biểu thành công trong việc chế tạo được kim cương nhưng thực tế do mơn đệ 

của ông vì muốn làm hài lòng thầy của mình mà đã cố tình đặt kim cương tự nhiên vào. 

‘기쁘다:vui’ có nghĩa là “Mang lại cảm giác tốt đẹp khi tiến hành được một việc mà mình 

mong muoến hoặc được lấp đầy những gì mình thiếu thứ gì đó”, quan trọng là việc phán 

đoán mang tính tâm lí về sự thật nào đó hay gắn với việc khác. Vì thế khi biểu đạt thì chỉ 

dùng ở ngôi thứ nhất còn khi đặt câuhỏi thì chỉ có thể dùng cho ngôi thứ hai. 

Ví dụ : 

Tôi rất vui khi được gặp bạn. 

Tôi rất vui khi đứa em trai bỏ nhà đi trở về. 

Tôi/bạn/người ấy mang bộ dạng không vui rồi quay ra sau ngồi. 

 

‘즐겁다’ có nghĩa là “Ở trạng thái bình thường,xuất hiện cảm giác tốt do có điều kiện tích 

cực xuất hiện thêm”. Vì thế, khi nói câu ‘Gặp và nói chuyện với bạn bè thì vui’ thì việc “gặp 

bạn bè và nói chuyện” khiến chủ thể hài lòng, mặt khác câu ‘Việc gặp và nói chuyên với bạn 



bè thì vui’  so với ‘ Thời gian, quá trình gặp và nói chuyện với bạn’ sẽ nhấn mạnh hơn về  

trải nghiệm với sự hài lòng. 

 Ví dụ : 

Thật vui mắt khi xem bức tranh này. 

Những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ ở sân vận động. 

Học được bất cứ thư gì hữu ích hay mới mẻ đều khiến tôi cảm thấy vui. 

Ví dụ : 

즐거운 /기쁜 (여행,휴가, 방학): chuyến du lịch/ kì nghỉ, nghỉ hè vui 

‘유쾌하다:phấn khởi/thích thú’ có nghĩa chủ yếu là ‘ở trạng thái sảng khoái/thoải mái được 

tạo ra bởi một thứ gì đó khác’,nó mang tính thụ động hơn là ‘기쁘다,즐겁다: vui’ 

Ví dụ : 

Cho dù việc liên quan đến nhau đã kế thuc nhưng việc nghe tiếng cúp máy diện thoại khiến 

trong lòng không thoải mái tí nào. 

Ở một môi trường không thoải mái thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến 

trong lòng vui được. 

유쾌한 (기분,성격) : Tâm trạng/Tính cách thoải mái 

‘즐겁다,우쾌하다’ không chỉ sử dụng cho trạng thái về tâm lí mà chúng ta có thể tùy vào 

hoàn cảnh đề nói về bầu không khí như ” 즐거운/유쾌한 분위기” 

 

24. 길, 거리, 도로, 가도  

Tất cả những từ này đều dùng chỉ những con đường do con người tạo ra để con người di 

chuyển nhưng bên cạnh đó nó cũng bao hàm ý nghĩa chỉ những con đường được tạo ra một 

cách tự nhiên. 

Ví dụ :  

- 길/거리/도로/가도에는  많은 차들이 빠른 속도로 달리고 있다.   

Nhiều xe chạy tốt độ nhanh trên đường.  

- 길/거리/도로/가도 위로 따가운 햇살이 내리쬐고, 바람 한 점 볼지 않는 여름이다.   

Đó là mùa hè mặt trời nóng  gay gắt chiếu trên mặt đường và không có lấy một chút gió. 

 



‘길’  được sử  dụng phổ biến nhất với nghĩa là con đường trải dài ở đất liền, biển, bầu trời và 

con người thường xuyên đi lại, ngoài ra còn dùng để gọi những con đường trong tự nhiên 

như 산길 – đường núi, 오솔길 -  đường mòn. 

Ví dụ : 

- 하늘에도  길/거리/도로/가도가 있고 바다에도 길/거리/도로/가도가 있다. 

- 산속에는 사람들이 다녀 생긴 작은 길/거리/도로/가도가  나  있다. 

 

25. 산길/오솔길 

‘길’  ngoài nghĩa cơ bản là chỉ đường thì nó còn mang ý nghĩa giống với ‘도중’ (trên đường, 

trong khi, trong lúc), và mang ý nghĩa chỉ phương pháp làm việc gì đó hoặc nó cũng mang ý 

nghĩa chỉ  mục tiêu trong cuộc sống, đạo lý mà con người phải giữ trong đời. 

Ví dụ : 

- 오는 길/거리/도로/가도에 급하게 골목을 빠져나가는 사람을 보았다. 

- 먹고 살 길을 찾아 많은 사람들이 도시로 몰려들었다. 

- 우리는 그를 살릴 길이 없어서 발만  동동 구르고 있었다. 

 

‘거리’ là từ dùng để chỉ đoạn đường có các tòa nhà và các thiết bị xung quanh đó. Ví dụ như 

카페거리, 장터거리 (khu chợ), đó là những đoạn đường mà ở đó có các tòa nhà các khu 

mua bán ăn uống như quán café,… 

Ví dụ : 

- 카페 거리/길/도로/가도는 구경 나온 인파들로 본적였다. 

- 휴일이면 장터거리/길/도로/가도를 돌아다니면 이곳저곳을 둘러보는 것이 나의 

취미이다. 

- 그의 취미는 시장 거리/길/도로/가도를 돌아다니는 것이었다. 

 

‘도로’ là nói đến đường được làm trên đất, được làm nhẵn bề mặt để đi lại dễ dàng và trên 

đất đó người ta có thể dựng lên các trụ, các cột. Vì vậy mới có từ ‘고가 도로 – cầu vượt 

(đường trên cao)’ chứ không có từ 고가 길, 고가 거리, 고가 가도. 

Ví dụ : 



- 시청에서는 많은 고가 도로, 육교, 지하도를 만들고 길을 넓히고 한편 지하철 공사도 

하였다. 

도로 tuy là nói đến đường được làm nhẵn bề mặt để dễ di chuyển nhưng cái đó có thể vẫn 

chưa được tráng nhựa hoặc đổ bê tông. Theo đó thì những con đường chưa tráng nhựa thì 

được gọi ‘비포장도로’  và ngược lại ‘가도’  được dùng để chỉ đường đã được tráng nhựa, 

đổ bê tông và cũng không bao giờ sử dụng từ ‘비포장 가도’ 

Ví dụ : 

- 마을 위쪽으로 난 포장도로는 이제 막 닦으려는 비포장도로와 이어져 있던 것 같다. 

- 철도와 고속 도로의 발달로 우리나라는 거의 ‘1일 생활권’이되었다. 

 

‘가도’ là một từ khá lâu,khá cũ diễn tả con đường chính lớn được làm nhẵn bề mặt và không 

có những vật chướng ngại như đèn tín hiệu giao thông, vạch trắng dành riêng cho người đi 

bộ,…nên có thể dùng cùng với từ ‘무패, 연승’ 

Ví dụ : 

- 용별들의 눈부신 활약으로 우리 팀이 2 대 1 로 대역전에 성공, 상태 팀의  무패 

가도에 제동을 걸었다. 

돌풍을 일으키고 있는 이 팀은 5위인 팀과의 인천 훔경기에서 시즌 첫 만루 훔런 등 

장단 19 안타를 쳐 20대 6으로 대승하며 5연승 가도를 달렸다. 

 

‘가도’ thường được dùng với ý nghĩa ẩn dụ ví dụ như ‘ 승진 가도/ 출세 가도를 달리다’ 

Ví dụ : 

- 그 사람은 젊은 시절 경리 사원으로 입사하여 남들보다 빠른 출세 가도를 달렸다. 

- 보수적인 공무원 조직 사회에서 꾸준히 승진 가도를 달려 온 비결이 무엇이 나는 

질문에 신 보좌관은 ‘한 우물을 팠기 때문’이라고 답했다. 

 

26. 까다, 벗기다  

Những từ này đều mang ý nghĩa loại bỏ của vật chất bên ngoài đang quấn lấy một vật thể 

nào đó. 

Ví dụ : 



- 나는 손으로 귤껍질을 까서/벗겨서 입으로 넣었다. 

- 어머니는 칼로 밤 껍질을 깠다/벗겼다. 

- 껍질을 깐/벗긴 사과는 금방 색이 변한다. 

 

‘까다’ đặt trọng tâm vào việc loại bỏ vỏ bên ngoài của vật và làm lộ ra cái có bên trong, 

ngược lại ‘벗기다’ lại đặt trọng tâm vào việc lột bỏ vỏ bên ngoài vật. Theo đó ‘벗기다’ 

không dùng với bản thân của vật thể không có vỏ. 

Ví dụ : 

- 나는 귤을 까서 알맹이를 아이에게 주었다. 

- 밤을 까니 하얀 알맹이가 드러났다. 

- 어머니는 나에게 마늘을 까서 알맹이만 달라고 부탁하셨다. 

 

 

 

Đối với trường hợp quần áo của con người hoặc da của động vật thì chỉ có thể sử dụng 

‘벗기다'’ lúc này không thể sử dụng ‘까다’. Vì ‘까다’ đặt trọng tâm vào việc làm lộ cái bên 

trong của vật chất. 

Ví dụ : 

- 엄마는 아이를 씻기기 위해 아이의 옷을 벗겼다. 

-  이 가죽은 동물의 가죽을  벗겨 만든 진짜 가죽이다. 

 

Với trường hợp các câu tục ngữ ‘알을 까다’, ‘엉덩이를 까다’ ‘이마를 까다’ thì có thể sử 

dụng ‘까다’ vì đặt trọng tâm vào việc làm lộ bên trong ra ngoài. 

Ví dụ : 

- 우리 집 닭은 알을 많이 깐다. 

- 엉덩이에 얼마나 멍이 들었는지 보게 어덩이 좀 까 봐. 

- 너 이마 예쁜 거 자랑하려고 일부러 이마 까고 다니는 거지? 

 

27. 껍데기, 껍질 



Tất cả những từ này đều mang ý nghĩa vật chất đang quấn bên ngoài của vật thể nào đó. 

‘깝데기’ là nói đến những vỏ cứng như hàu, ốc,... 

Ví dụ : 

- 조개의 껍데기를 밟자  와작 소리가 났다. 

- 달걀은 껍데기가 쉽게 깨지므로 세게 쥐면 안 된다.  

 

‘껍질’ là nói đến những vỏ không cứng ví dụ như trái cây, rau củ,... 

Ví dụ : 

- 나는 손으로 귤 껍질을 깠다. 

- 나는 사과 껍질을 칼로 깎았다. 

- 어머니는 나에게 양파 껍질을 벗겨 달라고 부탁하셨다. 

 

Với trường hợp thức ăn mà con người ăn, ‘껍질’ vì là vỏ không cứng nên có từ ‘껍질째’ – 

đồ ăn còn vỏ. Nhưng ‘껍데기’  là vỏ cứng nên không thể ăn ‘껍데기째’. 

Ví dụ : 

- 나는 사과를  껍질째/ 굴을 껍데기째 먹었다. 

‘껍데기’ bởi vì cứng nên nếu bỏ phần lõi, nhân bên trong đi thì sẽ xuất hiện một không gian 

nên sẽ có những từ như ‘빈 껍데기’ hoặc ‘껍데기 속’. ‘껍질’ thì không có những từ biểu 

hiện như vậy. 

Ví dụ : 

- 나는 바다에서 소라의 빈 껍데기를 주워 왔다. 

- 나는 꼬챙이로 고둥의 껍데기 속에 있는 알맹이를 뺐다. 

 

 

28. 꼬리, 꽁무니, 꽁지 

꼬리 là từ chỉ bộ phận mỏng và dài nằm ở phía sau của động vật. 

Ví dụ : 

Con chó vẫy đuôi để thể hiện sự vui mừng hoặc bày tỏ tình cảm. 

Đuôi thằn lằn dù bị cắt đi thì không lâu sau sẽ mọc trở lại. 

Khi lạnh, con cáo sẽ quấn đuôi quanh thân thể để chống đỡ cái lạnh. 



 

꽁무니 là từ dùng để chỉ bộ phận mông của người, thú, côn trùng hoặc chim.  

Ví dụ : 

Con đom đóm có phần đuôi (mông) phát ra ánh sáng. 

Con trâu có tập tính theo đuôi (mông/phía sau) con vật đi trước. 

Thuyền trưởng đeo súng ở bên hông (mông). 

 

꽁지 là từ dùng để chỉ phần lông đuôi của chim. 

Ví dụ : 

Khi bay, lông đuôi có nhiệm vụ điều chỉnh phương hướng, khi đi bộ hoặc ngồi, nó giúp chim 

giữ thăng bằng. 

Con chim công đực có cái đuôi dài và đẹp để thu hút con chim công cái. 

Do lông đuôi của con vịt ngắn nên khi bơi trên mặt nước, nó chịu ít lực cản từ nước hơn. 

 

꼬리 và 꽁무니 có thể dùng để chỉ phần phía sau của vật thể. 꼬리 chủ yếu dùng để chỉ phần 

sau của xe hơi, xe đạp, xe kéo. 

Ví dụ : 

Đuôi (máy bay, diều, sao chổi, xe lửa) 

Đuôi diều giúp giữ thăng bằng cho diều và giúp diều bay trên bầu trời. 

Sao chổi càng gần mặt trời thì càng sáng và đuôi cũng dài hơn. 

Đuôi (taxi, xe đạp, xe tải, xe đẩy) 

Tôi vẫy tay cho đến khi không nhìn thấy đuôi xe taxi chở bạn tôi nữa. 

Từ phía đuôi chiếc xe tải cũ, làn khói đen được nhả ra. 

 

29. 꾸다, 빌리다, 대출하다 

Những từ này để chỉ ý nghĩa hứa sẽ trả lại sau này hay nhận lại tiền còn lại hoặc đồ vật. 

Theo sau 꾸다 có thể không có danh từ cụ thể nhưng theo sau 빌리다 bắt buộc phải có danh 

từ cụ thể. Vì thể có thể sử dụng 돈을 꾸다/돈을 빌리다 nhưng với những thứ dù có sử dụng 

cũng không thể biến mất như 책, 옷 thì chỉ dùng 빌리다. 

 Ví dụ : 



Đây là số tiền mượn (꾸다, 빌리다) khẩn cấp cho chi phí phẫu thuật nên tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trả lại. 

Tôi không bộ com lê nào đứng đắn nên đã mượn (*꾸다/빌리다) từ chị gái rồi mặc. 

Tôi không mượn (*꾸다/빌리다) rồi đọc tiểu thuyết của tác giả mình yêu thích mà phải mua 

về rồi đặt lên giá sách thì mới hài lòng. 

대출하다 được sử dụng trong những điều kiện đồng ý cho mượn từ những cơ quan chính 

thức có trách nhiệm cho mượn, ví dụ như ngân hàng, thư viện. 

Ví dụ : 

Việc ngân hàng cho những người không có nhà nhận tiền vốn dài hạn là việc làm đúng đắn 

Vì tôi trả sách trễ cho ngân hàng nên phải nộp tiền phạt. 

Nơi đây hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt với khó khăn vì tiền vốn bằng 

việc cho mượn với mức tiền lời thấp. 

 

Phạm vi sử dụng của từ 빌리다 rộng nên có thể thay thế cho 대출하다 nhưng 꾸다 chủ yếu 

chỉ sử dụng thay thế cho việc mượn giữa các cá nhân. 

Tôi mượn (빌리다, 대출하다,*꾸다) tiền từ ngân hàng và khởi nghiệp. 

Tôi mượn (빌리다, *대출하다,꾸다) tiền từ bố và khởi nghiệp. 

Ai Mượn từ ai Mượn cái gì 꾸다 빌리다 대출하다 

Chulso Bạn Tiền O O X 

Chulso Bạn 
Sách, quần 

áo 
X O X 

Chulso 
Ngân hàng, 

thư viện 
Sách, tiền X O O 

 

30. 꿰매다, 깁다 

꿰매다 dùng để chỉ khâu lại và đính hai bộ phận lại với nhau. So với 꿰매다, thì 깁다 dùng 

trong phạm vi nhỏ hơn, như “khâu và đính những bộ phần sờn mòn hoặc rách như quần áo, 

vớ, vải, vân vân.” Theo đó, khi sửa chữa những đồ vật dùng đã lâu nên bị sờn, ta đều có thể 

sử dụng hai từ trên. 

Ví dụ : 



Cô ấy khâu phần tay áo bị rách cho tôi. (Dùng cả 2 từ) 

Chunghee đang vá lại cái áo bị rách. (Dùng cả 2 từ) 

Vì bà muốn tự tay khâu lại đôi vớ truyền thống nên đã bảo tôi xỏ chỉ vào lỗ kim. (Dùng cả 2 

từ) 

 

꿰매다 có thể dùng khi muốn làm những đồ vật mới từ vải. Còn 깁다 thì không được. 

Thợ may Kim cắt và may thử bộ com lê của tôi. (꿰매다, *깁다) 

Bà may những miếng vải thành một và làm thành cái chăn. (꿰매다, *깁다) 

Cô gái đính những viên đá và trang trí đôi gang tay dài của mình. (꿰매다, *깁다) 

깁다 có thể được lý giải bằng ý nghĩa may lại những miếng vải đã mòn hoặc vá lại lỗ thủng 

bằng cách đặt miếng vải khác lên và may lại. 

Ví dụ : (dùng 깁다) 

Vợ tôi dùng miếng vải khâu lại phần bị thủng trên vớ cho tôi. 

Chiếc quần của anh ấy, một bên đầu gối được may bằng vải đen, bên còn lại được may bằng 

vải xám. 

Cánh buồm của con tàu ấy được khâu lại một cách sặc sỡ. 

 깁다 còn được sử dụng với ý nghĩa bổ sung nội dung còn thiếu của sách hoặc câu chữ và sử 

dụng với các biểu hiện từ như 깁고 보태서 hoặc 깁고 고쳐 còn 꿰매다 thì không có ý 

nghĩa như vậy. 

Cuốn sách này là cuốn sách mà Yoo Chung Lim đã bổ sung vào năm 1766 dựa trên tác phẩm 

Kinh tế Lâm nghiệp của Hong Man Sun. (깁고 보태서) 

Tôi đã viết bổ sung một bản thảo bất ngờ theo sự yêu cầu trước đây và gửi cho nhà xuất bản. 

(깁고 보태서) 

Ngữ pháp của chúng ta (우리말본) được xuất bản lần đầu vào năm 1937 và được sửa chữa 

và tái bản vào năm 1955. (깁고 고쳐) 

꿰매다 sử dụng với ý nghĩa khâu lại những nơi mà thịt bị rách, còn 깁다 thì không sử dụng 

với ý nghĩa này được. 

Ví dụ : 

Trong khi bác sĩ khâu trán bị thương cho DongChul thì tôi liên tục đợi ở ngoài phòng phẫu 

thuật. (꿰매다, *깁다) 



Bác sĩ mau chóng luồn chỉ vào kim và khâu lại vết thương cho đứa bé rồi băng bó lại. 

(꿰매다, *깁다) 

Tay của tôi bị tấm sắt sắc bén làm bị thương và khâu đến 24 mũi. (꿰매다, *깁다) 

 

31. 끈/줄/띠 

Những từ này tất cả có nghĩa là”món đồ mà dài sử dụng để giữ cố định và đeo cái gì đó” 

So với 띠, từ 끈,줄 thì biểu hiện nhiều hơn.Từ”띠” sẽ biểu hiện nhiều hơn ở mức độ nào đó. 

Giữ cố định cái băng rôn vào cây về hai phía bằng 끈/줄/띠. 

Giáo viên và cảnh sát cùng nhau buộc băng rôn có dòng chữ đã viết là phòng chống bạo lục 

học đường ở cổng chính trường học rồi bắt đầu chiến dịch đó. 

Mẹ của YoungHee quấn buộc tóc bằng끈/줄/띠 màu trắng rồi đang nằm. 

Người mẹ đeo em bé thì bằng끈/줄/띠. 

Theo đó”머리 끈” so với” 머리띠”  thì mỏng hơn và mục đích sử dụng cũng khác nhau. 

끈 chủ yếu đươc biểu hiện là cái sợi ngắn,còn 줄 so với 끈 là cái sợi dài hơn. 

Ví dụ : như là dây giày,đồ cột tóc là 끈 còn dây thừng,dây phơi đồ,dây câu cá là 줄. 

 

32. 나머지   우수리 

Những từ này có nghĩa chung là làm đầy đủ số lượng nào đó và phần còn lại. 

Mặc dù đã cho một người năm cái nhưng mà phần còn dư lại là bảy cái. 

Tiêu xài một phần thu nhập,phần còn lại thì tiết kiệm. 

나머지 thì có thể diễn đạt như là trừ đi một phần của số lượng nhất định nào đó,hay phần 

còn dư lại như là tiền hoặc thức ăn. 

Bán căn nhà đã từng sống,rồi trả hết nợ,phần còn lại thì thuê một căn nhà rộng hơn. 

Cắt trái dưa hấu ra ăn rồi phần còn dư để vào tủ lạnh. 

우수리 là diễn đạt như chia giá tiền hàng hóa và tiền nhận lại, nhưng mà đặc biệt được sử 

dụng trong trường hợp số lượng ít. 

Trả tiền taxi 10.000 won và không nhận lại tiền thừa. 

Ở cửa hàng bỏ 300 won tiền thối vào túi rồi sau đó đi bộ tới trạm xe buýt. 

33. 남자    남성    사내 

Những từ này diễn dạt về người mang giới tính tương phản lại với phụ nữ. 



Vào năm ngoái chị gái đi lấy chồng rồi đã sinh bé trai mạnh khoẻ. 

 

남자 là  diễn đạt một cách đầy đủ về người trái ngược lại với phụ nữ về phương diện giới 

tính. 

남자 (em bé,nhà vệ sinh,trường học,nhân viên) 

남자 (trường trung học,trường cao đẳng,trường đại học) 

 

Ở đất nước chúng ta nếu bất kỳ ai là con trai thì phải đi lính. 

Vì bạn cũng là đàn ông nên hãy đứng về phía đàn ông đi. 

 

남자 cũng chủ yếu diễn đạt về người yêu. 

Cô diễn viên đó lần này làm náo loạn dư luận về chuyện bạn trai. 

Chuyện gây lộn của vợ chồng là việc phát sinh từ vấn đề về đàn ông hay phụ nữ. 

Chị của tôi đến giờ vẫn chưa có người yêu. 

 

남성 được sử dụng chủ yếu khi diễn đạt người con trai trong lĩnh vực nói chung. 

So vời nam giới thì nữ giới cho rằng việc mối quan hệ với cha mẹ thì quan trọng hơn. 

Dạo gần đây mỹ phẩm dành cho nam giới.cũng đang thu hút sự chú ý của giới nam. 

Trong một cuộc khảo sát có nam giới và nữ giới, thì nữ giới cho rằng muốn nam giới khéo 

léo. 

Lộ ra tin bằng một cuộc điều tra rằng phòng tắm chuyên dành cho nam việc kinh doanh bị 

suy giảm. 

 

‘사내’ được sử dụng trong trường hợp nói về người con trai mang có tinh thần trách nhiệm. 

 

Nếu người mà nói chuyện hai lời thì người đó không phải là đàn ông. 

Nếu gọi là đại trượng phu thì đương nhiên việc gì cũng phải làm được hết. 

Đã là con trai thì cái việc nhỏ như vậy cũng khóc à? 

 

사내’ là từ diễn dạt vai trò người chồng trong việc kết hôn,từ trái nghĩa ngược lại là계집. 

Con trai mà lấy vợ chỉ biết đến bản thân thì sống khổ cực. 



Một người chồng khác nói đụng chạm đến xuất thân của vợ đến từ 청주 rồi 영달 đã hạ 

giọng bảo rằng việc đó có thể đổ lỗi cho người vợ hả? Đó là lỗi của người chồng chứ. 

Con trai mà phải lấy vợ thì như tục ngữ” trăm năm vợ như kẻ thù” 

 

‘사내’ là từ viết tắt của 사나이,so với từ 사나이 thì diễn đạt mang ý thân mật hơn,và có 

nghĩa là không tôn trọng khi giao tiếp. 

 

Nếu là con trai thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. 

 

34. 내다  치르다  납부하다. 

Những từ này đều mang ý nghĩa là trả tiền. 

Chúng tôi trả nợ phần còn lại của căn hộ rồi dọn vào. 

Tôi vay tiền rồi đã trả tiền đặt cọc. 

 

내다 không chỉ sử dụng trong trường hợp phải trả tiền một cách thích hợp,cũng có khi dùng 

cho trả tiền cho việc tốt.Thế nhưng mà 치르다  và 납부하다 chỉ sử dụng khi trả tiền một 

cách đương nhiên. 

 

Nếu không thanh toán phần tiền còn lại thì hủy hợp đồng. 

Tôi đã đóng vào quỹ dành cho những người có cuộc sống bất hạnh. 

Bà trong suốt thời gian vừa qua đã đóng quỹ tài sản của trường. 

 

치르다 là biểu hiện việc thanh toán giá cả hàng hóa và trả giá về lời nói,và cũng mang ý 

nghĩa trả hoặc thanh toán về 1 sự việc nào đó. 

 

Tôi đã thanh toán tiền cho nhân viên bán hàng. 

Sau này bạn sẽ trả giá cho cái tội mà bạn đã làm. 

Tội lỗi thì đến một lúc nào đó sẽ được trả. 

 

납부하다 chủ yếu sử dụng khi chi trả vào các cơ quan như là ngân hàng v.v hay chi trả tiền 

thuế. 



 

Tôi đã thay mẹ đi đến ngân hàng để nộp tiền thuế. 

Mẹ đã nộp thuế sau một kì hạn dài. 

Tôi đã đi đến sở cảnh sát để đóng tiền phạt. 

 

35. 너비,폭 : bề rộng 

Những từ vựng này thường đi với bề ngang của một vật nào đó. 

Ví dụ :  

+ Bề rộng của cái quần, con đường, sông suối... 

+ Những kỹ sư đang đo bề rộng của con đường. 

+ Nhánh sông ngòi của khu vực này đáy của nó thì cao và bề ngang thì hẹp nên nước mưa 

cũng trở thành nước biển 

+ Trứng của con chim “ choi choi lớn” có độ dài và bề ngang rộng lần lượt là 36mm và 

25mm. 

“폭” thì thường xuất hiện trong phạm vy cùng với những từ vựng như: 영향력( sức ảnh 

hưởng), 선택( sự lựa chon), 지식(tri thức). Khi đó không được thay thế cho 너비. 

Ví du :  

+ ở 1 đại lý nọ, vì không có sẵn nhiều mặt hàng đa dạng nên không có nhiều sự lựa chọn. 

+ Giá cổ phần của 8 công ty con hôm nay đã bị rớt giá mạnh. 

+ Công ty chúng tôi đang định mở rộng việc kinh doanh du lịch đến Beaktusan. 

 

36. 높이다, 돋우다 :  nâng cao, nâng lên, chất lên... 

Những từ này có ý nghĩa nâng cao bờ đê, sàn nhà , những mãnh đất thấp. 

Ví dụ : 

+ vì nâng cao cái sàn nhà hành lang và mở rộng phòng khách nên nhìn ngôi nhà rộng hơn. 

+ Những người công nhân, để nâng cao nền nhà thì phải đổ thêm đất. 

+  Cảnh sát thì tác nghiệp nâng cao bờ đê để không bị sụp trong mùa mưa.  

 

“돋우다” chỉ có thể sử dụng cho những trường hợp làm cao lên, nâng lên. Vì vậy những 

trường hợp mang nghĩa làm cao lên trong những câu ví dụ dưới đây thì không sử được. 

Ví dụ : 



+ công ty xây dựng đang nâng cao trần nhà văn phòng dạng khách sạn 4-5cm.(dùng 높이다) 

+ chủ tòa nhà đang nâng cao số tầng từ 3 tầng lên 5 tầng.  

 

“ 높이다” và “ 돋우다” còn mang ý nghĩa làm 1 cái gì đó lớn hơn và thường đi với những 

danh từ như: 목소리(tiếng nói), 목청(tiếng thét) .  

Tuy nhiên”돋우다” cũng có ý nghĩa khi chỉ tình cảm, ý chí, hương vị...lúc này không được 

dùng “높이다”. 

Ví dụ : canh lạnh dưa chuột  chua chua ngọt ngọt và mát mẻ có vị đặc biệt làm tăng thêm sự 

ngon miệng.  

 

“높이다” còn mang ý nghĩa nâng cao tiêu chuẩn hoặc cấp bậc nào đó, lúc này không được 

dùng “돋우다”. 

Ví dụ : nếu tăng quá cao nhiệt độ phòng vào mùa đông thì hơi nươca trong không khí sẽ 

giảm đi và làm cho da trở nên khô hơn. 

 

37. 느리다,늦다 : chậm, trễ. 

Những từ vựng này thường mang ý nghĩa cùng với những câu có xuất hiện thời gian. 

Ví dụ :  

+ Đồng hồ để trên bàn của tối cứ 1 tiếng là chạy chậm 2 phút. 

+ Đồng hồ chạy chậm 5 phút. 

 

“느리다”  thì phù hợp với những câu có chỉ sự tốc độ như”nói, chạy, đi bộ” còn khi sử dụng 

với những câu không chỉ sự tốc độ như “ nghỉ ngơi, ngủ” thì khác nhau. Từ ngược lại là  

빠르다(nhanh). 

Ví dụ : 

+ Người đó vì đi bộ chậm nên đã bỏ lỡ chuyến xe lửa. 

+ Hành động của họ không thể nói là chậm. Hành động của chúng tôi có thể gọi là nhanh. 

+ Tôi chạy nhanh hơn mẹ, mẹ chạy chậm hơn tôi. 

“늦다” thì chỉ thời gian thông thường. Nghĩa ngược lại là “이르다”(sớm).”느리다” thì có 

thể sử dụng với lời nói kèm theo hành động còn “늦다” thì không.  



 

 

 

38. 늘리다, 늘이다 : tăng lên, kéo dài. 

Những từ vựng này mang ý nghĩa làm lan rộng ra, to ra cùng với những từ vựng như: 

수( số),양( lượng), 길이( độ dài).  

“늘리다” thì có ý nghĩa làm nhiều ra hoặc làm lớn hơn và có thể sử dụng đa dạng với những 

từ như: 길이( chiều dài),크기 (độ lớn),양( lượng).... 

Ví dụ :  nếu kéo dài giấc ngủ trên 9 tiếng thì có thể gây hại cho sức khỏe. 

“늘이다” chủ yếu mang ý nghĩa kéo dài độ dài của sợi dây, sợi chỉ. 

Ví dụ : có 1 cách đặc trưng để kéo dài sợi dây. 

 

39. 닦다, 씻다,훔치다 :  lau chùi, rửa. 

닦다 có ý nghĩa loại bỏ những cái dơ bẩn, luộm thuộm nhưng vì ý nghĩa bao quát của nó ít 

nên có thể thay thế bằng 씻다  hoặc 훔치다. Tuy nhiên 씻다  còn có ý nghĩa làm sạch một 

cái gì đó bằng nước. 

Ví dụ :  

+ Họ đã rửa mặt 

+ cách phòng bệnh tốt nhất đó là rửa tay.  

훔치다 có ý nghĩa lau nước mũi hoặc nước mắt. Theo đó không thể sử dựng 훔치다  thay 

cho  씻다. 닦다 có thể thay thế cho 훔치다.  

Ví dụ :  họ đã dọn dẹp cái bàn và lau bụi sạch sẽ bằng giẻ lau. 

닦다  trong trường hợp không sử dụng nước thì việc thay đổi bằng 씻다 và 훔치다  là hơi 

khó. 

Ví dụ : 연희 đã lau đôi giày của bố. 

 

40. 대여(하다): cho mượn, cho vay,   대출(하다): vay, cho vay,    임대(하다): cho thuê 

Những từ này đều có ý nghĩa chung là "hành vi cho mượn hoặc mượn thứ gì đó", nhưng 

chúng được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cho mượn cụ thể.  



'대여' là thường được sử dụng nhất, với ý nghĩa là "việc cho mượn trong suốt khoản thời 

gian dài nhất định " những đồ vật như 'băng video, nhạc cụ, sách giáo khoa, ván trượt tuyết, 

xe đạp, thiết bị, đồ chơi' vv ở những nơi như 'cửa hàng cho thuê,  công ty cho thuê, chỗ cho 

thuê' . Có chỗ cho thuê bạn phải trả 'phí thuê' và cũng có chỗ cho thuê miễn phí.  

Ví dụ :   

- {học phí, sách} cho vay, cho mượn  

- Anh ta đã mở một cửa hàng nhỏ kiêm thêm cho thuê dụng cụ văn phòng phẩm và băng 

video.  

- Người muốn nhận khoản vay của  quỹ nông nghiệp phải nộp đơn xin vay vốn cho thị 

trưởng, chủ tịch Quận, Huyện  quản lý địa chỉ của người xin vay vốn. 

- Điều khoản cần thiết liên quan đến việc thuê các trang thiết bị thủy sản đặc biệt được đặt ra 

bởi pháp lệnh của Sở nông lâm thủy sản.  

 

 

'대출' chủ yếu có nghĩa là "việc cho mượn hoặc cho vay những thứ như tiền hoặc sách" , và 

không thể sử dụng cho những thứ không thể di chuyển như các tòa nhà.  

Ví dụ :   

- Nghe nói phải sau khi gửi tiết kiệm khoản 6 tháng thì nói được vay, ngay bây giờ tôi đang 

thiếu 8 triệu Won nên chắc chắn không thể mua nhà được.  

- 호영 đã từ bỏ việc mượn sách và đi ra thư viện.  

- Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp hoặc cho vay với mục đích để mua tài sản lưu động phải 

được hoàn trả lại trong vòng 1 năm.  

- Việc cho mượn sách và trả lại theo nguyên tắc sau thời gian cho mượn 1 lần: học sinh 3 

ngày, giáo viên và nhân viên 10 ngày và giới hạn cho mượn sách: học sinh 2 quyển, giáo 

viên và nhân viên 3 quyển.  

 

'임대' có nghĩa là nhận một số tiền nhất định rồi chủ yếu cho người khác mượn quyền lợi 

hoặc đồ vật quy mô lớn như 'tòa nhà, đất đai,  máy móc ' v.v . Bạn trả 'tiền thuê' coi như là 

tiền bồi thường về việc mượn đất hoặc máy móc.  

Ví dụ :  



- Không thể tránh khỏi việc thuê tòa nhà quy mô lớn để triển lãm và tư vấn xe hơi nhưng 

không có tòa nhà nào phù hợp. 

- Khi cho thuê tất cả bất động sản thì không chỉ tiền thuê theo tháng mà đến cả tiền đặt cọc 

thuê dài hạn với tư cách là thu nhập cá nhân cho thuê bất động sản cũng bị đánh thuế. 

- Nghe nói là đặc biệt sau chiến tranh máy móc của công ty này  đã thuê nhiều ở quân đội.  

Tìm hiểu thêm :  

Người ta gọi 'tiền cho vay' là tiền cho vay ở Ngân hàng,  và người mượn người mượn trả 'lãi 

suất cho vay' như là bồi thường về việc cho mượn tiền. Khi cho mượn tiền sử dụng thuật ngữ 

như 'trả lại,  vay tiền' và khi cho mượn sách sử dụng từ 'trả lại'.  

 

41. 덮다(trùm, che đậy) , 씌우다(đậy lên, che lại) 

Những từ này về mặt kết quả có điểm chung đều chỉ che đậy cái gì đó.  

Ví dụ : 

Ngay khi trời mưa thì mẹ đã đậy nắp chum. 

Người vợ đã phủ khăn trải bàn lên trên bàn ăn để bàn ăn không bị dơ. 

 Vì tôi sợ sẽ có mùi thức ăn nên đã đậy tờ báo lên trên cái tô. 

 

'덮다' có nghĩa là " làm cho không thấy được cái bên trong". 

Ví dụ : 

Tôi đã đắp chăn đến tận đầu. 

Bố đã đắp đất cho đến khi không thấy được rễ cây nữa. 

Vì tôi không thích học nên đã đóng sách lại. 

 

 

'씌우다'  có nghĩa là " đặt hoặc làm cho dính chặt cái gì đó lên một người nào đó". Khác với 

'덮다', ' 씌우다' nhất định cần "에/에게'. 

 Ví dụ : 

Tôi đã đội nón cho em trai. 

Vợ tôi đã đeo khẩu trang cho tôi và nói rằng không biết rằng sẽ bị cảm. 

Mẹ đã che dù cho con để con không bị mắc mưa. 

 



'덮다' cũng có ý nghĩa " để nguyên hay là che giấu đi sự thật hoặc nội dung nào đó ". 

Ví dụ :  

Giáo viên đã không vặn vẹo hỏi thêm nữa mà đã che đậy lỗi sai của tôi. 

Chính phủ đã không làm sáng tỏ một cách đàng hoàng sự thật về cái chết của anh ấy mà đã 

che đậy vụ đó.  

 

'씌우다' cũng có nghĩa là "đùn đẩy sai sót hay trách nhiệm v.  v cho người nào đó". 

Ví dụ : 

Anh ấy đã đổ lỗi cho tôi người mà không hề có bất kỳ lỗi nào.  

Anh ta đã đổ sự hiềm nghi cho tôi rồi định tống tôi vào tù.  

 

42. 돈(tiền), 화폐(tiền tệ, đồng tiền), 금전(tiền  bạc,  tiền nong) 

'돈' thường được sử dụng ở phạm vi rộng lớn nhất,  nó được sử dụng với ý nghĩa không chỉ 

là tiền mặt mà còn là ý nghĩa tài sản, năng lực kinh tế.  

Ví dụ : 

Vì không đem theo tiền đến nên tôi sẽ phải vào ngân hàng. 

Ba chăm chỉ kiếm tiền để chu cấp cho đại gia đình. 

Vì tôi không có tiền nên đã từ bỏ việc du lịch. 

 

'화폐' được nhấn mạnh vào ý nghĩa ' phương tiện trao đổi hàng hóa', và thường được sử dụng 

với tư cách là từ vựng chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế như 'đơn vị tiền tệ, đổi mới tiền tệ'.  

Ví dụ : 

Đơn vị tiền tệ, làm giả tiền, đổi mới tiền tệ 

Nếu lạm phát thì bất lợi cho những người có tài sản dưới dạng tiền hơn là vật thực. 

Việc chúng tôi sử dụng tiền vì nó thuận tiện để trao đổi 

 

'금전' nghĩa là 'tiền' với tư cách là một vật thực nhưng có tính chất của văn viết nhiều hơn so 

với chữ '돈'. '금전' thường được viết dưới dạng '금전적' và cũng xuất hiện ý nghĩa ' liên 

quan đến tiền'  

Ví dụ :  

Vận tiền bạc,  sổ thu chi, tổn thất tiền bạc  



Hợp đồng tiền gửi thì chủ tài khoản cung cấp số tiền cho cơ quan tài chính rồi cơ quan tài 

chính thực hiện bằng việc xác nhận số tiền đó.  

Việc bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc dù là tổn hại vật chất hay tổn hại tinh thần đều phải 

bồi thường bằng tiền .  

Những người tình nguyện viên dù không có một sự đền đáp bằng tiền bạc nhưng vẫn đang 

làm những việc buồn chán và vất vả trong suốt thời gian dài một cách vui vẻ. 

  

43. 두껍다(dày, dày dặn, đông đảo, hùng hậu), 두텁다(dày, sâu đậm, bền chặt, nồng 

ấm, gần gũi) 

Những từ này đều có nghĩa là " có độ dày ở một mức độ nào đó ". 

Ví dụ : 

Trên trang mua sắm trực tuyến đang bán rất chạy áo khoác dày để đối phó với cái lạnh lần 

này.  

Anh ấy sau khi bắt con trai mặc áo len dày đã cùng nhau đi ra boong tàu. 

Tại căn phòng giữa chăn được trải ra rất đẹp mà không có một nếp nhăn nào. 

 

'두껍다'  xuất hiện "ở những vật thể có bề dày" như 'sách, tạp chí,  bức tường' v.v, lúc này nó 

không thể được sử dụng cho chất lỏng vì không có bề dày. 

Ví dụ :  

Một trong những cách tổ chức trang trí nội thất trong phòng vào mùa thu là  trộn vải công 

nghiệp giày và vải len rồi dệt để làm nên màng bao ghế sofa phù hợp. 

Vì tầm nhìn bị chặn bởi bức tường dày nên thật là ngột nhạt 

Khối băng dày nhất địa cầu đã được xác nhận là có tại miền Đông Nam Cực. 

Anh ấy vì có liên quan đến công việc chân tay nên vết chai sần dày đã ăn sâu vào lòng bàn 

tay.  

 

'두껍다'  nếu chỉ " người trơ trẽn " cùng với từ 'gương mặt,  bản mặt' thì trường hợp này 

không thể thay thế bằng '두텁다 '.  

Ví dụ : 

Đối với người mặt dày kêu thêm đến mấy lần món  ăn kèm ở nhà hàng thì cho ăn tạm một 

bữa bằng món ăn kèm.  



"Nghe nói là bạn nói dối rất thành thạo ở trước mặt người khác, thiệt là mặt dày quá." 

"Người đó đã giết chết anh của chúng tôi mà còn trơ trẽn vác cái mặt dày rồi đến tìm tôi hả? 

" 

 

'두껍다' sử dụng với từ 'trang điểm, môi' nói lên hình ảnh thô tuc và tiêu cực. 

Ví dụ : 

Nếu trang điểm dày có thể không tốt cho làn da, bây giờ chúng ta hãy cùng tẩy đi lớp trang 

điểm giày này. 

Anh ấy có đôi mắt nhỏ mảnh và đôi môi dày.  

 

'두텁다' có ý nghĩa là "có niềm tin hoặc là sự sâu đậm trong mối quan hệ của hai người ". 

Ví dụ :  

Họ sẽ khắc phục tốt khó khăn lần này bằng mối quan hệ tình bạn sâu đậm . 

Việc làm quen với bạn mới, chỉ có việc làm cho tình cảm với bạn cũ sâu đậm là không thể 

làm được.  

Thỉnh thoảng nương tựa vào bạn bè cũng là cách để làm cho mối quan hệ của hai người sâu 

đậm. 

 

  

 

 

Nếu sắp xếp những từ vựng thường được sử dụng cùng với hai từ này sẽ giống với bảng sau. 

Cái gì 두껍다 두텁다 

Áo quần, áo len, chăn O O 

Bức tường,  sách,  tạp chí,  

gương mặt 
O X 

tình bạn, tình cảm, mối 

quan hệ, tình thân 
X O 

 

44. 두메, 벽지 

Những từ này đều mang ý nghĩa là một nơi vắng vẻ yên tĩnh rời xa thành phố. 



“두메” chủ yếu đề cập đến 1 vùng núi sâu và được sử dụng như một quán định từ ở phía 

trước “ 산골, 마 을” 

“벽지” được sử dụng để chỉ 1 khu vực nào đó khác vùng núi nên được sử dụng nhiều như là 

산간벽지, 도서 벽지. “벽지” có thể kết hợp với “의, 에, 에서” 

 

45. 뒤집다, 엎다 

Những từ này đều  mang ý nghĩa  là sự thay đổi trái ngược  phương hướng của đồ vật. 

“뒤집다” có ý nghĩa làm đảo ngược phương hướng  bên trong , bên ngoài, bên trên, bên 

dưới của  những vật thể đa dạng như là băng đĩa, thịt, túi giấy, quần áo,…. Trái lại “엎다” 

lại  mang ý nghĩa là làm thay đổi phía trên và phía dưới của đồ vật rồi đặt xuống. Được sử 

dụng thường xuyên với những đồ vật đang dùng , ví dụ như hành động úp tô, chén, dĩa,… 

 

46. 등산(하다), 등반(하다), 등정(하다) 

Những từ này đều mang nghĩa là đi leo núi. 

“등산” được sử dụng khi leo trèo nhẹ, trong khi “등반” và “ 등정” được sử dụng khi leo 

những ngọn núi cao và nguy hiểm hơn. “등반” và “등정” mang mục đích là sẽ chinh phục 

những ngọn núi cao và nguy hiểm, những hành động đó có thể thành công hoặc thất bại. 

“등반” có ý nghĩa là leo lên 1 ngọn núi để đạt đến đỉnh núi và “등정”  có nghĩa là leo lên 

đỉnh núi. Vì vậy “등반” không những là việc đã leo lên đỉnh núi mà còn có thể sử dụng 

được khi không thể lên được đỉnh núi. Trái lại “등정”chỉ có thể sử dụng khi đã leo lên đỉnh 

núi. 

“등반” có thể sử dụng khi leo lên 1 nơi nguy hiểm giống như núi cao hoặc vách đá.Lúc này 

leo trèo trên vách đá không giống như leo lên đỉnh núi nên “등정” không thể sử dụng được. 

 

47. 떨다, 진동하다 

Những từ này đều mang ý nghĩa là sự chuyển động, rung động của sự vật. 

“떨다” mang ý nghĩa là sự chuyển động hoặc rung động với quy mô nhỏ của 1 sự vật  và 

được sử dụng hàng ngày. 



“진동하다” chủ yếu được sử dụng để thể hiện sự chuyển động, rung động mang tính vật lí 

và tính quy tắc của 1 vật thể nào đó.  

 

48. 마당 Sân, 뜰 sân, 정원 vườn 

Tất cả những từ này đều chỉ khoảng không gian bên trong hàng rào hoặc tường của nhà. 

Ví dụ : 

Mẹ nói với các con đừng đi ra ngoài cửa mà chỉ chơi ở sân thôi. 

Mẹ tôi trồng nhiều cây cối ở sân nhà chúng tôi. 

Cún con đang chạy chơi trong sân 

 

마당 là khoảng đất được làm bằng phằng trong khi đó 뜰 và 정원 chỉ khoảng đất gắn với 

nhà. Do đó ở  마당 chủ yếu người ta dùng đề làm việc còn뜰 hoặc 정원  chủ yếu để nghỉ 

ngơi. Ngoài ra, ở뜰 và 정원 có thể có nhiều hoa hoặc cây cối nhưng còn마당 thì so với 뜰 

hoặc 정원 thì hoa và cây cối không nhiều. 

Ví dụ : 

Bố trát xi măng lên đất để làm sân (마당) . 

Mẹ bảo tôi kiểm tra xem ớt phơi trên sân (마당) đã khổ chưa. 

Ở trong sân (vườn) (뜰 hoặc 정원  ) nhà anh ấy có rất nhiều cây cối và hoa mà tôi không biết 

tên. 

 

뜰 thì cứ để tự nhiên như vậy nhưng정원 thì được con người trực tiếp cắt tỉa, chăm sóc. 

Ví dụ : 

Ở trong sân뜰 những bụi cỏ mọc tự nhiên đang lan ra khắp nơi. 

Anh ấy gọi thợ làm vườn tối để cắt tỉa vườn cho thật đẹp. 

Bố tôi từ sáng đã chăm chút cho nhưng cây cối trong vườn đầy nhiệt huyết. 

 

정원 so với뜰, quy mô to hơn nên tốn nhiều tiền để chăm sóc và quan lí. Do đó정원 chủ 

yếu có ở nhà của những người giàu có. 

Ví dụ : 

Ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn với một cái sân 



Ngôi nhà to với một cái vườn 

Sau đây sẽ trình bày tóm tắt bằng bảng những điểm đặc trưng của마당, 뜰, 정원 đã nói phía 

trên 

 마당 뜰 정원 

Mục 

đích 

Chủ yếu để làm 

việc 

Chủ yếu để nghỉ 

ngơi 

Chủ yếu để nghỉ 

ngơi 

Cây cối Ít Bình thường Nhiều 

Quy 

mô 
Nhỏ Nhỏ Lớn 

 

49. 맞추다, 맞히다 

Vì 답을 맞추다 (so đáp án)  dùng để chỉ khi so sánh với đáp án của câu hỏi xem đúng hay 

sai nên phải có 2 đối tượng so sánh. 

Ví dụ : 

Sau khi thi xong, tôi so đáp án của tôi với đáp án thì thấy tôi sai 2 câu ở môn ngữ văn. 

Sau khi kết thúc bài thi đầu vào bọn trẻ so đáp án với nhau nên chẳng còn chút tinh thần nào. 

맞추다 cũng có nghĩa xem xét, so sánh đối tượng nào đó. 

Ví dụ : 

Sau khi đối chiếu lịch trình của cuộc họp sắp tới với lịch của mọi người thì chúng ta chỉ có 

thể thực hiện vào thứ 5 thôi. 

Vì chúng tôi mãi xem xét lịch trình của tháng tới nên sau khi kết thúc cuộc họp vẫn còn phải 

ở lại phòng họp một lúc lâu. 

 

답을 맞히다 để chỉ rằng đã đưa ra câu trả lời đúng cho một vấn đề hay một câu hỏi nào đó. 

Ví dụ : 

Tôi đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi đợt này 

Tôi sẽ ra một câu đố nên hãy thử trả lời chính xác nhé 

Nếu trả lời chính xác đáp án của câu hỏi lần này tôi sẽ tặng một voucher đi du lịch nước 

ngoài 

 

50. 머리 (đầu), 대가리 (đầu), 두뇌 (não/đầu óc) 



Cả 머리 và 대가리 đều  chỉ bộ phận phía trên cổ của người hoặc động vật. 

Ví dụ : 

Anh ấy chẳng nói gì chỉ cuối đầu xuống dưới 

Cô ấy gật đầu cho biết đồng ý với lời nói của Jinsu 

Con chó KeoDiRan này lông dài và đầu to nên nhìn từ xa trông giống con sư tử 

Ví dụ : 

Đối với cá nướng, nắm phần đuôi và cho toàn bộ phần đầu vào miệng và nhai là ăn ngon 

nhất 

Tháng 3 tháng 4 trên đầu bạch tuộc con có nhiều trứng và thịt mềm nên là thời kì ngon nhất. 

 

머리 cũng dùng để chỉ tóc của người 

Ví dụ : 

Cô ấy lúc nào cũng để tóc đến dưới vai 

Mọi người nhuộm tóc với nhiều màu khác nhau để thay đổi phong cách 

Tổ tiên của chúng ta nói rằng gọi đầu bằng cây thủy xương bồ sẽ trị được chứng viêm da đầu 

 

Khi sử dụng 대가리 để chỉ đầu của người thì có cảm giác thô thiển 

Ví dụ : 

Thằng cha này đầu thì to nhưng bên trong chẳng có gì nên suốt ngày chỉ thốt ra những lời 

nói không có thực. 

Này, mấy cái thằng này, chống đầu chống đầu xuống đất 

Tại sao khi lừa đảo thì đầu mày lại hoạt động tốt còn lúc bình thường lại đầu đất thế hả? 

 

두뇌 để chỉ cơ quan bên trong đầu của người hoặc động vật 

Ví dụ : 

Trong não của những đứa trẻ chơi game khi mơ người ta phát hiện ra chủ yếu là sóng anpha 

đang phát sinh. 

Tai biến mạch máu não xảy ra khi thiếu sự cung cấp máu lên não trong thời gian dài. 

Cơ thể con người di chuyển theo sự chỉ huy của não. 

머리, 대가리, 두뇌 cũng có nghĩa là trí tuệ, sức mạnh để đánh giá sự đúng sai của sự vật. 



머리 và 두뇌 thực tế khi sử dụng hơi khác nhau. 머리 chủ yếu được sử dụng để nói đầu óc 

thông minh, đầu óc lanh lợi, còn두뇌 chủ yếu để nói đầu óc sáng suốt, não hoạt động/xoay 

nhanh. Và머리 so với대가리, cho ta cảm giác thô thiển. 

Ví dụ : 

Đội quân này là những thiếu niên có đầu óc lanh lợi và ưu tú 

Anh ấy là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt và di chuyển cực nhanh 

Gã này đầu óc tốt nên có làm điều xấu cũng biện bạch này kia rất giỏi. 

 

머리, 대가리, 두뇌 được sử dụng có tính ẩn dụ nhưng머리 cũng có thể chỉ người đứng đầu 

của một tổ chức hoặc bộ phận trước tiên của một việc gì đó. 대가리 được sử dụng nhiều 

trong văn nói chỉ người đứng đầu của một tổ chức nào đó hoặc có cảm giác thô thiển. 두뇌 

chỉ những người có tri thức hoặc có trình độ kĩ thuật cao. 

Ví dụ : 

Bộ phận đầu của ca khúc này hơi buồn. 

Nếu muốn trở thành người đứng đầu cần phải có sự dũng cảm và trí tuệ 

Cái gã mà không có kiến thức cơ bản thông thường mà làm lãnh đạo thì không thể điều hành 

công ty được 

 

머리 và대가리 cũng dùng để chỉ bộ phận trước của đồ vật có phần trước và sau. 

대가리 được sử dụng giới hạn chỉ trong trường hợp chỉ phần đầu của cây giá đỗ 

Ví dụ : 

Đầu búa, đầu tàu, đầu xe 

Đầu giá đỗ 

 

51. 먹이, 사료, 모이 

먹이 (thức ăn) : động vật ăn và sống, như một thứ tất yếu, đều có thể sử dụng cho cả động 

vật hoang dã và vật nuôi. Những thứ như ngũ cốc, cỏ, thân cây, lá...đều có thể trở than thức 

ăn. 

Ví dụ : 

Thú vật đi lang thang núi này núi kia để tìm thức ăn. 



Đứa con thứ 3 cho heo ăn rồi sang nhà hàng xóm chơi. 

Người đàn ông trông như người vô gia cư đã cho chim ăn rồi biến mất giữa dòng người. 

 

사료 là thức ăn của những vật nuôi ở nhà, chỉ những thứ có tính nhân tạo. Còn모이 dùng để 

chỉ thức ăn của loài chim có mỏ. 

Ví dụ : 

Thức ăn của chó, mèo, heo, bò, cá, gà (dùng사료사료) 

Trong trường hợp pha trộn thức ăn (사료) phải dùng bản thành phần các loại thức ăn được 

sử dụng trong hỗn hợp đó. 

Anh ấy nổi tiếng với việc mỗi ngày đều cho chim ăn và cùng với chim, và cũng đã xuất hiện 

trên sóng truyền hình. 

밥, 진지, 끼니, 식사 

51. Dừng, Ngừng, Tắt 

Những từ này là nội động từ có ý nghĩa chung là “nước mắt,khóc ,mưa hoặc tuyết” không rơi 

thêm nữa. 

Ví dụ :  

Nước mắt đã không ngừng rơi từ trong đôi mắt của tôi. 

Khi tuyết ngừng rơi,bầu trời trở nên tối đen nhanh chóng. 

 

Trong đó từ ‘멈추다 ,그치다’ là ngoại động từ thể hiện không làm hành động nào đó hoặc 

không chuyển động thêm nữa cùng với từ 걸음,울음 

Ví dụ :  

Đứa bé đã dừng lại rồi quay đầu nhìn mẹ. 

Lim không ngừng khóc như một đứa trẻ. 

 

Ngoài ý nghĩa trên thì 멈추다 chủ yếu có nghĩa là sự chuyển động hay hoạt động giống như 

‘tăng trưởng,hành động,phát triển,xe bus,đồng hồ’ ngừng lại. 

Ví dụ : 

Rụng tóc sau sinh là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi quá trình mọc tóc tạm thời dừng lại. 

Khi ngoại lực dừng lại,chuyển động của vật bị dừng lại. 

Mọi người bây giờ ngừng phát triển và la hét để bảo vệ trái đất. 



Ví dụ : 

Xe buýt bấm còi  rồi dừng trước mặt tôi và taka. 

Hai kim của đồng hồ dừng lại và chỉ 10h kém 10. 

Âm thanh của máy móc dừng lại cùng một lúc. 

 

‘그치다’ thể hiện trạng thái chuyển động tiếp tục thành trạng thái không tiến triển thêm. 

Ví dụ : 

Bầu trời cũng yên lặng và tiếng chó sủa cũng ngừng sủa. 

Người bạn đó không có ngày nào ngưng phàn nàn 

Khi màn đêm buông xuống,âm thanh kinh Phật ngừng và con rể yên lặng như chết. 

Có ý kiến cho rằng tuổi thọ trung bình của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT chỉ khoảng 

12-13 năm. 

Cả 3 tác phẩm đều cho thấy giới hạn và dừng việc tái hiện lại quá khứ cá nhân của tác giả . 

 

멎다  có nghĩa cơ bản là hiện tượng tự nhiên hoặc máy móc đang di chuyển đột nhiên dừng 

di chuyển và chỉ có thể sử dụng trong tình huống dừng tạm thời. 

Ví dụ : 

Ngay khi tôi tắt công tắc nguồn,tất cả các máy đều ngừng lại. 

Ngay khi xe buýt ngừng lại và cánh cửa mở ra thì mọi người lần lượt bước lên. 

 

 

 

 

Bảng sau đây tóm tắt cách sử dụng của 3 từ 

Cái gì 멈추다 그치다 멎다 Đặc tính 

(Con người)(khóc,bước,tăng 

trưởng) 
O O X 

Ngoại động 

từ 

(Nước mắt,tuyết,gió) O O O 

Nội động từ (Tăng trưởng,biến đổi) O X X 

(Xe buýt,đồng hồ) O X O 

 



52. Ngôi mộ, nấm mồ, mả 

Tất cả những từ này có nghĩa là nơi chôn người chết. 

Ví dụ : 

Một vài người tập trung trước mộ ông ấy và đang tưởng niệm đến cái chết của ông ấy. 

Ngôi mộ được tạo ra với mục đích đánh số thi thể nhưng dần dần nó trở thành đặc điểm của 

vật kỷ niệm. 

Một mẩu đồ gốm từ một ngôi mộ được phát hiện cách đây không lâu đang thu hút sự chú ý 

của các nhà chuyên gia. 

 

무덤 Có thể sử dụng cho con vật. 

 Ví dụ : 

Ngay khi chú chó con được nuôi ở nhà tôi mất thì bố mẹ tôi đã làm một ngôi mộ cho chú chó 

con. 

 

‘묘지’ khác với ‘무덤,묘’là  nó cũng có thể chỉ đất có 무덤 

Ví dụ : 

Thi thể của cô được chôn cất trong nghĩa trang gia đình có ở bên cạnh nhà thờ. 

Gia đình của tôi có niềm tin sâu sắc vào phong thủy địa lí qua nhiều thế hệ và tôi dành mọi 

nỗ lực để sử dụng mảnh đất tốt thành nghĩa trang. 

Hài cốt của liệt sĩ Lee Jun với sự ưu ái của chính phủ Hà Lan được chôn cất tại một nghĩa 

trang ở The Hague. 

 

53. Sợ, giật mình, hoảng hốt 

Những từ này mang trạng thái của tình huống ,đối tượng khiến mình cảm thấy muốn trốn 

thoát vì cảm nhận sự đe dọa của chính bản thân không những cảm giác mà còn tâm trạng của 

chủ thể muốn bỏ trốn vì cảm nhận sự đe dọa của chính bản thân do đối tượng hoặc tình 

huống nào đó. 

Ví dụ : 

Vì nhìn thấy thi thể người chết vào đêm mưa gió nên càng nghĩ càng thấy sợ. 

 



‘무섭다,두렵다’ cho thấy tâm lý bất an cùng với cảm giác sợ về đối tượng hoặc tình huống 

nào đó và lúc này 2 từ này có thể thay đổi và sử dụng.Nhưng trong tình huống  thiên về mặt 

tình cảm thì ‘두렵다’được sử dụng nhiều hơn ‘무섭다’. 

Ví dụ : 

Việc gây tội lỗi có đáng sợ và đáng sợ đến như vậy không? Có cảm giác như ai đó xuất hiện 

túm lấy cổ tôi và kéo đi. 

Tôi sợ ở một mình. 

Tôi vì sợ tai mắt của người khác nên đa phần chịu đựng uống rượu và mỗi khi như thế tôi 

nguyền rủa tình huống của mình biết bao nhiêu. 

Người lính bị thương vì sợ phẫu thuật đã la hét,  ngay khi cô ấy đến gần và cầm tay đã lặng 

lẽ lên bàn mổ. 

 

‘무섭다’cho thấy bản chất hoặc sức mạnh của đối tượng rất đáng sợ đến mức cảm thấy sợ 

hãi hoặc bất ngờ,lúc này không thể đổi với 두렵다 và sử dụng. 

Ví dụ : 

Tiếng thét đáng sợ,sự hăm dọa đáng sợ. 

Vì ánh mắt của người đàn ông nhìn 1 cách đáng sợ nên đứa cháu gái cúi đầu xuống. 

 

두렵다 cảm thấy như mình sẽ gây nguy hiểm hoặc gây hại nên lo âu hoặc có cản trở trong 

lòng, lúc này nó chủ yếu được sử dụng trong trường hợp khi bản thân trải nghiệm và tưởng 

tượng hơn so với lúc cảm nhận thực tế. 

Ví dụ :  

Tôi sợ một tai nạn sẽ xảy ra ,tôi sợ điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. 

Tôi hỏi là:Bạn gây ra tội ác như vậy,bạn không sợ hậu họa sao? 

Tôi vì sợ sau này sẽ bị trả thù nên tôi đã ở trong tình trạng không thể làm gì được. 

 

섬뜩하다 Là đột nhiên có cảm giác khủng khiếp và đáng sợ đến sởn gai ốc đối với một đối 

tượng không biết danh tính. 

Ví dụ :  

Vì sợ một cái gì đó đằng sau và tôi nhìn lại, ngay khi đó có một người đàn ông đang nhìn tôi. 

  



Dưới đây là những từ được sử dụng với những từ này  

Cái gì 무섭다 두렵다 섬뜩하다 

Động vật,thời gian O O X 

Con người,âm thanh,ánh mắt O X X 

Tai mắt,sự phê bình,thất bại,hậu 

hoạn 
X O X 

Cảm xúc,linh cảm,biểu 

hiện,hình ảnh 
X X O 

 

54. Cột, buộc, thắt 

Những từ này có nghĩa là tạo một nút thắt bằng cách treo sợi dây hoặc móc một chuỗi  với 

nhau. 

Ví dụ : 

Chồng của tôi cúi đầu xuống và đang thắt dây giày. 

Bok Nam đã buộc dây giày thể thao 1 cách chắc chắn và chuẩn bị chạy. 

Cô ấy đội chiếc mũ có vành nhỏ và buộc ruy băng ở dưới cằm. 

 

Những từ này cũng có nghĩa là giữ đồ vật,người,con vật vào đối tượng nào đó có thể giữ 

được . 

Ví dụ : 

Ông chủ buộc con chó vào cây cột. 

Anh ấy buộc con ngựa vào cây. 

Anh ấy buộc chặt chiếc xích đu vào cây để bọn trẻ có thể chơi 1 cách an toàn. 

  

묶다 Có nghĩa là tập hợp và cố định một đối tượng nào đó bằng dây hoặc sợi,lúc này không 

thể đổi và không thể sử dụng với ’매다’  

Ví dụ : 

Cột (tay của tội phạm,tóc,cơ thể,bó) 

Ví dụ : 

Cô ấy gội đầu và cột tóc gọn gàng bằng sợi dây màu đỏ. 

Anh ta tháo sợi dây trói tay và bỏ trốn. 



Những người lính xông vào sát thủ và trói chặt họ lại. 

Sau khi anh ấy gói hộp thuốc bằng vải rồi anh ta cất sau trong tủ quần áo. 

 

‘매다’ Nó được sử dụng khi cài và cố định cơ thể hoặc cột để xuất hiện 1 cái nút giống như 

cà vạt hoặc sợi dây và không thể đổi cũng như không thể sử dụng với ‘묶다’ 

Ví dụ : 

Anh ấy vì không biết thắt cà vạt nên luôn luôn nhận sự giúp đỡ của vợ. 

Để đề phòng tai nạn khi di chuyển bằng xe hơi thì nhất định phải thắt dây an toàn. 

Trước khi ông Kim lên bục để phát biểu,ông ấy sửa và thắt lại dây nịt . 

 

55. 문명, 문화, 문물 (văn minh, văn hoá, văn vật). 

Văn minh đề cập đến trạng thái mà đời sống xã hội và tinh thần của con người đã phát triển 

hơn trước và văn hóa đề cập đến cuộc sống chung của một quốc gia hoặc xã hội. Văn minh 

có liên quan đến phát triển, văn hóa thì không. 

Ví dụ :  

- Bốn nền văn minh lớn trên thế giới trải dài bốn vùng, đã phát triển nền văn minh đầu tiên 

trên thế giới. Có những con sông trong tất cả các khu vực này, bao gồm văn minh Lưỡng Hà, 

văn minh Indus, văn minh sông Hoàng Hà và nền văn minh Ai Cập. 

- Gyeongnam GimHae là quê hương của Gaya, nơi từng là một nền văn minh / văn hóa sắt 

nổi bật. 

Ví dụ đầu tiên ở trên cho thấy cuộc sống của con người phát triển ra khỏi xã hội hoang sơ 

nên sử dụng ‘văn minh’ thì tự nhiên. Tuy nhiên, ví dụ thứ hai có thể hoặc không thể được 

phát triển, vì vậy ‘văn minh’ và ‘văn hóa‘ đều sử dụng được. 

- Văn hóa thường được sử dụng dưới hình thức 'văn hóa~’ và được dùng nhiều khi chỉ 'xu 

hướng đặc trưng hoặc các xu hướng chung xuất hiện trong một số lĩnh vực nhất định' và 

cũng chỉ 'các lĩnh vực và hoạt động liên quan đến nghệ thuật'. 

Ví dụ :  

- Có nhiều sự kiện văn hóa vào mùa thu. 

- Hoàng là một người đàn ông sống trên đảo nhưng vẫn có những hoạt động văn hoá như 

nghe báo và nghe radio. 



- Mặc dù nói là các lĩnh vực văn hóa của đất nước chúng ta đang được thúc đẩy, nhưng vẫn 

chưa có nhiều người tìm đến các buổi hòa nhạc. 

 

Văn vật có nghĩa là "sản phẩm của mọi nền văn minh và văn hóa do con người tạo ra", bao 

gồm cả vật chất và tinh thần. 

Ví dụ : 

- Có hơn 3.000 cổ vật quý hiếm và xác ướp của phụ nữ được bảo tồn nguyên vẹn trong các 

ngôi mộ ở Trung Quốc. 

- Sự trao đổi văn hóa giữa Goguryeo, Baekje và Vương quốc Silla tiếp tục cho đến khi Silla 

thống nhất cả ba vương quốc. 

 

56. 미래, 장래, 앞날, 훗날 (Tương lai) 

Tất cả những từ này đều có một ý nghĩa chung là chỉ thời gian ‘sẽ đến’. 

Ví dụ : 

- Những người nghĩ về tương lai của đất nước rất xem trọng giáo dục. 

- Hầu hết mọi người lập kế hoạch cho tương lai để đạt được mục tiêu tương lai dựa trên hiện 

tại. 

 

‘미래‘ và ‘장래’ có ý nghĩa chỉ khả năng hoặc triển vọng, nhưng ‘미래‘ không thực tế mà 

chủ yếu được sử dụng cho các tình huống tương lai mơ hồ, trong khi ‘장래’ được sử dụng 

cho các tình huống cụ thể hơn. Vì vậy, ‘장밋빛 미래’ thì có thể, còn ‘장밋빛 장래‘ thì 

không được sử dụng, ‘미래 걱정’ thì không thể, nhưng ‘장래 걱정‘ thì có thể được sử dụng. 

Ví dụ : 

- Do hậu quả của tranh chấp sắc tộc, những người trẻ tuổi với tương lai (미래/장래) tươi 

sáng, đang mất đi mạng sống quý giá. 

- Với sự gia tăng thu nhập của nhiều người, tôi đã vẽ ra một tương lai (미래/장래) màu hồng 

rằng quần áo giá cao sẽ bán được nhiều. 

- Chúng ta cần tìm giải pháp thay thế thực tế dựa trên phân tích về hiện thực tàn nhẫn hơn là 

niềm hạnh phúc trong tưởng tượng về tương lai (미래/장래)màu hồng. 

- Hy vọng trong tương lai (장래/미래) của tôi là trở thành bác sĩ và điều trị cho người nghèo. 



- Sinh viên đến để tư vấn về các vấn đề trong tương lai (장래/미래) sau khi tốt nghiệp. 

 

Cả ‘앞날’ và ‘훗날’ chỉ có một ý nghĩa tạm thời là 'tương lai' và không có ý nghĩa về 'khả 

năng hoặc triển vọng'. "Tương lai" chủ yếu được sử dụng như một trạng từ. 

Ví dụ : 

- Cô ấy bắt đầu suy nghĩ về việc chăm sóc giáo dục con cái cũng như tương lai và việc sinh 

kế của chúng. 

- Mọi người đều đang chuẩn bị sống trong khi sửa soạn những câu chuyện sẽ để lại cho 

tương lai. 

- Trí tưởng tượng tuyệt vời của người Hy Lạp cổ đại sau này trở thành chủ đề của nhiều tác 

phẩm nghệ thuật. 

- Để không mất đi con đường đúng đắn của bạn, hãy nghĩ đến ngày mai và tương lai xa là 

ngày hôm nay. 

 

 

 

 

 

Nếu sắp xếp câu nói được dùng cùng với 4 từ vựng trên thì sẽ giống bảng sau : 

앞에 오는 말 올림말 뒤에 오는 말 

가까운, 먼 (국가, 

사회)의 장밋빛 

미래 사회, 산업, 세계 

미래의 삶, 주역, 주인공 

미래가 다가오다, 없다 

미래를 
내다보다, 두려워하다, 준비하다, 

예견하다 

(나라, 국가, 

민족)의 

장래(의) 포부, 희망, 계획 

장래를 걱정하다, 계획하다 

(조국, 민족, 

인류)의 밝은 
앞날이 

막막하다, 불투명하다, 캄캄하다, 

순탄하다 



앞날을 기약하다, 내다보다, 생각하다 

먼 훗날을 기약하다, 생각하다, 위해 

 

57. 바뀌다, 변하다 

Những từ này thể hiện ý nghĩa là “hình dáng vốn dĩ trở nên thay đổi” 

“바뀌다” dùng để biểu hiện thứ ban đầu biến mất và được thay thể bởi thứ khác. 

Ví dụ :  

- 약속 시간이 2시에서 3시로 바뀌었다/변했다. 

Giờ hẹn chuyển từ 2h sang 3h. 

- 주인공이 상경함에 따라 무대 장치가 시골에서 도시로 바뀌었다/변했다. 

Theo việc nhân vật chính chuyển lên thành phố thì bối cảnh sân khấu cũng được chuyển từ 

nông thôn thành thành phố. 

- 이 케이블 방송국은 원래 교육 전문 채널이었는데 최근에 골프 전문 채널로 

바뀌었다/ 변했다. 

Kênh truyền hình cáp này ban đầu vốn là kênh chuyên về giáo dục nhưng bây giờ đã chuyển 

thành kênh về golf. 

 

Khi thể hiện thuộc tính của một đối tượng nào đó thay đổi về mặt bản chất thì dùng “변하다” 

sẽ tự nhiên hơn. 

Ví dụ :  

- 얼음이 녹아 물로 변했다/ *비뀌었다. 

Đá tan chuyển thành nước. 

- 오랜 흡연으로 인해 몇 년 전부터 그의 이가 검게 변했다/ *바뀌었다. 

Do hút thuốc trong thời gian dài nên vài năm trước răng anh ta đã chuyển thành màu đen. 

 

콩은 메주로 변하고/ *바뀌고 메주는 된장으로 변해서/ *바뀌어서 항아리에서 2 년 

숙성된 뒤에야 사람들 입으로 들어간다 

Đậu chuyển thành đậu tương, từ đậu tương thành tương, sau khi lên men trong vại 2 năm thì 

vào miệng của mọi người.  

Trong các ví dụ sau đây thì giữa “바뀌다” và “변하다” sẽ có sự khác nhau khi sử dụng 



“레스토랑의 주인이 바뀌었다/변했다”: chủ nhân nhà hàng đã thay đổi 

Nếu sử dụng “바뀌다” thì có nghĩa là nhà hàng này đã có chủ nhân mới. Nhưng nếu sử dụng 

“변하다” thì có nghĩa những thứ như hành động, tính cách, tấm lòng của người chủ nhân 

này đã thay đổi. 

그 식당 음식 맛이 바뀌었다/변했다. 

- Vị thức ăn này đã thay đổi. 

Nếu sử dụng “바뀌다” thì mang ý nghĩa do đầu bếp hoặc nguyên liệu thay đổi nên dẫn đến 

vị thức ăn thay đổi. Nhưng nếu sử dụng “변하다” thì vẫn là người đầu bếp đó nhưng vị do 

tình trạng sức khỏe của vị đầu bếp không tốt nên dẫn đến vị thức ăn bị biến đổi. 

Theo đó “음식 맛이 바뀌다” có thể được sử dụng như sau. 

Ví dụ : 

주방장이 바뀌어서 음식 맛이 바뀌었다 

Đầu bếp thay đổi nên vị thức ăn thay đổi. 

주방장이 그대로인데도 음식 맛이 변했다. 

Dù đầu bếp vẫn như cũ nhưng vị thức ăn thay đổi. 

 

58. 바람(바라다), 소원(하다), 소망(하다), 염원(하다), 희망(하다) 

Những từ này đều mang ý nghĩa “mong muốn điều gì đó một cách khẩn thiết vì mong chờ” 

Ví dụ : 

- Cả cuộc đời này ông tôi đã luôn cầu mong sự thống nhất. 

할아버지는 평생 동안 통일이 되기를 간절이 

바라셨다/소원하셨다/소망하셨다/염원하셨다/희망하셨다. 

- 인간은 누구나 죽지 않고 오래 살기를 바란다/소원한다/소망한다/염원한다/희망한다 

Con người bất cứ ai cũng luôn mong rằng mình sẽ không chết và sống thật lâu. 

“바람”, “소원”, “소망” có thể được sử dụng ngay trong những việc cá nhân, những việc 

mang tính vật chất, việc mang tính cụ thể, nhưng “염원” lại được sử dụng nhiều trong những 

việc mang tính trừu tượng và lý tưởng mà cả dân tộc, quốc gia, nhân dân hi vọng và mong 

muốn, nên không thường được sử dụng trong nhưng việc mang tính cá nhân và thường ngày. 

Ví dụ : 

- 아이는 이번 생일에 장난감을 갖기를 바랐다/소원했다/ 소망했다/*염원했다 



Đứa trẻ mong rằng sẽ nhận được đồ chơi trong ngày sinh nhật. 

- 나의 바람/소원/소망/*염원대로 내일 눈이 왔으면 좋겠다 

Nếu mà ngày mai tuyết rơi như mong ước của tôi thì tốt biết mấy. 

“바람”, “소원”, “소망” thường được dùng khi mong ước mang tính cá nhân, hoặc mong 

muốn người làm điều gì cho mình, hoặc dùng để cầu xin các vị thần. 

Ví dụ :  

-  “내가 들어줄 수 있을지는 모르겠지만 일단 네 바람/소원/소망/*염원이 뭔지 말해 봐” 

“Ta cũng không biết có thể đáp ứng con được hay không nhưng trước hết hãy nói cho ta 

nghe ước muốn của con là gì?” 

- “신이시여, 제 바람/소원/소망/*염원을 들어주세요” 

“Ông bụt ơi, xin hãy lắng nghe mong ước của con” 

Trái ngược với những từ trên là mang ý nghĩa “cầu nguyện và mong muốn” thì “희망” lại có 

nghĩa rằng “Tâm trạng kì vọng, chờ đợi điều gì đó” 

 

Ví dụ :  

- 나는 내 꿈이 언젠가 이루러질 것이라고 희망을 끝까지 버리지 않았다. 

Tôi đã không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng giấc mơ của tôi một ngày nào đó sẽ trở thành hiện 

thực. 

- 나는 이번 수술에 마지막 희망을 걸어 보았다. 

Tôi đã thử đặt hy vọng cuối cùng vào lần phẫu thuật này. 

- 그의 연구는 많은 암 환자들에게 나을 수 있으리라는 희망을 안겨 주었다 

Nghiên cứu của anh ấy đã mang đến hy vọng cho những bệnh nhân ung thư rằng họ có thể 

khỏi bệnh  

 

59. 밖/ 바깥 

 Những từ này điều thể hiện ý nghĩa “ vượt ra bên ngoài một không gian nhất định” 

Ví dụ :  

- 건물 밖/바깥은 춥다.  

Bên ngoài tòa nhà thì lạnh 

- “집 밖/바깥에 나가서 놀아라”  



Hãy ra bên ngoài (nhà) để cùng chơi nào. 

- “감기 걸렸다면서, 밭/바깥에서 그만 놀고 안으로 빨리 들어와라”  

Vì bị cảm nên đừng chơi bên ngoài nữa mà hãy vào trong nhanh lên. 

 

 ‘밖’ sử dụng cùng với những từ mang tính trừu tượng như ‘기대, 능력, 예상’ thì có nghĩa 

là “ trên hoặc vượt qua giới hạn nào đó”. 

Ví dụ : 

- 그녀는 기대 밖/*바깥의 높은 점수를 얻었다.  

Cô ấy đã đạt được điểm cao trên cả mong đợi. 

- 그 일은 내 능력 밖/*바깥의 일이다.  

Việc đó là việc nằm ngoài năng lực của tôi. 

- 예상 밖/*바깥으로 일이 복잡해졌다.  

Nằm ngoài dự đoán sự việc đã trở nên phức tạp. 

 

‘바깥’ biểu thị ý nghĩa “những không gian không thuộc vào phạm vi bên trong của một tòa 

nhà nhất định”. Trong trường hợp này được sử dụng trước danh từ không có trợ từ. Ngược 

lại là ‘안’ 

Ví dụ : 

- 바깥/*밖 세상 

Thế giới bên ngoài 

- 따스한 바깥/*밖 날씨 

Thời tiết bên ngoài thì ấm áp 

- 바깥/*밖 동정을 살피다.  

Thăm dò động tĩnh bên ngoài. 

- 바깥/ *밖 공기가 치다.  

Không khí bên ngoài lạnh 

 

60. 발달 (하다), 발전 (하다), 번영 (하다) 



  ‘발달’ và ‘발전’ đều mang ý nghĩa là đạt đến trạng thái tốt hơn hoặc sự tiến triển của giai 

đoạn tiếp theo. Theo như ý nghĩa này thì ‘발달’ và ‘발전’ có thể sử dụng để thay thế lẫn 

nhau. 

Ví dụ : 

- 이곳은 4 계절 온화한 기후를 비롯한 유리한 자연 조건으로 일찍부터 농업이 

발달하였다/발전하였다.  

Nơi này đã bắt đầu phát triển nông nghiệp từ sớm bởi điều kiện tự nhiên thuận lợi với 4 mùa 

khí hậu ôn hòa. 

- 오랜만에 고국을 찾은 그는 발달한/발전한 고국의 모습에 입을 다물지 못했다.   

Sau thời gian dài tìm về cố quốc anh ấy đã ngạc nhiên về sự phát triển của quê hương. 

- 의료 기술이 발달하면서/발전하면서 인간의 수명이 연장되다.  

Khi  kỹ thuật y tế phát triển thì tuổi thọ của con người được kéo dài. 

- 흡연자의 폐암은 치료가 힘든 암으로 발달할/발전할 가능성이 높다.  

Ung thư phổi ờ những người hút thuốc lá có khả năng cao sẽ phát triển thành ung thư  khó 

điều trị. 

- C형 간염 바이러스는 아무 증상이 없다가 갑자기 암으로 발달하는/발전하는 경향이 

있다.  

Virus viêm gan C có xu hướng đột nhiên phát triển thành ung thư mặc dù không có bất kỳ 

triệu chứng nào. 

 

 Những khi ‘발달’ thể hiện sự phát triển của cơ thể , cảm xúc, sự hiểu biết,… thì không thể 

sử dụng ‘발전’ để thay thế được. 

Ví dụ : 

- 부모들은 자녀가 말을 배우기 전 시력 발달/*발전이 잘 이루 어지고 있는지 확인해야 

한다.  

Các bậc cha mẹ cần phải kiểm tra xem thị lực của con cái có đang được phát triển tốt hay 

không trước khi chúng học nói. 

- 출생 후 인간의 뇌 기능은 정해진 순서에 따라 발달한다/*발전한다.  

Sau khi sinh ra, não của con người phát triển theo trật tự đã định. 

- 아이의 운동 발달/*발전이 느리면 정서 발달/*발전도 같이 느려진다.  



Nếu sự phát triển của trẻ chậm thì sự phát triển của cảm xúc cũng trở nên chậm theo. 

 

 ‘발달’ được sử dụng cho ý nghĩa sự phát triển khá lớn của khu vực địa lý hoặc các đối 

tượng liên qua đến thời tiết. Trong trường hợp này không được sử dụng ‘발전’ để thay thế. 

Ví dụ : 

- “한반도로 북상하고 있는 태풍이 초대형 태풍으로 발달했습니다/*발전했습니다.”  

Cơn bão đang hướng ra phía bắc bán đảo Hàn đã phát triển thành cơn bão rất lớn. 

- 차가운 대륙 고기압의 발달/*발전으로 당분간 추운 날씨가 계속될 전망이다.  

Trong thời gian tới thời tiết lạnh dự kiến sẽ tiếp tục do sự phát triển của khí áp cao các lục 

địa lạnh. 

-이곳은 자연 습지가 발달해/*발전해 매년 많은 철새가 날아 와 동지를 튼다.  

Nơi này là nơi có vùng đất ẩm tự nhiên phát triển nên có nhiều loài chim di cư bay đến đây 

mỗi năm. 

’발전’ được sử dụng cho ý nghĩa công việc được phát triển theo một hướng nhất định. 

Không được sử dụng ‘발달’ để thay thế trong trường hợp này. 

Ví dụ : 

- 과잉 체벌 문제가 학부모의 교사에 대한 고소로 발전하고/*발달하고 말았다.  

Việc trừng phạt quá mức đã dẫn đến sự tố cáo giáo viên của các phụ huynh học sinh. 

- 이스라엘 총리는 이스라엘과 시리아의 접경 지역에서의 사태 발전/*발달 가능성에 

대해 주의를 기울이고 있다.  

Thủ tướng Israel đang chú ý đến tình hình khu vực biên giới giữa Israel và Syria. 

 

 ‘번영’ mang ý nghĩa thịnh vượng và vinh quang. ‘번영’không mang ý nghĩa sự phát triển 

mang tính giai đoạn như ‘발달’ hay là ‘발전’. Vì vậy  ‘번영’ và ‘발달’, ‘발전’ không sử 

dụng đề thay thế lẫn nhau. 

Ví dụ : 

- 이제 우리나라는 평화와 번영의 새로운 국제 질서를 만들어 나가야 한다.  

Bây giờ nước ta cần phải tạo ra một trật tự quốc tế mới về sự hòa bình và thịnh vượng. 

- 어럽고 힘든 때일수록 교육에 투자한 국가만이 번영을 이룰 수 있다.  



Thời điểm càng khó khăn thì chỉ những quốc gia đầu tư cho giáo giục mới đạt được sự thịnh 

vượng. 

- 이 산의 기도터는 자손 번영을 기원하는 여성들로 붐볐다.  

Khu vực cầu nguyện của ngọn núi này rất đông những người phụ nữ cầu nguyện cho sự 

thịnh vượng của con cháu.  

- 아테네의 역사에서 페리클레스 시대는 경제적으로 문화적으로 가장 번연한 

시기였다.  

Trong lịch sử của Athens, thời đại Perikles là thời kỳ thịnh vượng nhất về kinh tế và văn hóa. 

 

61. “밥, 진지, 끼니, 식사” 

 Tất cả những từ này đều chỉ món ăn mà nấu chín ngũ cốc con người ăn tạo nên. 

“밥” Có thể sử dụng rộng rãi cho thứ mà con người, động vật, cá…ăn còn “진지”chỉ sử 

dụng cho người bề trên như là kính ngữ của “밥” 

Ví dụ : 

- Cơm trong nồi nhiều. 

- Đừng quên cho cá ăn. 

Ví dụ : 

- Cháu trai ăn cơm. 

- Ông dùng cơm. 

 

“끼니”và “식사” chỉ hành vi ăn sáng, trưa, tối tức là thời gian nhất định hàng ngày và/ hoặc 

cũng biểu thị món ăn mà ăn như thế. 

Ví dụ : 

- Vì quên dùng bữa nên bụng hơi đói thật. Nếu có đồ ăn thì hãy cho tôi đi. 

- Anh ấy dùng bữa cũng qua loa rồi đang sửa bản thảo miệt mài. 

- Gần đây mọi người nhiều khi bỏ bữa. 

“끼니” vì cũng mang nghĩa hạ thấp cái được gọi là món ăn nhẹ hay bình thường nên được sử 

dụng cùng với những từ “때우다, 걱정을 하다” ở dưới. 

Ví dụ : 

- Anh ta đã ăn tạm bằng mỳ gói vào buổi sáng rồi rời khỏi nhà. 



- Anh ta đã vừa lo lắng ăn vừa mở cửa văn phòng giới thiệu việc làm rồi hỏi có công việc 

hay không. 

- Tôi đã bỏ bữa rồi bước đi, vì mất sức nên ngay cả việc đi bộ cũng khó nhọc. 

 

Từ đề mục Vị ngữ sử dụng kèm 

밥을 먹다 

진지를 드시다, 잡수시다 

끼니를 때우다, 걱정하다 

식사를 하다, 거르다 

 

62. “버릇, 습관”  

Tất cả những từ này đều chỉ hành động thường xuyên lặp đi lặp lại trong thời gian dài rồi trở 

nên quen thuộc với cơ thể. 

“버릇” chủ yếu được sử dụng khi biểu thị hành động không tốt, trái với  “습관” có thể biểu 

thị cả hành động tốt và hành động xấu. 

Ví dụ : 

- Anh ta có thói quen cắn móng tay. 

- Thói quen xấu khó chữa trong một buổi sáng/ một sớm một chiều. 

Ví dụ : 

- Phải có thói quen dậy sớm. 

- Phải tập thói quen tiết kiệm từ nhỏ. 

 

“버릇” có ý nghĩa là lễ tiết phải giữ gìn khi tiếp xúc với người bề trên, chủ yếu “버릇이 

없다” (không biết phép tắc), “버릇을 가르치다” (dạy phép lịch sự) được sử dụng nhiều. 

Ví dụ : 

- Nếu tiếp tục chiều theo sự nhõng nhẽo của đứa trẻ thì đứa trẻ sẽ không biết phép tắc/ không 

ngoan. 

- Phải dạy sẵn phép lịch sự để anh em ruột không thể la hét và cãi nhau trước mặt bố mẹ lần 

thứ hai. 

 



“습관” không chỉ là hành động đã quen với cơ thể mà cũng biểu thị phương thức sinh hoạt 

đã quen với cơ thể. 

Ví dụ :  

- Tôi định sửa thói quen sinh hoạt cố định trong 30 năm. 

- Thói quen đánh răng khi bé gây quyết định sức khỏe khoang miệng cả đời. 

- So với việc dạy kiến thức cho trẻ việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách là cách giáo dục tốt 

hơn. 

 

 

 

63. 병, 병환, 질병, 질환, 탈  : BỆNH 

이 단어들은 공통적으로 “건강이 나빠진 상태”를 말한다. 

Những từ này thường nói đến "một tình trạng sức khỏe xấu". 

‘병’은 사람과 동식물을 포함한 생물이 “건강하지 않은 생태”를 말한다. 

"병(bệnh)" dùng để chỉ "trạng thái sức khỏe không tốt" của các sinh vật sống, bao gồm cả 

con người và động thực vật. 

Ví dụ : 

- 원체 없이 살았기에 무슨 병인지도 모르고 약도 제대로 쓰지 못하고 두 아들을 

잃었다. 

Do không biết con tôi bị bệnh gì và không sử dụng đúng thuốc nên tôi đã mất đi hai đứa con 

trai. 

- 현대 의학으로도 아직 완치할 수 없는 병이 많다. 

Có nhiều căn bệnh mà nền y học hiện đại vẫn chưa thể chữa khỏi. 

- 짐수레 끄는 말이 병이 들어 한 달을 못 넘기고 죽고 말았다. 

Con ngựa kéo hành lý bị bệnh và sau một tháng đã chết. 

- 식물의 뿌리 썩음 병은 칼륨의 결핍 때문이라고 주장하는 학자도 있다. 

Một số nhà khoa học cho rằng bệnh thối rễ của cây là do thiếu kali. 

 

‘병환’은 병의 높임말로 ‘병에 걸린 상태’를 나타나고, 이 말은 윗사람에게만 사용된다. 



'병환(bệnh)' thể hiện tình trạng bị bệnh mang hình thức kính ngữ và lời nói này chỉ được sử 

dụng đối với người lớn. 

Ví dụ :  

“작은아버지 병환은 좀 어떠시나?” 

"Tại sao biết được bệnh của chú vậy?" 

 “저도 어머님의 병환이 침이나 주사 한 대로 고쳐질 거라곤 생각지 않아요” 

"Tôi không nghĩ rằng bệnh của mẹ tôi sẽ được chữa trị bằng châm cứu hay tiêm chích." 

언제부터인지 어머님의 병환이 점점 심해지면서 이 효자 아들은 커다란 근심에 

싸이게 되었습니다.  

Người con trai hiếu thảo này đã rất lo lắng khi bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn. 

 

 ‘질병’은 몸과 마음의 상태가 좋지 못하여 생기는 온갖 병을 가리키는 반면 ‘질환’은 

구체적인 증상을 동반하는 병을 가리킨다. 

'질병(bệnh)' chỉ tất cả các loại bệnh gây ra bởi tình trạng thể chất và tinh thần không tốt, 

trong khi '질환(bệnh)' đi kèm với triệu chứng cụ thể. 

Ví dụ : 

- 사회는 개인의 생명을 굶주림과 질병으로부터 보호하여야 한다. 

Xã hội phải bảo vệ cuộc sống của tất cả công dân khỏi cái đói và bệnh tật. 

- 아랫배가 차갑고 냉기가 많은 사람에겐 온갖 질병이 다 찾아온다. 

Tìm tất cả các bệnh tật liên quan đến người bị nhiễm lạnh và lạnh bụng. 

Ví dụ : 

과식을 하면 피로와 소화기 질환이 오기 쉽다. 

Khi ăn quá nhiều có khả năng cơ thể mệt mỏi và tiêu hóa không tốt. 

이 병은 가장 먼저 손발이 차가워지고 허리가 아프며 가슴이 답답하고 마음이 

불안해지는 증상이 나타난다. 그리고 여성인 경우는 생리통, 생리불순, 냉, 자궁 

질환이 나타낸다. 

Các triệu chứng đầu tiên của bệnh này là tay chân lạnh, đau lưng, tức ngực và tâm trạng lo 

lắng. Trong trường hợp của phụ nữ triệu chứng là đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, 

bệnh cảm lạnh và tử cung. 

 



‘탈’은 “몸에 이상이 생겨 앓지만 아직 병으로 발전하지 않은 상태”를 말한다. 

'탈(bệnh)' thể hiện "một tình trạng bất thường xảy ra trong cơ thể, nhưng nó chưa phát thành 

bệnh". 

Ví dụ : 

남편이 간밤에 술이 취해 들어왔었는데, 그게 탈이 났는지 밤새 법석을 피웠다. 

Tối hôm qua, chồng tôi có triệu chứng say rượu đã đi vào nhà và la hét ầm ĩ suốt đêm 

그녀는 1818년 우유를 먹고 탈이 나서 사망했다. 실제로 초기 이주민들의 생명을 많이 

앗아갔던 이 병은 박테리아와는 전혀 상관이 없고, 젖소의 식성과 상관이 있다. 

Cô gái ấy sau khi uống sữa thì xuất hiện những triệu chứng lạ và đã qua đời vào năm 1818. 

Thực tế, thời kì đầu của bệnh này đã cướp đi mạng sống của những người dân nhập cư, 

không liên quan gì đến vi khuẩn gây bệnh nhưng lại liên quan đến chất lượng thức ăn của bò 

sữa. 

앞에 오는 말 올림말 뒤에 오는 말 

{사람, 동물, 식물}이 {병}이 나다, 들다, 걸리다 

사람이 {병}을 고치다, 키우다 

{할아버지, 아버지}가 
{병환}이 나다 

{병환}을 고치다 

온갖, 각종, 여러 

{질병}이 발생하다 

{질병}을 예방하다, 치료하다 

{질병}에 걸리다 

소화기, 순환계, 피부, 

자궁, 정신 

{질환}이 나타나다, 사라지다 

{질환}을 앓다 

{배, 위, 장}에 {탈}이 나다 

 

Phần đứng đầu Tân ngữ Phần đứng sau 

{사람, 동물, 식물}이 

(người, động vật, thực 

vật) 

{병}이 나다, 들다, 걸리다 

사람이 

(người) 
{병}을 고치다, 키우다 

{할아버지, 아버지}가 

(ông, bố) 
{병환}이 나다 

 {병환}을 고치다 

온갖, 각종, 여러 

(Tất cả, mỗi loại, nhiều 

loại) 

{질병}이 발생하다 

{질병}을 예방하다, 치료하다 

{질병}에 걸리다 

소화기, 순환계, 피부, {질환}이 나타나다, 사라지다 



자궁, 정신 

(cơ quan tiêu hóa, hệ tuần 

hoàn, da, tử cung, tinh 

thần) 

{질환}을 앓다 

{배, 위, 장}에 

(bụng, dạ dày, ruột) 
{탈}이 나다 

 

 

64. 보내다, 부치다, 발송하다 : GỬI 

이 단어들은 “ 물건을 먼 곳으로 이동하게 하다”라는 뜻을 가진다. 

Những từ này có nghĩa là "chuyển đến người khác hoặc nơi khác". 

‘보내다’는 가장 넓은 범위에서 쓰이며, 물건뿐 아니라 ‘사람, 마음, 소식’등에 

대해서도 쓸 수 있다. 

'보내다(gửi)’ được sử dụng trong phạm vi rộng nhất và nó có thể được sử dụng không chỉ 

cho hàng hóa mà còn sử dụng cho 'người, tấm lòng, tin tức'. 

Ví dụ : 

김 부장은 부하 직원을 현장에 보냈다. 

Trưởng phòng Kim đã cử nhân viên đến hiện trường. 

나는 선수들에게 응원을 보냈다. 

Tôi đã gửi lời động viên của mình đến các cầu thủ. 

“도착하는 대로 소식을 보내라.” 

Hãy gửi cho tôi biết tin tức khi bạn đến nơi. 

관객들은 배우의 연기에 박수를 보냈다. 

Khán giả hoan nghênh sự diễn xuất của diễn viên. 

 

‘부치다’는 ‘우체국, 택배 회사, 은행’ 등의 기관을 통하여 ‘물건, 편지, 돈’을 보내는 

것을 뜻한다. 

'부치다(gửi)' có nghĩa là gửi hàng hóa, thư, tiền thông qua các cơ quan như bưu điện, công 

ty chuyển phát nhanh và ngân hàng. 

Ví dụ : 

부모님은 매달 유학 중인 언니에게 생활비를 부치고/보내고 계신다. 

Bố mẹ tôi gửi (부치다 / 보내다) phí sinh hoạt mỗi tháng cho chị gái đang du học. 



엄마는 택배로 반찬을 부쳤다/ 보냈다. 

Mẹ đã gửi (부치다 / 보내다) món ăn phụ qua chuyển phát nhanh. 

엄마는 오빠 편에 반찬을 *부쳤다/보냈다. 

Mẹ đã gửi (*부치다 / 보내다) món ăn phụ cho anh trai. 

 

기관을 통하여 보내는 것이 아니기 때문에 ‘부치다’를 쓸 수 없다. 

Không thể sử dụng '부치다’ nếu việc gửi (hàng hóa , thư, tiền,..) không thông qua  các cơ 

quan trung gian 

 

‘발송하다’는 주로 ‘물건, 편지, 서류’를 공식적으로 보낼 때 쓴다. 돈에 대해서는 쓰지 

않는다. 

'발송하다(gửi)' chủ yếu được sử dụng để gửi 'hàng hóa, thư, tài liệu' chính thức. Không sử 

dụng để gửi tiền. 

Ví dụ : 

{공문, 가정 통신문, 초대장, 안내서, 우편물, 세금 고지서} 발송 

Gửi {công văn, sổ liên lạc, thiệp mời, giấy hướng dẫn, bưu phẩm, hóa đơn VAT} 

Ví dụ : 

요즘은 소식지나 청구서를 이메일로 발송하는 경우가 많다. 

Ngày nay có rất nhiều trường hợp gửi tin tức hoặc thư mời qua mail. 

기부금을 원할하게 확보하려면 기부를 권유하는 편지를 발송하거나 전화를 걸어야 

한다. 

Để kêu gọi quyên góp mọi người nên gửi thư hoặc gọi điện thoại 

 

65. 보수, 봉급, 월급, 임금, 페이 : TIỀN LƯƠNG 

이 단어들은 모두 “일한 대가로 받는 돈”을 의미한다. 

Những từ này đều có nghĩa là "tiền trả cho công việc". 

Ví dụ : 

내가 일하는 곳은 일이 힘든 만큼 보수/ 봉급/ 월급/임금/페이를 많이 준다. 



Nơi tôi làm việc trả tôi mức lương ( 보수/봉급/월급/임금,페이) tương đương với lượng 

công việc tôi làm. 

친구는 지금 일하는 곳이보수/ 봉급/ 월급/임금/페이가 낮다며 다른 곳으로 옮길 

거라고 말했다. 

Bạn tôi nói với tôi rằng sẽ chuyển đến một nơi làm khác vì nơi làm việc hiện tại trả lương 

(보수/봉급/월급/임금/페이) thấp. 

직원들은 사장님께보수/ 봉급/ 월급/임금/페이를 올려 달라고 요청했다. 

Các nhân viên yêu cầu sếp tăng lương (보수/봉급/월급/임금/페이). 

 

 ‘봉급/ 월급/임금’은 주로 정기적으로 받는 돈을 의미하는 데 반해, ‘보수’와 ‘페이’는 

정기적으로 받는 돈이 아닌 경우에도 쓸 수 있다. 

'Tiền lương (봉급/월급/임금) ‘chủ yếu được sử dụng khi trả định kì, trong khi 'tiền lương 

(보수 và페이)' có thể được sử dụng ngay cả khi chúng không được trả định kì. 

Ví dụ : 

우리 회사는 십 년 넘게 일해도 봉급/ 월급/임금/*보수/ *페이를 많이 올려 주지 않는다. 

Dù đã làm việc hơn 10 năm nhưng công ty của chúng tôi không tăng lương 

(봉급/월급/임금/*보수/*페이) 

나는 몇 십 년 동안 일해서 받은 봉급/ 월급/임금/*보수/*페이를 모아 집을 마련하였다. 

Làm việc mấy chục năm tôi đã mua được nhà nhờ tiết kiệm từ tiền lương 

(봉급/월급/임금/*보수/*페이). 

Ví dụ : 

하루 일한 것 치고는 보수/페이/*봉급/*월급/*임금이 좋았다. 

Tôi đã nhận được tiền lương ((보수/페이/*봉급/*월급/*임금) nhiều hơn so với công việc 

mà tôi đã làm một ngày. 

나는 삼 일밖에 일을 하지 않았지만 사장님은 오 일 치의 

보수/페이/*봉급/*월급/*임금을 주셨다. 

Tôi chỉ làm việc trong ba ngày thế nhưng ông chủ đã cho trả tôi lương 

(보수/페이/*봉급/*월급/*임금) làm năm ngày. 

 



‘봉급’은 기간이 정해져 있지 않지만 주로 월 단위로 지급되기 때문에 ‘월급’과 큰 차이 

없이 쓰인다. ‘봉급’보다는 ‘월급’이 더 많이 쓰인다. 

Thuật ngữ 'tiền lương(봉급)' không có thời hạn cố định, nhưng nó được trả hàng tháng, vì 

vậy nó không khác nhiều so với 'tiền lương(월급)'. 'Tiền lương(월급)' được sử dụng nhiều 

hơn 'tiền lương(봉급)'. 

Ví dụ : 

나는 한 달 치 봉급/월급 중에서 반을 부모님께 드렸다. 

Tôi đã đưa một nửa số tiền lương của tôi cho bố mẹ. 

회사에서는 직원들에게 열 달째 봉급/월급을 주지 않고 있다. 

Công ty không trả 10 tháng lương cho nhân viên. 

 

‘임금’은 주로 전문적인 영역에서 쓰인다. 

‘Tiền lương(임금)’ chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực chuyên môn dịch thuật. 

임금법/임금 인상/임금 정책/ 임금 제도/ 임금 협상 

Luật tiền lương / Tăng lương / Chính sách tiền lương / Chế độ tiền lương / thỏa thuận tiền 

lương) 

Ví dụ : 

노사 양측이 임금 협상을 타결하고 나서야 파업은 끝이 났다. 

Cuộc đình công đã kết thúc cho đến khi cả lao động và quản lý kết thúc các cuộc thỏa thuận 

tiền lương. 

정부는 해마다 힘들게 일하는 노동자들을 위해 임금 안정화 정책을 내놓고 있다. 

Chính phủ đang công bố chính sách ổn định tiền lương cho những người lao động làm việc 

mỗi năm. 

 

66. 보호(하다), 보존(하다), 보전(하다) 

Những từ vựng này đều thể hiện ý nghĩa trông coi cẩn thận và bảo vệ. 

Ví dụ : 

후손들을 위해 환경을 보하하기/ 보존하기/ 보전하기 위한 노력을 지속해야 한다.  

Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực bảo vệ môi trường vì thế hệ sau 



그린벨트는 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보호하기/ 

보존하기/ 보전하기 위해 제정한다.  

Vành đai xanh được ban hành nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên của đô thị và phòng tránh sự 

vô trật tự lan rộng ở thành phố 

이 단체는 거제도의 아름다운 생태계를 보호하고/ 보존하고/ 보전하고 무분별한 

개발에 경종을 울리기 위해 결성된 시민 모임이다.  

Đoàn thể này là tập hợp những người dân thành thị để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về 

việc khai phá vô ý thức và bảo vệ hệ sinh thái tươi đẹp ở đảo Geo Jae. 

 

보호 thể hiện ý nghĩa trông coi và chăm sóc để không rơi vào trạng thái nguy hiểm, 보존 

mang nghĩa giữ gìn để những vật có giá trị tồn tại đúng với trạng thái nguyên thủy của nó, 

còn 보전 nhấn mạnh ý giữ gìn một cách nguyên vẹn. 

Ví dụ : 

옷은 취위나 더위를 막아 주고 우리의 몸을 보호해 주는 구실을 합니다.  

Quần áo có tác dụng ngăn chặn cái lạnh hoặc cái nóng để bảo vệ cơ thể của chúng ta. 

국가는 국민의 생명과 재산을 보호한다.  

Quốc gia phải bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân 

문화재는 파손되거나 잃어버리지 않도록 적극적으로 보호해야 한다.  

Phải bảo vệ tích cực các di sản văn hóa để không bị hư hại và đánh mất 

Ví dụ : 

그녀는 제주도의 노래와 춤을 보존하고 전송하기 위해서 많은 노력을 기울였다.  

Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ và truyền bá những điệu nhảy và bài hát của đảo Jeju 

최근에는 혈액을 저온으로 보존하게 되었다.  

Dạo gần đây đã lưu trữ được máu ở nhiệt độ thấp 

환경오염이 심해질수록 깨끗한 물을 보존하기는 더욱 어렵다.  

Ô nhiễm môi trường càng trở nên trầm trọng thì việc bảo vệ nguồn nước sạch sẽ càng khó 

khăn hơn 

 

Ví dụ : 

난세에는 목숨을 온전히 보전하기가 지극히 어려웠다.  



Trong thời loạn, việc bảo vệ tính mạng một cách lành lặn cực kỳ khó. 

전쟁터에서 고스란히 생명을 보전하는 것만도 대단한 일이다.  

Việc bảo vệ tính mạng an toàn trên chiến trường cũng là điều tuyệt vời rồi. 

수려한 자연환경도 그것을 아끼고 보전하려는 노력이 없으면 곧 황폐해져 버린다.  

Nếu không có nỗ lực tiết kiệm và bảo vệ điều đó thì môi trường tự nhiên xinh đẹp của chúng 

ta cũng trở nên hoang phế ngay. 

Những từ đi cùng 보호 보존 보전 

아이, 노동자, 기업, 재산… O X X 

자연, 환경, 자원, 생태계, 문화재, 

유산… 
O O O 

생명, 목숨, 명 O X O 

 

67. 부끄럽다, 창피하다, 수치스럽다. 

Những từ này tất cả đều thể hiện trạng thái ngại ngùng, có sự e dè. 

부끄럽다, 창피하다 thể hiện trạng thái tự mình không thể đối diện tự tin với một đối tượng, 

sự thật nào đó nên không bộc lộ được một cách mạnh dạn. 

Ví dụ : 

새우젓이나 된장을 반찬으로 싸 온 도시락이 부끄러워서/ 창피해서 나는 혼자 

도망쳐서 점심을 먹었다.  

Tôi xấu hổ với hộp cơm được gói tép muối và đậu tương làm món ăn phụ nên trốn đi ăn trưa 

một mình 

준희는 교무실에서 쩌렁 쩌렁 야단맞는 자신의 모습을 들킨 것이 부끄러웠다/ 

창피했다.  

Jun Hee xấu hổ vì bị lộ hình ảnh của mình bị mắng oang oang trước lớp 

아이는 허름한 집에 사는 것이 부끄러워서/ 창피해서 친구를 초대하지 않았다.  

Đứa trẻ mắc cỡ với việc sống trong ngôi nhà tồi tàn nên không mời bạn bè đến. 

 

수치스럽다 cũng thể hiện ý nghĩa tương tự với 부끄럽다, 창피하다 nhưng mang màu sắc 

nghiêm trọng hơn. 

Ví dụ : 



간통이라는 것이 차마 입에 꺼내기조차 부끄러울 정도로 수치스러운 일임에 틀림없다.  

Sự thông gian chắc chắn là việc xấu hổ đến mức chỉ cần đề cập đến cũng thấy mất mặt. 

그는 돈을 훔친 일이 탄로 난 것이 무섭고 수치스러웠다.  

Anh ấy hổ thẹn và sợ vì chuyện ăn trộm tiền bị bại lộ. 

 

부끄럽다 không chỉ là việc không tự tin, thẳng thăn mà còn thể hiện trạng thái không quen 

thuộc nên ngại ngùng và không bộc lộ được một cách mạnh dạn.  

Ví dụ : 

첫 입맞춤을 하고 난 영희는 부끄러워서 얼굴을 들지 못했다.  

Young hee e thẹn với nụ hôn đầu nên không thể ngẩng mặt lên. 

‘보잘것없는 제가 이런 큰 상을 타게 되다니 부끄럽습니다’.  

Người tầm thường như tôi nhận được giải thưởng lớn thế này thật là xấu hổ. 

제가 쓴 소설을 이렇게 많은 사람들 앞에서 직접 소개하려니 부끄럽네요.  

Thật ngại ngùng khi trực tiếp giới thiệu tiểu thuyết của tôi viết trước mặt nhiều người như 

vậy.  

 

68. 부딪다, 부딪치다, 부딪히다, 부닥치다. 

Những từ này đều mang ý nghĩa đụng vào hoặc va chạm mạnh vào sự vật nào đó. 

Ví dụ : 

그는 뱃전에 부딪는 잔물결만 멀거니 내려다보았다.  

Anh ấy thẫn thờ nhìn những con sóng li ti va chạm vào mạn thuyền. 

자전거가 미끄러져 가로수에 부딪쳐 쓰러졌다.  

Vì trơn nên xe đạp va phải cây bên đường té ngã 

문기둥에 부딪혀서 이마가 시퍼렇게 됐어요.  

Vì va phải cột cửa nên trán bị bầm tím. 

우산들끼리 서로 부닥치는 통에 취객들의 걸음은 더욱 더뎌졌다.  

Do những cây dù va vào nhau nên bước chân của những người khách say rượu càng trở nên 

chậm chạp hơn. 

 



부딪다 chỉ thể hiện va vào một vật cụ thể nhưng 부딪치다, 부딪히다, 부닥치다 có thể 

dùng được với ý nghĩa trực diện, đối mặt với vấn đề, tình huống, sự thể nào đó… 

Ví dụ : 

그는 앞창 유리에 부딪고 있는 그 눈송이들을 바라보며 이를 악물었다.  

Anh ấy nghiến răng dõi theo những bông tuyết đang va đập vào khung cửa kính phía trước 

Ví dụ : 

저희들은 지금 부모님의 반대에 부딪쳐 결혼을 할 수 없을 지경입니다.  

Chúng tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ đến mức bây giờ vẫn chưa thể kết hôn. 

부모님들이 부딪히는 육아 문제 해결에 일정한 공식이란 없다.  

Không có công thức nhất định nào trong việc giải quyết vấn đề nuôi dạy trẻ mà cha mẹ gặp 

phải. 

사람들은 때때로 역경에 부닥치게 되면 재수가 없다는 말을 한다.  

Mọi người thỉnh thoảng nói rằng không gặp may mắn nếu vấp phải nghịch cảnh. 

 

부딪다 ở mức thấp nhất và thường được sử dụng trong các tác phẩm văn học hơn trong đối 

thoại hằng ngày, và 부닥치다 mang đến ngữ cảm nhấn mạnh hơn so với 부딪히다, 

부딪치다.  

Ví dụ : 

나뭇등걸을 부둥켜안았더니 잘라낸 나뭇가지의 흔적들이 내 턱에 부딪고 있었다.  

Tôi ôm chặt gốc cây nên những vết tích của cành cây bị chặt vẫn còn lưu lại trên cằm tôi 

배는 울렁거리는 물살에 휩싸여 무섭게 바위에 가서 부닥쳐 산산조각이 나버렸다.  

Con tàu bị bao phủ bởi dòng nước chảy xiết dồn dập trôi đến tảng đá, và va đập một cách 

đáng sợ nên đã trở thành những mảnh vụn 

그의 몸은 돌에 부닥치고 가시에 찢겨서 온몸이 피투성이가 되었다.  

Cơ thể của anh ấy va vào đá và bị đâm vào gai nên toàn thân dính đầy máu. 

 

부딪다, 부딪치다 có thể sử dụng thành ngoại động từ . 

Ví dụ : 

차력사는 계속 차돌을 이마에 부딪쳐 두 쪽을 내고야 말았다.  

Người biểu diễn sức mạnh liên tục đập trán vào đá thạch anh và cuối cùng vỡ ra làm hai 



그는 머리를 벽에 부딪치고는 기절해 버렸다.  

Anh ấy va đầu vào tường và bị ngất xỉu 

 

Tóm tắt cách dùng 4 từ vựng trên như sau : 

Từ đi cùng 부딪다 부딪치다 부딪히다 부닥치다 

(철수)가 (벽)에 O O O O 

(철수)가 (머리)를 

(벽)에 
O O X X 

(철수)가 (문재, 

역경)에 
X O O O 

 

69. 부리다, 피우다, 내다, 떨다. 

Những từ vựng này mang nghĩa rằng con người bộc lộ ra cho thấy một thái độ hoặc một 

hành vi riêng biệt nào đó. Và những từ này mang đặc tính được lựa chọn tùy theo danh từ 

phía trước đó. 

Ví dụ :  

Vì anh ấy cố chấp là sẽ không đi nên tôi đã rất khó xử. 

Vì đứa bé làm nũng nên người mẹ không còn cách nào khác đã nhặt con búp bê lên. 

Ông lão/ bà lão không giận lắm mà đang nói chuyện. 

“Đừng do dự vì lo sợ vô nghĩa/ vô lý”. 

 

Từ “부리다”  thường được dùng với từ thể hiện tính cách hoặc hành động của con người 

như: cố chấp, làm nũng, điều vớ vẩn, sự thất thường, sự lề mề, kiểu cách, sự cưỡng ép, sự 

tham vọng, sự cáu kỉnh, sự nhảm nhí, sự bực bội. Thường xuyên dùng để thể hiện tính cách 

hoặc hành động nào đó của con người. Và được sử dụng nhiều hơn “피우다”. 

Ví dụ :  

Đứa trẻ cư xử thất thường đột nhiên nói là sẽ ăn mì. 

Những đứa trẻ cãi nhau và việc hành động không phù hợp với nhau là chuyện rất đỗi bình 

thường. 

Nữ nhân viên kêu ca rằng nhân viên giao pizza hôm nay lề mề. 



 

Từ “피우다” vì được dùng với những từ: cố chấp, làm nũng, vớ vẩn, sự náo loạn, sự lười 

biếng, sự kiêu căng, ngoại tình, sự phóng đãng nên mang nghĩa là một người thể hiện một 

thái độ hay hành động cá biệt nào đó. 

Ví dụ : 

Thầy giáo vừa nhìn chằm chằm về phía cửa quán rượu vừa nói một mình những điều linh 

tinh. 

Đã viện cớ lười biếng rất nhiều lần nhưng sang năm mới nhất định sẽ leo núi 20 lần. 

Sooyoung đã không còn là đứa trẻ vừa chơi vừa làm nũng nữa. 

 

Từ “내다” chủ yếu được dùng với những từ như: tham vọng, sự giận dữ, sự cáu kỉnh, sự 

chán ghét và chủ yếu biểu hiện sự biểu lộ tình cảm hoặc cảm giác như thế nào đó. 

Ví dụ : 

Nếu bạn có nỗi sợ là vận động thì lo rằng sẽ bị thương thì chẳng phải bạn sẽ mất bị mất đi cơ 

hội vận động một cách tự nhiên hay sao? 

Tôi sống trên thế gian này và đã cố gắng để không nảy sinh những tham vọng khác hơn cái 

mà mình đang có. 

Những người phụ nữ mệt mỏi trong việc trông coi con cái đã chán ngán và biểu hiện ra mặt 

một cách không kiểm soát. 

 

Từ “떨다” được sử dụng với những từ như: ngạo mạn, sự tiều tụy, sự nhốn nháo, sự hối hả, 

sự ba hoa, sự xu nịnh và thể hiện một hành vi nào đó để cho người khác thấy. 

Ví dụ : 

Nhìn mấy đứa cháu ngoại làm trò đáng yêu với mình vào khi tuổi già đối với tôi là niềm vui. 

Người đó tự hạ mình và xu nịnh chủ nhân. 

 

70. 부서지다, 망가지다, 무너지다. 

Những từ này thể hiện nghĩa rằng một đồ vật gì đó bị vỡ hoặc bị hư nên lộn xộn so với trạng 

thái vốn có và trở thành trạng thái không thể sử dụng một cách đàng hoàng như ban đầu. 

Ví dụ :  

Chiếc ô tôi vừa mua lúc nãy đã bị hỏng trong cơn gió lớn. 



Cây cầu bị sập nên rất nhiều người bị thương. 

 

Từ “부서지다” có nghĩa là bị vỡ ra thành mảnh nhỏ còn từ “망가지다” mang nghĩa là vì bị 

hỏng nên không thể sử dụng được tính năng vốn có.  Từ “무너지다” mang tính so sánh vì có 

nghĩa là một cái gì đó đã được dồn chất sẵn hoặc được xây dựng sẵn với quy mô lớn bị sụp 

đổ nên thường được dùng với những từ như: núi, đê điều, con đường, con đê, bờ rào, nhà,… 

Ví dụ :  

Tản đá sần sùi trên ngọn đồi bị vỡ nên những hạt cát to lớn đã rớt xuống. 

Đậu phộng có lớp vỏ không bị vỡ nhiều là sản phẩm tốt. 

Phải nấu nước canh xong mới bỏ cá vào thì thịt cá mới không bị nát. 

Ví dụ : 

Anh ấy không uống thuốc đúng giờ và liên tục làm việc nên cơ thể bị tổn hại. 

Đường ống nước bị hỏng van thì nước luôn luôn bị rò rỉ và chảy ra ngoài. 

Chiếc ô tô đã hoàn toàn bị hỏng trong một tai nạn nghiêm trọng. 

 

Ví dụ : 

Mỗi lần mùa mưa đến thì có lũ lụt và núi sụp lở nên đất đỏ chảy vào sông Hàn. 

Vì trận mưa lớn lần này toàn bộ ngôi làng thiệt hại lớn vì nhà sập do núi lở. 

Âm thanh ầm ĩ vừa phát ra mái nhà sập xuống cùng với bụi đất. 

 

Từ “부서지다”, “무너지다” dùng với những từ như “기대= sự mong đợi, 희망= niềm hy 

vọng” nên dùng để biểu hiện điều không thể đạt được theo kế hoạch. Ngược lại từ 

“망가지다” vì dùng với những từ như “ 인생= cuộc đời, 몸= cơ thể” nên biểu hiện trạng 

thái bị thay đổi theo chiều hướng xấu. 

Ví dụ : 

Sự kỳ vọng cuối cùng của Jinho về việc tìm việc làm đã sụp đổ nên cậu ấy đã tuyệt vọng. 

Vì đột nhiên bị tai nạn giao thông nên kế hoạch định đi nước ngoài nghiên cứu của tôi đã tan 

nát mất rồi. 

Sau khi bố tôi thất bại trong việc làm ăn giấc mơ học lên cao học của tôi đã tất cả đã sụp đổ. 

 

Ví dụ :  



Làm thế nào có thể nhận lại sự bù đắp cho cuộc đời đã một lần tan nát? 

Nếu ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn thì trải qua năm tháng lâu dài thì cơ thể của con người sẽ bị 

phá hủy. 

Youngsuk kêu ca rằng vì gặp tôi nên cuộc đời cô ấy đã bị phá hỏng. 

 

71. 부수다, 깨다, 때드리다. 

Tất cả những từ này đều mang ý nghĩa là “đập một vật thể nào đó hoặc chạm vào rồi làm vật 

thể đó vỡ ra từng mảnh”. 

Từ “부수다” cũng có thể sử dụng khi đối tượng đó không vỡ một cách rõ ràng và kích thước 

lớn nhưng từ “깨다, 때드리다” đối tượng đó phải là cái vỡ một cách rõ giống như loại băng, 

thủy tinh, đồ sứ, chén,…  

Đồ vật 부수다 깨다 때드리다 

(Băng, nghiên mực, cửa 

kính, đồ sứ, vỏ trứng gà) 
O O O 

(Các loại hạt, rong biển 

khô, đường viên, bánh 

ngọt) 

O X X 

(Đồ dùng gia đình, 

thuyền, xe ô tô, tòa nhà, 

bức tường) 

O X X 

 

Ví dụ :  

Em tôi đang đá bóng thì cửa kính của cửa hàng trong khu phố đã vỡ mất tiêu rồi. 

Anh Lee tính tình nóng vội vừa bỏ viên đá vào miệng đã ngay lập tức làm vỡ rôm rốp bằng 

răng hàm rồi ăn nó. 

 

Ví dụ : 

Vì anh ấy đã quăng cái bàn phím thông minh trong Game nên nó đã vỡ mất tiêu rồi. 

“레킹볼” có nghĩa là khối sắt lớn treo sẵn  trên cần trục để làm vỡ các tòa nhà sẽ giải tỏa. 

Đoàn biểu tình 10.000 người đã làm vỡ nhiều xe ô tô và cửa hàng ở vùng ngoại ô. 

 



Khi làm một đối tượng nào đó giống như bột thì chủ yếu sử dụng từ “부수다” hơn là từ 

“깨다, 때드리다”. 

Ví dụ :  

Làm nát bánh ngọt có ở nhà rồi khi làm bánh nướng có thể sử dụng được. 

Làm nát thật kĩ lá rong biển và trộn cơm với cá cơm rang rồi làm thành hình thì sẽ trở thành 

cơm nắm rất ngon. 

Rắc mật ong và hạt óc chó đã làm nát lên trên phô mai rồi làm mồi nhắm rượu thì rất ngon. 

 

Từ “깨다, 때드리다” có khi là miếng giống như là bột của vật kết quả đó cũng có khi không 

phải là như vậy. 

Ví dụ :  

Nếu chảo có dầu nóng lên thì đập vỡ trứng nhẹ nhàng rồi làm trứng rán. 

Cái bản lề cửa khi bị gỉ khi đóng vào quá cứng thì đập vỡ vỏ trứng bằng búa rồi sau khi phun 

nước lên thì bỏ vào cái túi được làm bằng băng gạc rồi lau chùi thì lau chùi rất sạch. 

 

 Trong trường hợp của vỏ trứng thì vì là vật rất dễ vỡ nên có thể sử dụng với tất cả 

các từ “깨다, 때드리다, 부수다”. Tuy nhiên, “Vỏ trứng dùng với깨다, 때드리다” thì là 

trường hợp chỉ cần một lần chạm vào là vỡ thành mảnh nhỏ, còn “vỏ trứng dùng với부수다” 

thì mang ý nghĩa là làm thành bột. 

 

Từ “깨다” thì có ý nghĩa là “ 상처를 낸다= làm nên vết thương”, lúc này không thể thay đổi 

rồi sử dụng “부수다, 때드리다” được. 

Ví dụ :  

Anh ấy vì nhìn cô gái đẹp nên không nhìn thấy cái cây bên đường và bị đâm sầm vào cây 

bên đường và bị rách trán. 

Tôi đang chơi bóng thì té nên bị rách đầu gối. 

 

Những từ này cũng có ý nghĩa là loại bỏ tập quán hoặc trật tự của một xã hội cố định. Nhưng 

so với từ “부수다” thì từ “깨다, 때드리다” được sử dụng nhiều hơn. 

Ví dụ :  



Andy Warhol tự gọi mình là xưởng trưởng của xưởng nghệ thuật và phá vỡ quan niệm cố 

định về nghệ thuật và xóa bỏ ranh giới giữa nghệ thuật, thương mại và cuộc sống đời thường. 

Bức tường Berlin đã sụp đổ nhưng bức tường trong lòng của những người bị chia cắt đông 

tây phải ra đi sau khi chính phủ Đức bị phá vỡ là bài toán lớn. 

Anh ấy phá vỡ kiến thức thông thường vốn có và sống là một nghệ sỹ. 

Mộng mị hoặc  sự đố kỵ là thủ phạm phá vỡ sự bình yên trong lòng chúng ta. 

 

Từ “깨다, 때드리다” khi thể hiện các ý nghĩa của các cụm từ như “lập một kỷ lục mới”, 

“làm trái quy tắc, lỗi hẹn”, “làm cho sự im lặng hoặc bầu không khí không thể được tiếp diễn” 

thì không thể thay đổi sử dụng thành từ “부수다” được. 

Ví dụ :  

Cô ấy đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của môn nhảy cao nữ mà cô ấy từng có trước đó. 

Vị cảnh sát ngồi im lặng suốt từ đầu đến giờ đã phá vỡ sự im lặng và bắt chuyện với Sunhee. 

 

72. 불평/불만/유감 

불평(Bất bình, than vãn) là hành vi bộc lộ sự không hài lòng bằng lời nói . 불만 (bất mãn) , 

유감( giận dỗi,bất mãn) thể hiện sự không hài lòng , vừa ý thông qua thái độ chứ không phải 

lời nói.  

Ví dụ :  

Cô ta không thể than vãn(불평) lấy một lời về cách làm việc vô lý của công ty  

Bây giờ hãy ngưng thái độ bất mãn(불만/유감) với tiết học đi, lo mà học chăm chỉ vào!  

 

불평 là hành vi nên kết hợp với gốc động từ '하다' biến nó thành động từ nhưng 불만 , 유감 

thì không thể.  

Ví dụ : 

Đừng có ngóng tai nghe những lời ca cẩm về người khác nữa  

Anh ta đã thầm lặng hoàn thành  việc được giao mà không hề than vãn dù trong điều kiện tồi 

tệ nhất.  

 



불만 và 유감 vì là trạng thái cảm giác nên nó có thể  được sử dụng cùng với 있다 và 

표시하다 ,còn 불평 thì không thể.  

Ví dụ : 

Nếu có bất mãn với tôi thì hãy nói trực tiếp đi.  

Đối với tôi,người có người bất mãn riêng với anh ta , ngoài mặt anh ta đối xử rất tử tế nhưng 

lại âm thầm trả thù .  

Sau vở kịch ,mọi người thể hiện sự bất mãn bằng những hành vi như ném đồ vật lên sân 

khấu.  

Một người trong ngành thể thao đang bộc lộ sự bất mãn về sự kiện dàn xếp thắng thua mà đã 

bị phơi ra gần đây.  

 

유감 và 불만 đều thể hiện cảm giác không hài lòng. Trong tình huống chung, 유감 được sử 

dụng nhiều hơn so với 불만. 유감 còn có ý nghĩa mang cảm xúc tiếc thương .  

Ví dụ : 

Tôi có nhiều bất mãn với thái độ phê bình thái quá của anh.  

Sự bất mãn của nhiều người được tích tụ liên tục ở tình trạng để trong lòng. 

Theo kết quả điều tra có nhiều người rất bất mãn về dịch vụ y tế hiện tại. 

Ngài nghị viên quốc hội Kim đã phát biểu rằng ông rất bất mãn về lời phát ngôn của người 

đại diện Đảng đã bị truyền tải bóp méo sai ý nghĩa thật sự rồi gây ra lo lắng và hiểu lầm cho 

người dân . 

Tôi cực kì bất mãn về việc một bài báo mang tính chất phỏng đoán không hề có sự xác nhận 

lại sự thật có phải vậy hay không mà đã được cho đăng.  

 

유감 được sử dụng ở tình huống chung chung và cũng được sử dụng với ý nghĩa thương tiếc 

nhưng 불만 thì không có ý nghĩa này. 

Ví dụ : 

Chính phủ bày tỏ sự thương tiếc về việc Nhật Bản gánh chịu vô số thiệt hại về nhân mạng , 

tài sản do xảy ra thiên tai.  

Trung Quốc bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của cảnh sát biển Hàn Quốc trong sự kiện 

lần này. 

 



73. 빠르다(nhanh)/ 이르다(sớm) 

Hai từ này đều mang ý nghĩa đến trước so với thời gian tiêu chuẩn ,đi cùng với những từ chỉ 

thời gian.  

Ví dụ : 

Bọn họ đã xuất hiện sớm hơn thời gian hẹn khoảng 5 phút.  

Tôi nghĩ rằng vẫn còn sớm để đưa ra kết luận như vậy về kết quả cuộc bầu cử.  

Nếu như thời kì gieo trồng sớm hơn quá mức so với mọi năm thì nảy mầm quá nhanh cũng 

bị thiệt hại do sương gây ra.  

 

빠르다 là chỉ tốc độ và thời gian dành cho hành động hay  công việc nào đó mà đến nhanh 

hơn so với quy định thông thường. Nó được sử dụng nhiều hơn so với 이르다. Từ trái nghĩa 

là 느리다 ( chậm rãi, lề mề). 

Ví dụ : 

Anh ta leo cầu thang bằng những bước chân mau lẹ.  

Tôi nghĩ rằng khi đọc sách để hiểu được những nội dung sâu sắc , thay vì đọc nhanh thì 

ngược lại nên vừa đọc sách chậm rãi vừa suy ngẫm .  

 

이르다 là chỉ thời gian đến sớm hơn thời gian mong đợi hoặc thời gian chỉ định. Từ trái 

nghĩa là 늦다( trễ) . 이르다 và 늦다 không sử dụng chung với những từ vựng biểu hiện 

động tác . Ví dụ như 'di chuyển sớm/trễ' hoặc 'đọc sớm/đọc trễ' .Trường hợp chứa động tác , 

phải sử dụng như 'di chuyển nhanh/chậm' hoặc 'đọc nhanh/đọc chậm'.  

Ví dụ : 

Thời gian còn hơi sớm nên tôi định đi đến võ đường.  

Những tấm hình được đăng ở đây là những tấm được chụp vào lúc sáng sớm chứ không phải 

vào lúc giữa trưa. 

Nếu bụng rỗng vì ăn bữa tối quá sớm thì nên uống sữa ấm hoặc uống trà pha nhạt .  

 

74. 빼다(loại bỏ) / 뽑다 (nhổ ) 

Hai từ này đều mang ý nghĩa làm cho đồ vật đang nằm bên trong hoặc đang bị kẹt xuất hiện 

ra bên ngoài.  



빼다 chủ yếu dùng với việc loại bỏ những vật lỏng lẻo còn 뽑다  chủ yếu dùng cho nhổ 

những thứ chắc chắn như : nhổ cỏ , nhổ tóc v..v  

Ví dụ : 

Cô gái nói lời chia tay rồi tháo(빼다) chiếc nhẫn ra khỏi  tay ,đưa cho người đàn ông. 

Trời lạnh nhưng tôi phải rút(빼다) tay ra khỏi túi rồi đi bộ tiếp . Dù có té ngã thì cũng không 

bị thương nặng. 

Tôi rút (빼다) nhiệt kế đã đặt ra khỏi nách đứa bé. Đã tăng lên tới 40 độ.  

Nếu muốn làm nông đúng cách thì phải nhổ bỏ(뽑다) cỏ dại trước đã . 

Yonghee đã nhổ(뽑다) tóc bạc cho bố .  

빼다 có ý nghĩa là loại bớt một phần nào đấy ra khỏi toàn thể ,còn 뽑다 mang ý nghĩa lựa 

chọn một phần nào đó trong toàn thể. 

Ví dụ : 

Chúng ta hãy loại(빼다) anh ấy ra khỏi nhóm  

Anh ta đã bỏ(빼다) ăn cơm ,chỉ xem sách cả ngày  

5 trừ (빼다) 2 bằng 3  

Tôi đã mở tất cả cửa sổ để khử(빼다) mùi thuốc lá  

Trái bóng quá căng nên tôi thoát( 빼다) một ít không khí ra. 

Cô ta cứ vò mạnh cái áo để loại bỏ (빼다) vết dơ bị dính trên áo. 

Chúng tôi quyết định chọn (뽑다) ra người đại diện trong số 4 người đã được thông qua cuộc 

thi vòng loại.  

So với mọi năm thì năng lực quá kém nên không thể chọn (뽑다) ra được người đứng đầu 

trong số những người tham gia.  

Những đứa trẻ trong lớp muốn bầu(뽑다) đứa trẻ có mối quan hệ tốt với bạn bè làm lớp 

trưởng 

 

빼다 thường được sử dụng với các từ 힘,기운,혼,진 ,còn 뽑다 được sử dụng với ý nghĩa 

làm cho cái gì đó biến mất , ra khỏi cơ thể.  

Ví dụ : 



Buổi biểu diễn này đã lấy hồn (혼을 빼다) người xem trong 1 tiếng đồng hồ vì quá nhiều cái 

để thưởng thức .  

Vì mãi làm việc nên tôi cạn kiệt sức lực (진을 빼다) , về đến nhà tôi hoàn toàn không còn 

sức để chơi với con .  

Khi ngồi thiền phải thả lỏng (힘을 빼다) cơ thể rồi ngừng mọi suy nghĩ và hành động.  

 

Đối với những trường hợp dưới đây thì có thể thay thế qua lại giữa 빼다 và 뽑다  

Ví dụ : 

Nếu muốn nhổ cái gai bị ghim sâu thì phải đi đến bệnh viện . 

Nên nhổ răng khôn mà bàn chải không chạm tới được nên không làm sạch được dẫn đến có 

thể gây ra chứng viêm. 

Nếu mụt lẹo mắt không tự khỏi , phải đi đến bệnh viện rồi mổ lấy mủ ra . 

 

75. 세다/ 헤아리다 :  đo đếm  

Cả hai từ này đều mang ý nghĩa kiểm tra số lượng.  

Ví dụ : 

Khảo sát tỉ lệ người xem chỉ tập trung vào việc đếm số đơn giản. 

Ông chủ đang đếm tiền thối.  

Tôi đếm khách được mời đến tiệc tân gia , thấy có khoảng 15 người.  

Trong thâm tâm tôi tính thử tuổi của cô ấy.  

 

-헤어리다 chủ yếu dùng để đếm số lượng ,mà không thể biết chính xác là bao nhiêu . Có thể 

sử dụng khi phỏng đoán tương ứng số lượng ở mức nào đó.  

Ví dụ :  

Theo ước tính của nước Bosnia đưa ra ,số lượng người bị thương và tử vong đếm được có 

130.000 người. 

Hàn Quốc là quốc gia tham chiến chủ yếu ,đếm được tới 1.500.000 người ,kể cả hàng vạn 

kiều bào đang ở Mỹ nhưng không có nhiều người biết về Hàn Quốc tại Mỹ.  

 

-헤어리다 thường sử dụng với các từ 말뜻 , 마음, 의도 . 헤어리다 mang ý nghĩa phỏng 

đoán , suy luận  



Ví dụ :  

Cô ấy không thể đoán ý trong lời nói (말뜻을 헤어리다) của dượng nên không trả lời. 

Đoán lời đồn đó có phải sự thật hay không rất khó. 

Nếu cứ đoán ý đồ của tác giả, có thể làm giảm cảm xúc của người thưởng thức. 

 

76. 속, 안 : Trong    

이 단어들은 “어떤 물체의 들레로 싸인 가운데 공간”이라는 의미를 공통으로 가진다. 

Những từ này thường mang ý nghĩa là khoảng không gian ở giữa của một đối tượng nào đó. 

Ví dụ :  

화약 냄새가 동굴 속/ 안에 가득 찼다. 

Mùi thuốc súng tràn ngập bên trong hang động. 

병 속/안에는 맥주가 반쯤 남아 있었다. 

Còn một nửa bia bên trong chai. 

지갑 속/안에서 천 원짜리 지폐를 꺼내 물건 값을 치렀다. 

Lấy tờ 1000won ở trong ví ra rồi trả tiền món đồ. 

빌라의 겉모습만 보면 완전히 서양식 걸문이다. 하지만 건물 속/안으로 들어오면 

바깥에서 본 것과는 판이하게 다르다. 

Nếu nhìn vào hình ảnh bên ngoài biệt thự thì là toà nhà hoàn toàn mang phong cách phương 

Tây, nhưng nếu đi vào phía trong tòa nhà thì nó khác với cái nhìn từ bên ngoài. 

 

'속'은 "거죽이나 껍질로 싸인 물체의 안쪽 부분으로, 물체의 가운데에 무언가가 

들어차 있는 부분"을 나타내는 반면 '안'은 넓이를 가진 “물체의 가운데 공간이 비어 

있는 내부”를 가리키는 면에서 차이를 보인다. 이때 '속'과 '안'은 서로 바꾸어 쓸 수 

없다. 

‘속’ có nghĩa là phần bên trong của một vật thể tràn đầy, ngược lại ‘안’ là phần bên trong 

của một vật thể trống rỗng. Lúc này ‘속’ và ‘안’ không thể thay thế cho nhau được.  

Ví dụ : 

속/안이 잘 익은 수박 

Bên trong dưa hấu rất chín. 

밤송이를 까 보니 속/안은 거의 다 벌레가 먹었다. 



Khi tôi nhìn thấy hạt dẻ, ở bên trong hầu như côn trùng đã ăn hết. 

비린내가 확 끼쳐 내장 속/안까지 막 뒤집혔다. 

Con cá bị thu nhỏ và bị lật ngược vào bên trong. 

연필은 속/안이 빈 나무 조각과 흑연 조각을 결합하여 만들다. 

Bên trong bút chì được làm bằng cách nối các mảnh gỗ rỗng và các mảnh than chì. 

Ví dụ : 

새콤한 귤 향기가 입 안/속으로 가득 퍼지면서 기분까지 상쾌해졌다. 

Hương thơm của quýt lan tỏa ngập tràn trong miệng làm tâm trạng tôi sảng khoái. 

많은 사람들이 들어차 있어, 버스 안/속에는 서 있을 자리도 없었다. 

Nhiều người không có chỗ đứng ở bên trong xe bus. 

옷은 옷장 안/속에 넣어 보관해야 한다. 

Phải bảo quản quần áo ở trong tủ . 

 

또한 ‘속’은 ‘사람의 심장이나 내장의 가운데’라는 의미가 확장되어 “사람의 

마음”이라는 뜻도 가지는데, 이 경우 ‘안’과 바꾸어 쓸 수 없다. 

Thêm vào đó, ‘속’ - bên trong mang ý nghĩa là “tấm lòng của con người” được mở rộng với 

ý nghĩa ‘bên trong cơ thể hoặc trái tim con của con người’, trường hợp này không thể sử 

dụng ‘안’ thay thế được.  

Ví dụ : 

나도 마음 속으로 종교적인 인간이라고 생각하고 있습니다. 

Tôi cũng nghĩ rằng tôn giáo bên trong tấm lòng chính là con người. 

나는 막내가 집이 싫어져서 저러나 하고 속으로 무척 섭섭하게 생각했다. 

Tôi nghĩ rằng đứa con út trở nên chán ghét ngôi nhà nhưng thật ra trong lòng râst buồn tủi. 

마음 속에 딴생각이 없으면 몸이 편하다. 

Nếu không có chuyện ở trong lòng thì cơ thể sẽ thoải mái. 

 

‘속’은 마음과 내장의 한가운데라는 의미에서 더 나아가 ‘기대  가난, 상황’ 등과 함께 

“어떤 동작이나 상황, 일이 지속되는 가운데”라는 의미를 부가적으로 나타낸다.  



‘숙’ – bên trong tấm lòng con người còn có thêm một ý nghĩa bổ sung cho ý nghĩa được gọi 

là một động tác nào đó hoặc tình huống, công việc được tiếp tục cùng với hoàn cảnh, cái 

nghèo. 

Ví dụ : 

그 소년은 가난 속에서도 웃음을 잃지 않았다. 

Dù ở trong nghèo khó, , cậu bé vẫn không đánh mất nụ cười. 

갖가지 억측과 기대 속에서 다음날이 밝았다. 

Ngày hôm sau tươi sáng hơn trong nhiều suy đoán và kì vọng. 

인간이 어려운 상황 속에서 목숨을 걸고 난관을 극복하기 위해서는 용기가 필요하다. 

Con người cần dũng khí để vượt qua khó khân trong hoàn cảnh khó khăn. 

그 사건은 온 국민을 충격 속으로 몰아넣었다. 

Vụ việc đó đã gây chấn động trong cả dân tộc. 

 

 

 

‘안’은 나타내는 말과 함께 “일정한 기준이나 한계를 넘지 않은 선”을 가리키며, 이때 

‘ 속’과 바꾸어 쓸 수 없다. 

‘안’ – bên trong là lời nói biểu thị một dòng không vượt qua tiêu chuẩn hoặc giới hạn nhất 

định, lúc này không thể dùng ‘속’ để thay thế được. 

Ví dụ : 

“한 시간 안에 주어진 글을 다 써서 제출해야 합니다” 

Tôi phải điền xong và gửi văn bản đã cho trong vòng 1 giờ. 

“주어진 십만 원 안에서 재료를 사서 음식을 만드는 것이 이번 주 미션입니다” 

Nhiệm vụ của tuần này là mua nguyên liệu trong 100.000 won. 

발표가 끝나고 일주일 안으로 보고서를 제출하시오. 

Hãy gửi báo cáo trong vòng một tuần sau khi thuyết trình. 

 

앞에 오는 말 속 안 의미 차이 

건물, 굴, 터널, 병, 지갑 O O 둘레로 싸인 공간 



Tòa nhà, hang, đường hầm, chai, ví Không gian ở giữa đường tròn 

수박, 내장, 연필 

Dưa hấu, nội tạng, bút chif 
O X 

무엇의 내부가 차 있음 

Những gì bên trong xe 

입, 옷장, 버스 

Miệng, tủ quần áom xe bus 
X O 

무엇의 내부가 비었음 

Những gì bên trong trống rỗng 

가난, 기대, 상황 

Sự nghèo khó, sự mong đợi, tình huống 
O X 

사건, 상황의 가운데 

Ở giữa tình hình, sự kiện 

만 원, 한 시간, 일주일 

10000 won, 1 tiếng, 1 tuần 
X O 

기준, 한계를 넘지 않음 

Tiêu chuẩn, không vượt quá 

giới hạn 

 

77. 속담, 격언, 금언 : Tục ngữ, châm ngôn, ngạn ngôn  

이 단어들은 모두 “인생에 대한 교훈을 담고 있는 짧은 말”을 나타낸다.  

Những từ này đề cập đến những câu nói ngắn chứa đựng những lời răn dạy cho cuộc sống. 

‘속담’은 서민들 사이에서 전해 내려오는 것으로, 비유적이고 익살스럽고 풍자적인 

표현을 담은 것이 많다. 

Tục ngữ được truyền từ người này qua người khác, có rất nhiều cấu chuyện mang tính tượng 

hình, hài hước và châm biếm. 

Ví dụ : 

우리 속담에 ‘아무리 바빠도 바늘허리를 매어서 쓸 수는 없다’는 말이 있다. 

Tục ngữ của chúng tôi có câu: ‘Cho dù bạn bận rộn đến đâu, bạn cũng không thể đeo kim trở 

lại. 

우리 조상들은 우리에게 많은 속담을 물려주어 성실한 삶을 살라고 일깨워 준다. 

Tổ tiên của chúng ta nhắc nhở chúng ta sống một cuộc sống chân thành bằng cách truyền 

nhiều câu tục ngữ cho chúng ta. 

 

속담은 간결한 형식에 알기 쉬운 비유로 되어 있어 의미 전달의 효과가 크다. 

Câu tục ngữ có hình thức đơn giản và tương tự dễ hiểu, có tác dụng truyền đạt ý rất lớn 



‘격언’과 ‘금언’은 대체로 인간의 행동 규범, 도덕 등에 대하여 옛 성현이나 명사가 

남긴 말에서 온 것이 많다. 

Tục ngữ và châm ngôn nói chung, phần nhiều là từ những thánh hiền hoặc danh sĩ từ ngày 

xưa truyền lại những bài học về đạo đức, chuẩn mực hành vi của con người. 

Ví dụ : 

서양의 격언의 ‘웅변은 은이고 침묵은 금’이라는 말이 있다. 

Có một câu tục ngữ nói rằng ‘tài hùng biện của tục ngữ phương Tây là bạc và im lặng là 

vàng’ 

옛날 희랍인은 ‘너 자신을 알라’는 인생의 금언을 생활 신조로 삼고 살았다. 

Người Hy Lạp cổ đại sống theo phương châm sống ‘Biết mình’ 

 

대표적인 속담과 견언, 금언을 소개하면 다음과 같다. 

Một câu tục ngữ, châm ngôn, ngạn ngôn điển hình được giới thiệu như sau:  

속담 

Tục ngữ 

가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 

Lời nói đi có đẹp thì lời nói đến mới đẹp 

미운 사람 떡 하나 더 준다 

Người mình ghét thì cho thêm một cái bánh tteok 

천 리 길도 한 걸음부터 

Đường thiên lý bắt đầu từ một bước chân 

돌다리도 두들겨 보고 건너라 

격언, 금언 

Châm 

ngôn, 

Ngạn ngôn 

침묵은 금이요, 웅변은 은이다 

Im lặng là vàng, hùng biện là bạc 

실패는 성공의 어머니 

Thất bại là mẹ thành công 

정직은 최선의 방책이다 

Chính trực là sách lược tốt nhất 

소년이여, 야망을 가져라  

Tuổi trẻ nên có khát vọng  

  

78. 시골, 촌, 지방 



Nông thôn, làng quê, địa phương.  

‘시골, 촌’은 ”도시가 아닌, 개발이 덜 돼 자연을 접하기가 쉬운 곳”이라는 의미를 

가지고 있다. 

‘Nông thôn, làng quê’ có nghĩa là một nơi không phải thành phố, ít phát triển nhưng dễ dàng 

hòa hợp với thiên nhiên. 

‘시골, 촌’은 그의미가 거의 비슷하나 ‘시골’이 좀 더 일반적으로 사용되고 ‘촌’이 

‘시골’보다 대상을 낮추어 부르는 표현이다. 

‘Nông thôn, làng quê’ có nghĩa gần giống nhau nhưng ‘nông thôn’ được sử dụng phổ biến 

hơn một chút và ‘làng quê’ mang nghĩa hạ thấp đối tượng hơn ‘nông thôn’ 

 

Ví dụ : 

아이는 서울에서 온 학생들이 자기에게 시골 놈/촌 놈이라 했다고 몹시 화를 냈다. 

Những đứa trẻ rất tực giận khi bị những học sinh ở Seoul gọi là đồ nhà quê. 

“김 선생이 그렇게 수염을 기르고 이런 시골/ 촌에 사니 이제 영락없이 시골/ 촌 늙은이 

같소.” 

“Ông Kim vì sống ở quê và để râu nên bây giờ trông không khác gì một lão nhà quê.” 

 시골/촌 동네 출신이 이렇게 TV 에도 나오는 사람이 되었으니 이 정도면 출세한 

편이다. 

Bởi vì là người xuất hiện trên tivi ở ngôi làng ở quê nên xuất thân cũng giống như vậy 

 

‘촌’이 ‘시골’을 낮추어 이르는 표현이기 때문에 ‘촌’이 포함된 단어들 중에는 아래의 

예와 같이 낮추어 부르는 말이 있다. 

Bởi vì ‘làng quê’ là một biểu hiện hạ thấp ‘nông thôn’ cho nên trong số những từ dưới đây 

bao gồm cả từ ‘làng quê’ được xem là từ mang nghĩa hạ thấp như sau : 

촌구석, 촌놈, 촌닭, 촌뜨기, 촌티 

Xó nhà quê, đồ nhà quê, gà quê, gã quê, nhà quê 

Ví dụ :  

‘시골’이 더 폭넓게 사용되므로 ‘시골’의 예문 중에 ‘촌’으로 바꾸어 쓸 수 없는 경우도 

있다. 



Vì 'nông thôn' được sử dụng rộng rãi hơn, nên không thể thay thế bằng từ ‘làng quê’ trong ví 

dụ sau đây : 

Ví dụ : 

나의 고향은 경주에서도 비포장 도로를 사십 분이나 더 가야 하는 작은 시골/*촌 

마을이다. 

Quê tôi là ngôi làng nhỏ ở nông thôn đi từ Kuyng Ju mất khoảng 45 phút đi trên đường đất.  

 

황순원의 <소나기>는 도시에서 살던 한 소녀가 시골로 내려와서 시골/*촌 소년과 

애틋한 우정을 갖는 이야기이다. 

Cơn mưa rào của Hwang Sun Won là câu chuyện kể về tình bạn buồn của một cô gái sống ở 

thành phố với một chàng trai miền quê . 

그는  주로 농부들이 들에서 일하고 소들이 풀을 먹고 있는 시골/*촌 풍경을 그렸다. 

Anh ấy vẽ phong cảnh nông thôn với các bác nông dân đang làm việc trên caanhs dông và 

những con bò đang gặm cỏ. 

‘시골’과 ‘촌’ 뒤에 주로 같이 사용되는 단어를 보면 다음과 같다 

Những từ vựng sau thường được sử dụng theo sau ‘nông thôn’ và ‘làng quê’ 

시골 촌 뒤에 오는 말 

O O 
사람, 놈, 생활, 출신, 동네, 노인, 태상, 동네, 색시, 

계집애, 늙은이 

O X 소년, 소녀, 정취, 읍내, 마을, 어린이, 풍경, 장터 

 

Nông thôn Làng quê Từ theo sau 

O O 
Người, gã, cuộc sống, xuất thân, làng, lão, làng, phụ nữ, 

cô gái, người già 

O X 
Thiếu niên, thiếu nữ, hứng thú, xã, làng, đứa trẻ, phong 

cảnh, họp chợ 

 

‘지방’은 주로 명사 뒤에 써서 “행정 구역이나 지리적으로 나뉜 곳”이란 의미를 가진다. 

Địa phương có nghĩa là nơi được chia theo khu vực địa lý hoặc hành chính 

예: {복쪽, 시골, 서울, 전라도, 부산…} 지방 



Ví dụ: {Phía Bắc, nông thôn, Seoul, tỉnh Chonla,Busan} 

예: 이번 주 일요일에는 전국 대부분의 지방에 비가 온다고 한다 

Ví dụ: Dự báo nói rằng chủ nhật tuần này sẽ có mưa trên khu vực toàn quốc 

부산에서 오래 살았다는 한 미국인이 부산 지방의 사투리를 아주 능청스럽게 

구사하여 많은 인기를 끌고 있다. 

Một người Mỹ sống lâu năm ở Busan đang thu hút nhiều sự chú ý bởi vì anh đã sử dụng lưu 

loát tiếng địa phương khu vực Busan . 

우리 나라의 복쪽 지방은 산이 많아 주로 밭농사를 한다. 

Khu vực phía Bắc có nhiều núi và nơi đây người dân chủ yếu làm ruộng. 

 

79. 싸우다, 다투다, 경쟁하다 

Đánh nhau, cãi nhau, cạnh tranh 

이 단어들은 “상태어게 이기려고 맞서서 어떤 행동을 하다”의 뜻을 나타낸다 

Những từ này có nghĩa là “hành động nào đó khi trong trạng thái chiến đấu để phân chia 

thắng thua’ 

예: 그는 조용한 성격이라 누구와 싸워/다투어 본 적이 없었다  

Ví dụ: Vì nah ấy rất điềm tĩnh nên chưa từng cãi nhau/ đánh nhau với ai cả 

 

‘싸우다’는 ‘다투다’보다 더 역동적이고 강한 정도의 행동을 나타내며, ‘다투다’는 

피를 흘리는 정도의 행동을 나타내지는 못하고 ‘싸우다’보다 가벼운 정도의 행동을 

나타낸다. 예를 들어, ‘좀 싸웠어’와 ‘좀 다퉜어’라고 말할때, ‘싸우다’가 사태의 

심각성을 더 강하게 나타낸다. ‘몸,말’과 함께 쓸 수 있는지 알아보면, ‘몸싸움, 말다툼, 

말싸움’의 꼴은 가능하지만 ‘몸다툼’은 쓸 수 없다. 

‘Đánh nhau’ mang nghĩa tấn công hơn ‘cãi nhau’ và nó thể hiện hành động mạnh mẽ còn 

‘ cãi nhau’ là hành động không gây chảy máu và nhẹ hơn so với ‘ đánh nhau’. Ví dụ như khi 

ai đó nói ‘ tôi đã đánh nhau’ và ‘ tôi đã cãi nhau’ thì ‘đánh nhau’ cho thấy mức độ nghiêm 

trọng hơn. Nếu xét về việc sử dụng  ‘cơ thể, lời nói’ cùng một lúc thì có thể nói là ‘đánh 

nhau bằng cơ thê, cãi nhau bằng lời nói, đnhs nhau bằng lời nói’ nhưng không thể nói’cãi 

nhau bằng cơ thể’ được. 

예: 민중들은 자유를 위하여 피를 흘리며 싸우고/ *다투고 있었다. 



Ví dụ: Người dân đã đấu tranh đến đổ máu vì tự do 

우리 부부는 최근 사소한 문제로 싸우는/ 다투는 일이 많아졌다 

Vợ chồng chúng tôi gần đây đã tranh cãi vì những vẫn đề nhỏ nhặt 

언젠가 동생과 말싸움/ 말다툼을 하다가 몸싸눔/*몸다툼까지 이어진 적이 있다  

Một ngày nọ tôi đã tranh cãi với em của mình đến mức đánh nhau. 

 

‘다투다’는 사람의 행동에 대해서만 쓰인다. 그러나 ‘싸우다’는 동물에 대해서도 쓸 수 

있고, ‘고난, 추위, 병’등을 이기려고 노력한다는 뜻도 나타낼 수 있다. 

‘Cái nhau’ được cho là hành động của loài người nhưng ‘đánh nhau’ cũng có thể dành cho 

con vật và cũng có thể được dùng với nghĩa cố gắng để vượt qua ‘vất vả, cái lạnh và bệnh 

tật.’ 

예: 고양이가 없어지자, 쥐들끼리 싸우기/ *다투기 시작했다 

Ví dụ: Ngay khi con mèo vừa biến mất thì lũ chuột bắt đầu đánh nhau. 

“희망을 가지고 병과 싸우면/*다투면 다시 예전처럼 건강해질 거야” 

“Nếu có niềm tin chiến đấu bệnh tật thì sẽ trở nên khỏe mạnh như xưa” 

나는 추위와 고독과 싸우고/ *다투고 있을 동료들을 생각하며 따뜻한 먹거리를 

준비햿다 

Tôi nghĩ về những đồng bào đang chiến đấu với cái lạnh và sự cô đơn và chuẩn bị cho họ cái 

gì ấm để ăn. 

 

‘다투다’는 1이 2와 3을 다투다 / 1(복수)이 2를 다투다의 형식으로 문장을 만들 수 

있다. 

‘Cái nhau’ Là hình thức cãi nhau giữa 2 người hoặc tranh giành giữa bên thứ 1,2 và 3 

예: 우리 나라는 오늘 경기의 승자와 우승을 다투게 된다. 

Ví dụ: Đất nước chúng tôi hôm nay sẽ có trận đấu giành chức vô địch với đội chiên thắng 

단짝인 두 아이는 학교에서 항상 일등을 다투었다. 

Chỉ duy nhất 2 đứa con của tôi muôn luôn giành hạng nhất trong trường 

결승전에서 만난 선수들은 필사적으로 승부를 다투었다. 

Các tuyển thủ đối đầu ở trận chung kết đã hết mình phân chia thắng bại với đối thủ. 

 



‘경쟁하다’는 다른 사람이나 단체보다 더 잘하기 위하여 맞서서 노력하는 것을 

나타낸다. ‘싸우다, 다투다’가 단기적인 승부를 목적으로 맞서는 것을 나타낸다면, 

‘경쟁하다’는 맞서서 더 잘하려고 노력하는 태도를 가진 것을 나타낸다. 따라서 

회사와 회사가 맞서는 상황이나 상대보다 더 잘하려고 노력하는 태도를 나타내는 

맥락에서 자주 쓰인다. 

‘Cạnh tranh’ là việc nỗ lực để làm tốt hơn người khác. Nếu ‘Đánh nhau, cãi nhau’ là từ chỉ 

việc tranh giành với mục đích phân chia thắng bại thì cạnh tranh là thái độ nỗ lực để làm tốt 

hơn. Do đó, nó thường được sử dụng trong bối cảnh mà công ty và công ty đang ở trong tình 

huống mà họ phải đối mặt hoặc cố gắng làm tốt hơn đối thủ của họ. 

예: 우리 회사는 대기업과 경쟁하기에는 아직 여러 면에서 부족하다. 

Ví dụ: Công ty của chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhiều mặt trong việc canh tranh với các 

doanh nghiệp lớn 

우리는 지금 세계와 경쟁하며 살고 있다. 

Chúng tôi bây giờ đang sống và cạnh tranh với thế giới 

근심과 걱정은 대개 다른 사람과 경쟁하는 마음에서 나오는 것이다. 

Quan tâm và lo lắng là việc xuất phát từ tấm lòng cạnh tranh với người khác 

미국 진출을 놓고 기업들은 서로 경쟁하기 시작했다. 

Các công ty đã bắt đầu cạnh tranh với nhau để tiến vào thị trường Mỹ. 

이 3개의 동사들이 쓰이는 형식과 함께 쓰는 단어를 비교하여 정리하면 다음과 같다. 

 

 

 

 

Sau đây là hình thức sử dụng và so sánh giữa 3 động từ 

누가 {누구/무엇} 과 싸우다 다투다 경쟁하다 

{아이}가 {친구}와 O O O 

{개}가 {고양이}와 O X X 

{아이}가 
{병, 추위, 

고통}과 
O X X 



{아이}가 
{친구}와 

{일등}을 
X O X 

 

Người Với{ai/cái gì} Đánh nhau Cái nhau Cạnh tranh 

{trẻ em} Với {bạn bè} O O O 

{chó} Với {mèo} O X X 

{trẻ em} 

Với {bệnh tật, 

cái lạnh, vất 

vả} 

O X X 

{trẻ em} 
{bạn bè}và 

{hạng nhất} 
X O X 

 

80. 쏟다, 붓다 : đổ, rót, giội, dội, xối, chắt. 

Những từ này có nghĩa “chuyển  đổi lần lượt theo chỗ khác nhau  như là chất lỏng hoặc bột. 

Nhưng mà những từ này có sự khác nhau về phương hướng của hoạt động đó. “쏟다”는 biểu 

thị những hoạt động di chuyển nội dung từ bên ngoài còn “붓다”는 trái lại nó biểu thị hoạt 

động di chuyển nội dung với đối tượng cụ thể hoặc chứa đựng nội dung bên trong. 

Ví dụ :  

Anh ấy đã đổ món súp mà mình không tích ăn ra ngoài cửa sổ. 

Mọi người đổ cát hay bất cứ cái gì vào bao trên con đường có tuyết rơi. 

  

Ví dụ:  

YoungHee cho cà phê hòa tan vào ly và rót nước nóng vào rồi khuấy từ từ. 

Anh trai trồng cây rồi tưới nước. 

Nghi thức đổ dầu lên đầu ở nước Israel là việc làm giành cho vua hoặc là nhà chức sắc tôn 

giáo. 

 

Vì vậy “쏟다”는  chủ yếu sử dụng khi vứt bỏ những thứ không có mục đích hay những thứ 

không cần thiết. Trái lại “붓다”는 hoạt động đó là phải có mục đích. 

Ví dụ : 



Người nuôi bò sữa đã biểu tình và  đổ 1tr lít sữa xuống  cánh đồng để chống đối lại việc  sụt 

giảm giá sữa. 

YoungHee đã sơ xuất làm đổ cà phê lên váy. 

Nhân viên phục vụ đã làm đổ rượu vang vào bộ vest của anh ấy. 

 

Ví dụ:  

Anh ấy đã rót rượu vào ly của tôi. 

YoungHee đổ bột mỳ vào tô nước rồi nhào. 

“쏟다”는  cũng có thể dùng cho những cái khác ngoài chất lỏng hoặc bột. 

Ví dụ :  

Cô ấy đổ ào rổ khoai tây vào bồn rửa chén rồi gọt vỏ. 

Do đi bị ngã nên anh ấy đã làm đổ đồ ăn lên  sàn. 

Trẻ em hứng thú với việc đổ đồ chơi ra rồi lại nhặt vào lại. 

Cô ấy đổ đồ vật trong túi xách lên giường. 

 

“쏟다”는  cũng có ý nghĩa: “ bộc lộ những suy nghĩ hay lời nói trong lòng mình ra bên 

ngoài”, “ thiên về bất kỳ đối tượng nào như là sức mạnh, tính cách hay tâm hồn”, “chảy nước 

mắt, chảy máu, đổ mồ hôi”. “붓다”는 không mang ý nghĩa như thế này và trong trường hợp 

này  cũng không thể dùng để thay thế cho “쏟다”는  được. 

Ví dụ :  

Tôi đã khóc về hình ảnh bà ngoại đang lặng lẽ đón nhận( tận hưởng) những giây phút 

(khoảnh khắc) cuối cùng của cuộc  sống. 

Ở sân vận động các học sinh nam đổ mồ hôi trong lúc say mê chơi bóng rổ. 

 

Ví dụ :  

Khi tôi đi học tôi chỉ tập trung vào việc học nên bọn trẻ gọi tôi là ông lão nhàm chán. 

Công ty này trong lúc đang khó khăn về mặt tài chính thì lại dồn hết sức lực vào việc phát 

triển kỹ thuật. 

Khi mà con nít làm những hành động có tính phản kháng thì tôi hiểu rằng thì ra chúng “cần 

sự quan tâm” và phải thể hiện sự quan tâm và yêu thương chúng  nhiều hơn. 



Anh ấy hễ cứ mở miệng ra là thể hiện sự bất mãn nên làm cho những người xung quanh mệt 

mỏi. 

Tâm trạng thoải mái vì nói chuyện với bạn bè. 

 

81. 아래, 밑: dưới, bên dưới, cấp dưới, đáy, tận cùng, nguồn gốc, cội rễ, nền tảng, căn 

nguyên. 

Những từ này có ý nghĩa “ cho dù là cái gì mang tính trưù tượng hay chi tiết đi chăng nữa thì 

nó vẫn ở vị trí thấp hơn bất kỳ tiêu chuẩn nào”. 

Ví dụ :  

Nghe nói rằng ở dưới tán cây lớn thì cây nhỏ không thể phát triển tốt được. 

Tỷ giá giảm mạnh, 1USD giảm xuống 1080won. 

 

“아래”는 nếu là vị trị thấp, ngang hay dọc thì cũng không liên quan đến trọng tâm tiêu 

chuẩn nào cả nhưng mà “밑”는 chủ yếu lại biểu hiện vị trí thấp theo chiều dọc của trọng tâm 

theo tiêu chuẩn nào đó. Theo đó “아래”và “밑” khi biểu hiện vị trí thấp theo chiều dọc thì có 

thể thay thế cho nhau được. 

Ví dụ :  

Chiếc tàu đắm thì cuối cùng cũng chìm dưới sông. 

Không để đồ ở dưới bàn để chân có thể di chuyển thoải mái. 

Nước chảy ở dưới nhà tôi. 

 

 

“ 우리 집 아래”는 ở ví dụ này cũng có nghĩa là con suối chảy vào nơi đất thấp ở bên ngoài 

ngôi nhà và cũng có nghĩa là mạch nước ngầm chảy trong lòng đất. Nhưng “ 우리 집 밑”은 

lại có nghĩa là tầng hầm của ngôi nhà. 

Tuy nhiên khi không phải là trường hợp biểu thị vị trí thấp theo chiều dọc giống như sau thì  

“아래” không thể thay đổi và sử dụng bằng “밑” được. 

Ví dụ :  

Anh ấy chới với giữa dòng nước rồi bị cuốn xuống sông. 

 

Khi biểu thị dưới đáy của sự vật thì chủ yếu sử dụng “밑”. 



Ví dụ :  

Nước rút ở dưới đáy chum. 

Anh ta trải vải ở dưới đáy thùng để con mèo có thể nghỉ ngơi thoải mái. 

 

“아래” và “밑”  tất cả đều mang ý nghĩa là:  trong phạm vi ảnh hưởng điều kiện ở đằng sau 

danh từ trừu tượng. Tuy nhiên, “아래” có thể được sử dụng ở đằng sau danh từ đa dạng hơn 

so với “밑”. 

Ví dụ :  

Dan Square đã nắm giữ chức phó tổng thống của Mỹ dưới chính quyền Bush. 

Việc được học tiểu thuyết dưới Thầy Kim là may mắn lớn đối với tôi. 

Sự hiện đại hóa của Châu Á được triển khai dưới điều kiện và bối cảnh hoàn toàn khác với 

hiện đại hóa phương tây. 

 

Ví dụ :  

Việc làm hết mình dưới hoàn cảnh  được định sẵn là triết lý sống của tôi.  

Vào những năm 2000,  Nhật Bản thúc  đẩy cải cách đại học dưới mục tiêu là phát triển 

nguồn lực con người và nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp. 

Đảng bảo thủ của Anh đã cố gắng nổ lực để tự thay đổi  dưới nhận xét rằng “ cứ như thế này 

thì không thể nào giành lại được chính quyền”. 

Nếu nhìn thấy những danh từ trừu tượng giống như sau thì có thể đưa vào trước “아래” và 

“밑”. 

Từ phía trước 아래 밑 

Giáo viên, nguyên tắc, điều kiện, chính quyền, bối cảnh O O 

Vai trò, mục đích, phương châm, hoàn cảnh, bình minh, suy 

nghĩ, phán đoán(nhận xét), tư tưởng, niềm tin. 
O X 

 

82. 아쉽다, 서운하다, 섭섭하다 

Những từ vựng này đều mang nghĩa chỉ “sự tiếc nuối và thất vọng vì không thể đạt được 

mong ước, ý nguyện” 

Ví dụ :   

벌써 헤어지게 되어서 아쉽다/서운하다/섭섭하다. 



→ Vì chia tay rồi nên thấy rất buồn. 

아이들은 집에 돌아가기가 아쉬운/서운한/섭삽한 모양이었다. 

→ Những đứa trẻ có vẻ rất tiếc vì việc phải quay về nhà. 

“서운하다, 섭섭하다” được sử dụng để biểu hiện những cảm xúc mạnh khi xảy ra những 

kết quả không như mong muốn bởi hoàn cảnh hoặc do người khác. Mặt khác, dùng “아쉽다” 

sẽ tự nhiên hơn khi các kết quả không mong muốn xảy ra do hoàn cảnh hoặc do hành động 

của bản thân người nói.  

Ví dụ :   

그 사람이 아무 말 없이 떠나서 서운해요/섭섭해요. 

→ Tôi rất nuối tiếc vì người đó ra đi mà không nói lời nào. 

저한테만 연락하지 않으셨다니 정말 서운하네요/섭섭하네요. 

→ Tôi thật sự rất buồn vì chỉ với mỗi tôi là không thèm liên lạc. 

그는 하고 싶은 말을 솔직하게 다 하는 성격 때문에 친구들을 서운하게/섭섭하게 하곤 

했다. 

→ Bởi vì tính cách luôn nói thẳng tất cả những gì muốn nói nên anh ấy thường hay khiến 

những người bạn buồn lòng. 

 

Ví dụ :   

더 완벽한 경기를 보여 드리지 못해서 아쉬워요. 

→ Tôi rất tiếc vì không thể cho thấy một trận đấu hoàn hảo. 

이번 여행에 함께 갈 수 없어서 아쉽습니다. 

→ Lần này bởi vì không thể cùng đi du lịch nên tôi rất tiếc. 

아쉽지만 더 자세한 예기는 다음 기회에 하도록 하겠습니다. 

→ Rất tiếc nhưng mà lần sau khi có cơ hội tôi sẽ kể câu chuyện cụ thể hơn. 

 

* Ngoài ra아쉽다 còn có nghĩa chỉ sự khó khăn bởi vì thiếu thốn cái gì đó. Trong trường 

hợp này không thể thay thế bằng “서운하다, 섭섭하다” được. 

Ví dụ :   

실업자가 되면 당장 아쉬운 것이 돈이다. 

→ Nếu trở thành người thất nghiệp thì khó khăn trước mắt đó là tiền. 



작품 내용에 비하여 배우들의 연기가 아쉬운 공연이었다. 

→ So với nội dung của tác phẩm thì đây là buổi công diễn mà diễn xuất của những diễn viên 

vẫn còn hơi thiếu. 

 

83. 어기다, 위반하다 

Những từ này tất cả đều có nghĩa là “không giữ đúng những lời hứa hoặc những gì đã được 

định ra”. 

Ví dụ : 

법을 어기고/위반하고 죄를 지은 사람은 처벌을 받게 되어 있다. 

→ Những người làm trái luật và gây ra tội bị xử phạt. 

 

“어기다” được sử dụng khi không giữ đúng những lời hứa mang tính xã hội như “luật pháp, 

quy tắc, trật tự” hoặc những lời hứa mang tính cá nhân như “cuộc hẹn, thời gian, giáo huấn 

gia đình”. Tuy nhiên “위반하다” chỉ có thể được sử dụng cho những lời hứa mang tính cộng 

đồng.  

Ví dụ :   

그는 갑자기 학교에 일이 생겨서 약속을 어기게/위반하게 되었다고 말했다. 

→ Anh ấy nói là vì tự nhiên có việc đột xuất ở trường nên phải thất hẹn. 

민호는 효성이 지극하여 부모의 뜻을 어기는/위반하는 일이 없었다. 

→ Minho là một người cực kì hiếu thảo nên không có chuyện làm trái với ý ba mẹ. 

 

Ví dụ :   

교통 법규를 어기는/위반하는 운전자들에게 벌금을 부과하기 위해 감시 카메라를 

설치하기로 했다. 

→ Đã quyết định lắp đặt các camera giám sát để bắt phạt những tài xế vi phạm luật giao 

thông. 

구급차는 사이렌을 울리며 신호를 어기면서/위반하면서 달렸다. 

→ Còi báo động của xe cấp cứu reo lên và chạy bỏ qua đèn tín hiệu. 

국민이 법을 어기는/위반하는 경우 법에 따라 재판을 받는다. 

→ Theo luật pháp, những trường hợp người dân làm trái luật sẽ bị xét xử. 



 

 “위반하다” ngoài việc chỉ có thể sử dụng trong trường hợp đối với những lời hứa mang 

tính xã hội, thì còn thường xuyên được sử dụng trong các lĩnh vực chuyên môn, văn viết 

hoặc trong những phát biểu mang tính chính thức. 

Ví dụ :   

법을 위반하여 사회의 공익을 해친 사람에 대해 국가가 처벌을 한다. 

→ Nhà nước xử phạt đối với những người vi phạm luật pháp và làm tổn hại đến lợi ích của 

xã hội. 

"위의 기업은 교묘한 방법으로 노동법과 노동자 고용법을 위반하고 있기에 

탄원합니다." 

→ Doanh nghiệp trên bị kiến nghị về việc đang vi phạm luật lao động và luật sử dụng lao 

động một cách tinh vi” 

 

84. 어른, 성인, 대인 

Những từ này đều nói đến người đã trưởng thành; 

‘어른’ có thể được sử dụng trong một phạm vi rộng, bao gồm những người đã trưởng thành 

về mặt thể chất lẫn tinh thần, những người có địa vị hay tuổi cao hơn. 

Ví dụ :  

Trẻ em không nên đi xa khi không có người lớn 

Tôi cũng muốn nhanh trở thành người lớn giống bố mẹ tôi. 

Trước ngày cưới tôi đã mời người lớn hai bên gia đình đến và dùng bữa. 

 

‘어른’ và ‘대인’ chỉ những người trên một độ tuổi nhất định, thường là từ 20 tuổi trở lên, 

cũng có sự khác biệt trong sử dụng thực tế. 

 

‘성인’ thường được sử dụng ở dạng viết là ‘성인 남녀’ 

Kết quả của một khảo sát hỏi đáp trên 3.000 nam nữ trưởng thành như sau. 

Một người đàn ông  trưởng thành trung bình cần 2300 đến 300 calo để làm việc mỗi ngày. 

 



‘성인 교육, 성인병’ dùng để chỉ người  tuổi trung niên hơn là chỉ người lớn hơn 20 tuổi. 

‘성인 교육’ đề cập đến giáo dục sau giáo dục chính quy như ‘평생 교육, 노인 교육’  và 

‘성인병’  đề cập đến các bệnh xảy ra chủ yếu ở tuổi trung niên và tuổi già.  

Ví dụ :  

Thông qua việc tăng  cường giáo dục người lớn , người cao tuổi cần thích nghi với môi 

trường thay đổi. 

Xơ cứng động mạch là một bệnh trưởng thành  xuất hiện những triệu chứng điển hình từ năm 

40 tuổi nhưng nguyên nhân gốc rễ của bệnh có thể được tìm thấy trong cuộc sống khi còn trẻ. 

 

Ý nghĩa của ‘성인’ như ‘성인 영화, 성인 오락실, 성인 만화, 성인 용품, 성인 나이트, 

성인 비디오’ có ý nghĩa không lành mạnh và tục tĩu. 

Ví dụ :  

Hơn 75% học sinh trung học cơ sở và  trung học phổ thông được khảo sát đã từng xem video 

người lớn. 

 

‘대인’ chủ yếu được sử dụng để phân chia lệ phí và phí vào cổng. 

Ví dụ :  

Phí vào cổng công viên quốc gia Naechangsan là người lớn 2000won, thanh thiếu niên 

1300won, trẻ em 700won. 

Hội nghị trển lãm lần này được tiến hành là triển lãm trả phí vơi mức phí là người lớn 

2000won, trẻ em 1500won, đoàn thể 1000won. 

 

85. 어른, 웃어른, 어르신 

‘어른’ là người đã trưởng  thành về thể chất cũng như tinh thần, người có tuổi hay vị trí cao 

hơn nên phải tôn kính đều có thể sử dụng được , ‘웃어른, 어르신’ chỉ sử dụng khi tôn kính 

những người có vị trí hay tuổi cao hơn mà thôi. 

Ví dụ :  

Trẻ em không nên đi du lịch xa khi không có người lớn. 

Tôi cũng muốn nhanh trở thành người lớn giống ba mẹ tôi. 

 

Ví dụ :  



Năm mới đến là cúi lạy người lớn, người bề trên. 

Thầy hiệu trưởng  đã nói là hãy tôn kính người lớn. 

Khi nói chuyện điện thoại với người lớn không được tắt máy trước. 

 

‘어르신’ cũng được sử dụng khi gọi những  người có độ tuổi cao hơn hoặc bằng tuổi với  bố 

mẹ. 

Ví dụ :  

Bác. Cháu sẽ đưa bác về tận nhà. 

Cháu muốn nghe trực tiếp những gì bác đang suy nghĩ . 

Bác khó ở đâu ạ? 

 

‘어르신’  thường được sử dụng trong lời nói để chỉ ngôn ngữ chuyên môn hoặc chế độ xã 

hội của cơ quan công quyền với những lời nói tôn trọng người lớn tuổi 

Ví dụ : 어르신(trung tâm thượng mại, chương trình văn hóa, lớp học thư pháp) 

Các sự kiện đa dạng được dự định khai mạc cho những người cao tuổi nhằm chào mừng 

tháng gia đình 

Ca sĩ đó đã bắt tay vào công việc tình nguyện mùa đông vì người cao tuổi neo đơn cùng với 

các fan 

86. 얼굴, 낯, 낯짝, 면상 

‘얼굴’ được sử dung khi nói về cái bộ phận ở phía trước đầu như mắt, mũi, miệng của con 

người hoặc động vật; còn ‘낯, 낯짝, 면상’  chỉ có thể sử dụng cho người 

Ví dụ :  

Có 1 con ruồi đậu trên gương mặt dài của cậu trai đó, của con ngựa vằn. 

Các em nhỏ thích hình khuôn mặt con gấu con hình tròn và sống động. 

Gã đó vênh mặt và nhìn thằng vào cảnh tượng cãi nhau. 

 

Ngoài nghĩa trên ‘얼굴, 낯’ mang nghĩa chỉ sự biểu cảm như vui, buồn hoặc là lo lắng, bồn 

chồn nhưng ‘낯짝, 면상’ không mang nghĩa như vậy. 

Ví dụ :  

Tôi đã từ chối lời đề nghị nên gương mặt cô ấy trở nên tuyệt vọng. 



Cho dù bạn đến ngôi nhà nào để trao vật phẩm cứu trợ cho người dân thì không nên càu nhàu 

và hoan hỷ bằng gương mặt cười nói. 

Người mẹ đi khắp nơi tìm em bé nhưng không thể tìm và trở về nhà với khuôn mặt lo lắng. 

 

Khi 얼굴, 낯이 mang nghĩa biểu cảm thì có thể dùng dưới hình thức 얼굴빛, 낯빛 

낯짝, 면상, ngoài nghĩa chung thì có thể dùng mang nghĩa hạ thấp bản thân trong lời nói ‘hạ 

mặt ai đó’ thì sử dụng các vị ngữ như:때리다, 차다, 치다, 갈기다, 후려치다, 주먹을 

날리다. Lúc này mang nghĩa khiêm tốn hơn ‘면상’ 

Ví dụ :  

Anh ấy đã quay trở về nhà bình yên nên đã vênh mặt một cách trơ trẽn. 

Người đàn ông vươn cơ thể trần của mình ra và đưa nắm đấm của mình vào mặt của Min. 

 

Ví dụ :  

Tôi tức đến mức muốn đấm vào mặt nhân viên bán hàng nhưng đã kìm nén được. 

Với một vẻ mặt dễ chịu anh ấy đã sẵn sang để chọn một giai điệu trước. 

 

얼굴, 낯, 낯짝 được viết chung với ‘두껍다,  뻔뻔하다’ và sử dụng với nghĩ mang tính chất 

so sánh: tính cách hoặc bản chất của con người không biết xấu hổ. 

Ví dụ :  

Bởi vì gặp phải chuyện như thế này và lại xuất hiện lại thì đúng là mặt dày. 

Vợ chồng họ tìm đến nhà thờ tổ và không hề mang vẻ mặt dày van xin. 

Lần này các nhà báo cũng  đến phỏng vấn và chụp hình với vẻ mặt vô duyên. 

 

87. 얼굴 , 체면 , 낯 , 면목 

Tất cả những từ này đều có ý nghĩa trừu tượng là “ sự đánh giá hoặc danh dự được người 

khác biết đến ” 

Ví dụ :  

이번에 공사를 따게  된 것이 그의 얼굴 / 체면 / 낯 / 면목을 세워 주었다 

Cái việc đạt được công trình xây dựng lần này đã gây dựng được mặt mũicủa anh ấy 

작업 첫날부터 문제가 생기니 얼굴 / 체문 / 낯 / 면목이 서질 않습니다 

Vì có vấn đề phát sinh từ ngày đầu làm việc nên không thể giữ được mặt mũi 



 

“ 얼굴 / 체면” là “ sự đánh giá hoặc danh dự ” mà mình cho những người xung quanh thấy . 

Còn “ 낯 , 면목 ” chủ yếu là “ sự đánh giá hoặc danh dự của bản thân ”  mà mình cho 

những người xung quanh thấy  . Hơn nữa vì “ 얼굴” mang tính trung lập nên cũng có thể 

được dùng trong tình huống “phạm sai lầm” hoặc tình huống “suy nghĩ về danh dự “ nhưng 

“ 체면 ” thì có thể dùng ở tình huống làm tiền đề sẽ có đánh giá hoặc danh dự.  

Ví dụ :  

네 아버지의 얼굴 / 체면 / *낯/* 면목을 봐서 이번만은 너어가 주마 

( Vì nể mặt bố của bạn nên tôi bỏ qua chỉ 1 lần này thôi nhé ) 

그런 엄청난 잘못을 저지르고 무슨 낯/면목/얼굴/*체면으로 용서를 바라겠습니까 ? 

Phạm lỗi lớn như thế thì với mặt mũi gì mà bạn mong tha thứ ? 

 

Ở câu ví dụ này , với tình huống gây ra lỗi lầm lớn  , khó mong chờ sẽ có đánh giá tốt hoặc 

danh dự , có thể dùng “ 얼굴  ” nhưng không thể dùng “ 체면 ” 

Vì thế cho nên “체면” thể hiện “ Thái độ hoặc lập trường được mong chờ từ tên hoặc địa vị 

của con người ”  và là tiền đề để có sự đánh giá hoặc danh dự .Theo đó “ 체면” không thể 

dùng được cho tình huống bị tổn hại danh tiếng hoặc danh dự vì gây ra lỗi lầm lớn  

Ví dụ :  

우리는 체면 같은 것 차라지 말고 한 가족처럼 편하고 자유롭게 지내기로 합의했다. 

Chúng tôi đã thỏa thuận đừng giữ những cái như thể diện mà sống với nhau 1 cách thoải mái 

và tự do như 1 gia đình. 

나는 선배의 체면을 생각하여 재빨리 화제를 돌렸다. 

Vì tôi suy nghĩ đến thể diện của tiền bối nên đã nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. 

찬성이 예상보다 적을 경우 정부와 여당이 받게 될 적잖은 체면 손상을 걱정하고 있다. 

Trường hợp tán thành ít hơn dự kiến thì chính phủ và đảng cảm quyền đang lo lắng sẽ bị tổn 

hại không ít thể diện. 

 

Trái lại ‘ 낯 , 면목’ thể hiện “ Danh tiếng hoặc danh dự của bản thân “ mà mình cho người 

khác xem nên chủ yếu ở tình huống tiêu cực hoặc hạ thấp và chủ yếu dùng với “ 서지 않다 ”  

( Không giữ ) 세울 수 없다 ( Không thể gầy dựng ) , 없다 ( Không có )  



Ví dụ : 

같이 잘 살아 보자는 그의 말에 마을 사람들은 “  자네 볼 낯/면목이 없네 ”로 대답할 

뿐이었다. 

Anh ấy nói là hãy thử sống tốt cùng với nhau nhưng dân làng chỉ có thể trả lời là  “ Không 

còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa ” 

너를 볼 낯/면목이 없다.  

Không có mặt mũi nào để nhìn bạn. 

 

 

 

88. 엉덩이 , 궁둥이 , 볼기 , 둔부 , 히프 

‘ 엉덩이’ là chỉ bộ phận tròn và nhiều thịt nối giữa 2 chân và eo lưng, lúc này ‘궁둥이’ và 

‘ 엉덩이’ có thể thay đổi cho nhau.  

Ví dụ : 

어덩이/궁둥이가 크다 :  Mông to  

엉덩이/궁둥이에 주사를 놓는다:  Tiêm vào mông  

Hơn nữa , vì 엉덩이  giới hạn chỉ có mỗi phần “ phía bên trên mông” , lúc này thì không thể 

thay đổi với  궁둥이 

Ví dụ : 

공 위에 앉아 다리를 엉덩이/*궁둥이 넓이보다 약간 더 벌린다. 

Ngồi trên bóng , mở rộng chân hơn so với bề ngang của mông. 

그가 어덩이/*궁둥이로 글씨를 쓰는 모습에 나는 그만 웃음을 터트리고 말았다. 

Nhìn dáng vẻ  anh ấy viết chữ bằng mông tôi đã phá lên cười. 

못된 송아지 엉덩이/*궁둥이에 뿔난다더니 네가 꼭 그 꼴이다.  

Vì con bê hư thì mọc sừng ở mông cho nên bạn nhất định là bộ dạng đó.  

 

Giống như cái sừng mà mọc mà ở phía trên đầu của con dê hoặc con bò , nếu sừng có thể 

mọc ở“ mông  ” thì vị trí ở chỗ đó phải là phía trên mông chứ không phải phía dưới mông . 

Vì thế cho nên ở trường hợp này엉덩이 không thể thay thế cho 궁둥이 



궁둥이 là phần thịt phía dưới mông , phần mà chạm vào sàn nhà khi ngồi  . Ngược lại 볼기 

là phần thịt ở giữa dày nhô lên, nhất là hay dùng với con nít và chủ yếu dùng với các động từ 

như là  맞다(tiêm , chích ) ,때리다 ( đánh ) 

Ví dụ : 

하도 오래 입어서 그런지 그의 바지 궁둥이가 해져 속옷이 얼핏 보였다. 

Không biết có phải vì mặc quá lâu rồi không mà đũng quần của anh ấy bị sờn rách và thoáng 

thấy cả đồ lót. 

하이힐은 궁둥이를 도드라져 보이게 하는 효과를 가진다. 

Giày cao gót có hiệu quả trong việc giúp mông trông nhô lên. 

칠룡이는 나무 의자에 궁둥이를 붙이고 앉으면서 중얼거렸다. 

Chillyong vừa dán mông trên ghế gỗ vừa nói lẩm bẩm. 

 

Ví dụ : 

그는 민중에 앞장을 서서 반란을 주도하였다가 관가에 잡혀가서 볼기를 맞았다 

Trong khi ông ấy đang dẫn đầu dân chúng và lãnh đạo cuộc phản loạn thì bị bắt đi đến cửa 

quan và bị đánh vào mông 

갑자기 버럭 화까지 내면서 철썩철썩 나귀의 볼기를 냅다 갈기면서 문밖으로 나가 

버렸어 

Bất thình lình vừa nổi giận vừa vừa đánh mạnh bốp bốp vào mông con lừa rồi bỏ đi ra ngoài 

cửa 

예전 형벌의 하나인 태는 대나무나 곤장으로 죄인의 척추 , 등 , 궁둥이 /볼기를 때리는 

것이다 

Tae – 1 trong những hình phạt ngày xưa , là  việc đánh vào cột sống , lưng , mông của tội 

nhân bằng cây tre hoặc cây dùi 

 

 

둔부 chủ yếu dùng trong viết chuyên môn và nói đến “ bộ phận đằng sau của cơ thể người 

hoặc động vật ” 

Ví dụ : 



낙상을 하거나 미끄러져 넘어지게 되면 둔부에 큰 충격을 받게 됩니다 . 또한 둔부가 

처지게 되어도 요통이 생기고 몸의 균형이 깨어질 수 있습니다 

Khi bị thương do ngã hoặc bị trượt chân té thì sẽ gây sốc lớn tới mông. Hơn nữa mông bị 

chảy sệ  ,chứng đau lưng xuất hiện  và cân bằng của cơ thể có thể bị phá vỡ 

이 책에서 저자는 허벅다리외 허리 사이의 불룩한 부분 전체는 엉덩이로 .그리고 몸의 

뒷면에 국한해서 둥근 살집만을 지칭하는 용어는 둔부로 구분해서 썼다 

Trong cuốn sách này , tác giả đã phân biệt và viết rằng toàn bộ phần phình ra giữa eo và bắp 

đùi là 엉덩이 . Và thuật ngữ chỉ độ tròn và gói gọn ở mặt sau của cơ thể là 둔부 

 

‘ 히프’ biểu hiện 1 cách khéo léo và chủ yếu chỉ mông của phụ nữ trưởng thành , ở trường 

hợp này thì tất cả có thể thay đổi với ‘ 엉덩이’. Gần đây , so với ‘ 엉덩이’  thì ‘히프’ hay 

được dùng hơn. 

Ví dụ : 

울 스커트는 히프가 크고 아름다운 여자들에게  잘 어울린다. 

Chân váy len thì rất phù hợp với những cô gái đẹp và mông to.  

재단사는 손님의 상체의 길이와 다리 길이 , 히프의 아랫배의 치수를 쟀다. 

Thợ may đo chiều dài thân trên  , chiều dài chân , mông và kích thước phần bụng dưới của 

khách. 

여자들은 나이가 들면서 아무리 노력을 한다 하더라도 어김없이 히프나 허벅지에 

살이 찐다. 

Phụ nữ khi già đi thì dù nỗ lực như thế nào chắc chắn cũng bị béo ở đùi hoặc mông. 

어깨를 펴고 가숨에는 힘을 주고 히프에느 긴장감을 주면서 걸으면 에너지  소모가 

많아진다.  

Khi bạn vừa mở rộng vai , tiếp sức mạnh vào lồng ngực , tạo cảm giác căng ở mông và vừa 

đi bộ thì mức năng lượng tiêu hao tăng lên. 

 

89. 여자 , 여성 , 여인 , 계집 

여자 là từ bao quát những người mà đối ngược lại với con trai ở phương diện giới tính . Từ 

trái nghĩa là 남자 

Ví dụ : 



여자 {아이,친구 , 화장실 } : bé gái , bạn gái , nhà vệ sinh nữ. 

여자 ( 중학교 , 고등학교 , 대학교 ) : Trường cấp 2 nữ , trường cấp 3 nữ  , trường Đại học 

nữ. 

삼촌은 많은 여자 중에서 신붓감을 골랐다. 

Chú đã chọn ra vợ tương lai trong số nhiều cô gái. 

지금은 원하면 어느 곳에서든 여자들이 자유롭게 책을 수 있다 . 더 이상 책을 읽으며 

눈치를 안 봐도 된다.  

Bây giờ ,  nếu muốn thì con gái có thể tự do đọc sách ở bất cứ nơi nào . Vừa đọc sách và vừa 

không cần để ý đến ánh nhìn gì nữa. 

 

여자 cũng có sử dụng khi gọi là ‘ người yêu ’chủ yếu ở văn nói . Lúc này thì không có quan 

hệ là từ trái nghĩa với 남자 

 

Ví dụ : 

여자 문제 : rắc rối với phụ nữ. 

저 여자는 내 여자야 : 

Cô gái đó là cô gái của tôi. 

그 사람은 여자가 한둘이 아니야 

Người đó không phải có 1- 2 cô gái thôi đâu. 

위기 앞에서 여자를 버린 사람을 어떻게 믿겠는가 ? 

Làm thế nào có thể tin được người mà đã bỏ rơi 1 cô gái ở trước thời kì khủng hoảng ? 

 

여성 chủ yếu là nói 여자 ở khu vực mang tính công cộng và sử dụng khi làm thuật ngữ 

chuyên môn. 

Ví dụ : 

여성( 문제 , 근로자 , 정책 , 후보 , 단체 , 인권 보호) : Vấn đề phụ nữ , lao động nữ , chính 

sách phụ nữ , ứng cử viên nữ , tổ chức phụ nữ , bảo hộ nhân quyền phụ nữ ) 

여성계 : giới nữ 

여성의 잠재적인 능력을 개발하려면 육아 문제가 먼저 해결이 돼야 한다.   



Nếu muốn phát triển năng lực tiềm tàng của phụ nữ thì đầu tiên phải giải quyết vấn đề nuôi 

dạy con cái.  

올여름 여성들의 패션이 유난히 화사할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 

Đang có triển vọng là thời trang của phụ nữ sẽ đặc biệt tươi sáng trong mùa hè năm nay. 

 

‘여인’ dùng khi nói ‘ người phụ nữ trưởng thành ’ mà thân phận không được làm rõ ở các 

tác phẩm văn học hoặc báo chí , tin tức v.v… 

Ví dụ : 

오늘 경찰에 적발된 예순 네 살 김 모 여인은 자신의 여관에 장기 투숙하던 조석족 

불법 체류자를 자신의 아들로 호적에  올렸습니다. 

Hôm nay ở cảnh sát , Bà Kim - người phụ nữ 63 tuổi bị phát hiện đã ghi vào hộ khẩu người 

lưu trú bất hợp pháp dân tộc Triều tiên lưu trú trong thời gian dài ở nhà trọ của bà dưới thân 

phận con trai mình.  

 그의 그림 속에 등장하는 여인들은 대부분 몽마르트의 창녀들이었다. 

Những người phụ nữ mà xuất hiện trong tranh của anh ấy đa số là gái điếm của Montmartre. 

여성의 반대는 남성이며 여자의 건너편은 남자이지만 여인의 대칭은 우주 안에 

존재하지 않는다. 

Trái với ‘여성’ là ‘남성’ , trái với ‘여자’ là ‘남자’ nhưng mà không có từ trái lại của ‘여인’  

 

‘계집’ Xem thử những từ như 계집애 ( con bé ) , 계집아이 ( bé gái )  ,계집년 ( con đàn 

bà ) , 계집종 ( con hầu ) thì ta thấy từ này vừa dùng với đối tượng hoặc với con trai cùng 

tuổi , hoặc vì trẻ nên có thể làm theo ý mình , vừa có ý nghĩa hạ thấp . Từ trái nghĩa là’ 사내’ 

Ví dụ : 

그래도 이놈의 계집이 할 말이 있어 ? 

Dù như thế thì con đàn bà của thằng này có cái để  nói ? 

그날 영희는 양지바른 대문께에서 이웃 계집아이 하나와 소꿉장난을 하고 있었다. 

Ngày hôm đó Yeong Hee chơi đồ hàng với bé gái nhà hàng xóm ở cổng chính tràn ngập ánh 

nắng. 

그는 그 순간 거의 멍해져 가만히 옆에 앉아 있는 계집을 내려다보았다.  



Vào thời khắc đó , anh ấy gần như trở nên thẫn thờ và nhìn xuống con đàn bà đang ngồi yên 

bên cạnh. 

사내가 계집에게 빠지고 계집에 사내에게 미치면 사내도 계집도 인간으로는 차마 못 

볼 일을 당하게 된다고 그는 후회하며 말핬다. 

Anh ấy hối hận và nói rằng nếu gã đàn ông rơi vào tình yêu với người đàn bà và người đàn 

bà phát điên vì gã đàn ông thì cả 2 gặp  phải việc thật không thể nhìn với tư cách là con 

người. 

 

계집 được dùng là từ hạ thấp của ‘ 아내’ , từ trái nghĩa là ‘ 사내 , 서방 ‘ 

Ví dụ : 

내가 어쩌다가 저 사람의 계집이 되었는지 , 지난 다섯  해 동안을 쭉 이렇게 후회하며 

살아왔소! 

Làm thế nào đó mà tôi đã trở thành con vợ của người đó và trong 5 năm qua vừa hối hận vừa 

sống như thế này. 

계집 , 사내가 똑같아요.좌우지간에 똑긑으니까 붙어살겠지  

Con vợ và thằng chồng  thì giống y nhau . Dù sao thì vì giống y nhau nên sẽ phải sống dựa 

dẫm nhau. 

서방이 도둑이면 결국 계집도 서방을 닮아 도둑이 된다더니 병춘도 제 서방처럼 동네 

사람들과 어울리는 법이 거의 없다. 

Vì  chồng nào vợ nấy nên  PyeongChun ( người vợ ) cũng gần như không có cách nào hòa 

hợp với người trong khu phố giống như ông chồng.  

 

Mở rộng : 

계집 vốn có nguồn gốc nghĩa là 집에 있다 ( ở nhà ) . Ban đầu không có nghĩa hạ thấp 

 

90. 옮기다, 나르다 (di chuyển, vận chuyển): 2 từ vựng này đều có nghĩa là thay đổi vị trí 

của 1 vật sang 1 nơi khác 

옮기다 : sử dụng trong phạm vi rộng, khi phải thay đổi vị trí 1 vật hoặc vị trí 1 nơi 

Ví dụ :  



Vì ánh nắng không chiếu đến bàn, nên Cheol Ho đã chuyển (옮기다) bình hoa đến gần cửa 

sổ 

Vì quán cafe này nổi tiếng nên có kế hoạch mở rộng và chuyển (옮기다) lên tầng 1 với vị trí 

đẹp hơn 

Cô Kim, vì nghẹt thở do khí ga rò rỉ từ máy nước nóng trong lúc tắm, đã tử vong trên đường 

di chuyển (옮기다) đến bệnh viện 

 

나르다: sử dụng khi trực tiếp dùng sức để thay đổi vị trí vật 

Ví dụ : 

Nhân viên đang vận chuyển (나르다) cá đông lạnh thì bị chấn thương eo. 

Vì hàng ngày không thường xuyên sử dụng cơ vai nên sau khi vận chuyển (나르다) hành lý, 

buổi tối vai trở nên rất đau nhức. 

Công nhân chăm chỉ khuân vác mọi thứ cũng như di chuyển (나르다) cây và đá. 

--> Trường hợp di chuyển vị trí 1 cách nhẹ nhàng hoặc không trực tiếp dùng sức để di 

chuyển: không nên sử dụng 나르다 

 

화부를 옮기다/나르다 (di chuyển bình hoa): sử dụng 나르다 trong trường hợp bình hoa rất 

nặng 

자동차를 옮기다 (di chuyển xe): có nghĩa lái xe sang 1 vị trí khác 

자동차를 나르다 (vận chuyển xe): có nghĩa phải sử dụng 1 đạo cụ nào đó để vận chuyển xe 

 

옮기다 cũng được sử dụng với ý nghĩa thay đổi "trường học, quyền sở hữu, nhà, chỗ làm" 

Ví dụ : 

Anh ấy chuyển (옮기다) từ phòng marketing sang thư ký phòng kinh doanh 

Quyền sở hữu tòa nhà sau này được chuyển (옮기다) cho con trai 

Đứa bé lây (옮기다) bệnh cảm cho cả nhà 

 

91. 옮다, 바르다, 맞다 (đúng): 3 từ vựng này đều thể hiện tính chính xác về việc làm, lời 

nói hoặc hành động của 1 người 

Ví dụ : Anh ấy luôn nghĩ rằng hành động của mình là đúng 



 

옮다: chỉ sự đúng đắn khi dựa trên tiêu chuẩn cá nhân, chủ quan 

바르다: chỉ sự đúng đắn khi dựa trên tiêu chuẩn xã hội (dự báo thời tiết, đáp án)  

맞다: chỉ sự đúng đắn khi dựa trên căn cứ của 1 tiêu chuẩn khách quan 

 

➔ Vì vậy có thể sử dụng 예의 (lễ nghĩa) 바르다 nhưng không thể sử dụng 예의 옮다 hay 맞다 

Ví dụ :  

Rốt cuộc bây giờ tôi cũng không dám chắc điều gì đúng (옮다, 맞다) điều gì sai nữa 

Yeok Su nghĩ lời của phụ nữ luôn đúng (옮다, 맞다) 

Tiết kiệm tiền quan trọng nhưng xài tiền đúng (바르다) cách còn quan trọng hơn 

Anh ấy lúc nào cũng giữ đúng (바르다) lễ nghĩa, đường hoàng, diện mạo thì như công tử 

 

맞다: còn có nghĩa thích hợp, vừa vặn (kích cỡ, chiều cao). Trường hợp này thường được sử 

dụng chung với các phó từ như 꼭, 정확히 

Ví dụ :  

Tôi đã chọn được áo mình thích tuy nhiên không có cỡ nào vừa (맞다) cả 

Đeo thử chiếc nhẫn Junsu tặng vào tay, thật là vừa vặn (맞다) 

Đứa con trai đã đánh cược với bạn về con khủng long. Và ngay sau khi về nhà, nó liền tra 

bách khoa toàn thư xem câu trả lời của mình có đúng (맞다) không 

 

92. 이루다, 이룩하다 (đạt được, giành đuợc, tạo thành, làm ra): 2 từ này đều có nghĩa là 

tạo nên hay làm ra 1 kết quả, trạng thái nào đó có mục đích.  

Ví dụ :  

Cuộc nổi dậy của 3 nước kết thúc với chiến thắng của Sinla đã giúp 3 nước giành được 

thống nhất 

Công ty chúng ta với sự giúp sức của mọi nhân viên đã đạt được sự tăng trưởng mạnh 

Để đạt được giấc mơ lớn hơn, cần phải nỗ lực nhiều hơn 

 

이루다: có thể sử dụng khi nói về thiên nhiên (biển, sông, rừng) còn 이룩하다 thì không thể 

Ví dụ : 



2 dòng chảy từ trên cao xuống ở 2 phía hợp lại với nhau tạo thành (이루다) con suối lớn 

Nước mưa tụ lại tạo thành (이루다) ao hay sông rồi chảy ra biển 

Khu vực này có nhiều cây trên 200 năm mọc san sát nhau nên đã hình thành (이루다) 1 khu 

rừng xum xuê 

 

이루다: được sử dụng trong phạm vi rộng còn 이룩하다 thì thích hợp sử dụng trong văn 

viết hơn 

Ví dụ : 

Thông qua chính sách công nghiệp hóa, chúng ta đã đạt được (이룩하다) sự tăng trưởng 

cao 1 cách nhanh chóng 

Tổng Thống nhấn mạnh rằng nếu mọi người dân đoàn kết và ứng phó 1 cách khôn khéo thì 

sẽ có thể đạt được (이룩하다) sự phát triển mạnh mẽ hơn 

Để tạo nên (이룩하다) 1 xã hội không bất chính và tha hóa, cần phải ngăn cấm hành vi bất 

chính của công chức nhà nước và đảm bảo tính công bằng, chính xác trong việc chấp hành 

công vụ 

Để hình thành (이룩하다) 1 sự hiện đại hóa đúng nghĩa, cần phải bắt đầu cải tạo lối suy 

nghĩ cũ 

 

93. 일하다, 노동하다, 근로하다 (lao động, làm việc) : 3 từ này đều có nghĩa thể hiện hoạt 

động sử dụng đầu óc hoặc cơ thể trong 1 thời gian nhất định để nhận được hoặc đạt được 1 

cái gì đó 

Ví dụ : 

Làm việc tuy vất vả nhưng khi nhận được tiền thì sẽ vui 

Làm việc vất vả suốt ngày nên cả người đau và nhức 

Pháp luật hiện hành quy định mọi công dân có quyền và nghĩa vụ lao động 

 

일다: sử dụng nhiều nhất trong đời sống thường ngày 

Ví dụ : 

Việc (일다) cần xử lý vẫn còn nhiều 

Dạo này chồng nhiều việc (일다) nên nhiều ngày phải tăng ca 



Công việc (일다) vẫn đang chất cao như núi 

 

노동, 근로: sử dụng đối với cả hoạt động mang tính thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, 노동 

thường sử dụng đối với công việc mang tính chất khó khăn và vất vả 

Ví dụ : 

Chúng tôi yêu cầu phía công ty cải thiện điều kiện làm việc (노동, 근로) 

Chân của anh ấy rất to sau 1 thời gian dài được rèn luyện khi làm việc (노동) 

Lao động (노동) trí óc trước máy vi tính trong 1 thời gian dài mệt tương tự như lao động 

chân tay 

 

노동, 근로 : sử dụng nhiều trong lĩnh vực chuyên môn 

Ví dụ : 

노동 : bảo hiểm lao động, tranh chấp lao động, năng suất lao động, công đoàn 

근로 : Đạo luật lao động, thu nhập lao động, thời gian làm việc, thời gian làm việc ngoài giờ 

 

94. 일체/일절 

일체 khi sử dụng dưới dạng danh từ thì được chia là hai hình thức : 

Thứ 1: 일체 + N 

Thứ 2: N + 일체 

Lúc này 일체 ám chỉ “모든것”  mà 일절 không thể thay thế được. 

Ví dụ : 

그가 수술비와 입원비 일체/*일절을 대납해 준 데 대해 감사할 따름이다. 

약초의 효능: 호흡기 질환 일체/*일절. 기관지 천식등. 

개정된선거법은 운동 기관을 제외하고는 일체/*일절의 선거 운동 할 수 있게 했다. 

일체 và 일절 đều có thể sử dụng ở dạng phó từ bổ nghĩa cho vị ngữ. 일체 được sử dụng với 

nghĩa ‘모두, 완전히’. Trái lại 일절 thì có nghĩa là ‘전혀, 절대로’, thường kết hợp với các 

động từ mang tính chất phủ định hoặc cấm đoán như (지 않다/ 금지하다) để thể hiện tính 

chất phủ định và cấm đoán. 

Ví dụ : 



그는 아이들의 음악 교육에 드는 경비를 일체 부담하겠다고 했다. 

오늘 아침에는 바다 주변의 고독하고 애상적인 분위기가 일체 사라진 느낌이다. 

식당 주인한테는 의원님이 여기 오셨다는 사실을 일체 비밀로 하라고 당부했습니다.  

나는 오래전부터 집안의 어느 누구와도 가깝게 지내지 않고 연락도 일체 피하고 있다.  

여옥은 남편이 하는 일에 대해서는 인절 간섭하지 않았다.  

어버지는 간간이 한숨을 내쉴 뿐 일절 말이 없었다.  

교육부는 학교에서의 교육 상담 목적이 아닌 학부모 모임을 일절 금지하게 했다.  

김사장은 개인 휴가란 이유를 내세워 모든 접촉을 일절 거절했다.  

 

  

  



95. 입/주둥이/아가리/부리 

Tất cả những từ này đều ám chỉ miệng của con người, động vật, hay đồ vật nào đó. 

‘입’은 sử dụng  chủ yếu ở trường hợp của con người.  

Ví dụ : 

사람들은 지루하거나 피곤할 때면 입을 한껏 벌리고 깊은 숨을 쉰다. 

아기들이 물건에 대해서 알아보고 싶을 때 가장 먼저 하는 행동이 입으로 빠는 것이다.  

‘주둥이’ thì sử dụng chủ yếu ở trường hợp của con thú, chim, cá. Không chỉ ám chỉ cái 

miệng, nó còn dùng để biểu đạt vùng xung quanh miệng. 

 

Ví dụ : 

새들이 날개를 치켜들고 주둥이로 열심히 털을 고르고 있었다. 

강아지가 주둥이를 땅에 박고 냄새를 맡다가 그를 보더니 기뻐 날뛰기 시작했다.  

우리 하천에 사는 토종 물고기인 참갈겨니는 주둥이가 뭉특하며, 입은 주둥이 끝에 

있다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘부리’ chỉ sử dụng dành cho loài ‘chim’. 

Ví dụ : 

도요새는 지렁이를 찾기 위해 긴 부리를 계속 진흙땅 속에 쑤셔 넣는다. 

오리는 물속의 물고기나 물풀 등을 먹기 좋게 부리가 넑적한 주걱 모양으로 되어 있다.  

 

Lưu ý : 

Khi biểu hiện từ “ miệng” của người một cách thô tục, khiếm nhã thì sử dụng chữ “ 주둥이, 

아가리”. Còn của động vật thì sử dụng “ 아가리”. 

참갈겨니 

 



Ví dụ :  

만약 주둥이를 함부로 놀리면 그땐 메놈을 죽이고 말 거다. 

이놈아, 아가리 닥쳐라. 

뱀이 아가리를 벌리니 두 갈래로 찢어진 붉은 혀가 덜렁거란다.  

상어가 아가리를 벌려 그의 몸을 삼키려 들었다. 

 

“주둥이” cũng được sử dụng để ám chỉ miệng của cái “ 물건을 담는 병(bình, chai, lọ), 

항아리(chum,vại), 주전자(ấm nước), 그릇(chén, bát) hoặc là자루(bao tải)... 

Ví dụ :  

꽃병이 주둥이가 넓고 커야. 꽃이 자연스럽게 펼쳐진다. 

쌀독의 주둥이 부분에 흰 곰팡이가 슬어 있었다. 

주전자의 주둥이 부분은 좁아서 물때를 청소가기가 쉽지 않다. 

자루의 주둥이가 풀리면서 물이 콸콸 쏟아져 나왔다.  

 

96. 잇따르다/ 잇달다 

Hai từ này đều diễn đạt ý nghĩa : “ các sự kiện hay hành động liên tiếp xảy ra”. 

Ví dụ :  

잇따른/ 잇단 범죄 사건 때문에 밤길을 다니기가 두렵다. 

밤새 내린 눈 때문에 쿠고 작은 교통사고가 잇따라/ 잇달아 일어났다.  

방송국에서는잇따른/잇단 방송 사고에 대한 사과문을 방송 중에 내보냈다.  

 

Hai từ này còn mang ý nghĩa :’ 뒤를 이어 따르다 (nối tiếp)’. 

Ví dụ : 

연예인이 거리에 나타나자 보도 차량이 줄줄이 잇따랐다/ 잇달았다 

가게 앞에 사람들이 잇따라/ 잇달아 몰려들었다. 

그의 죽음을 애도한는 추모 행렬이 잇따랐다/ 잇달았다  

 

잇달다 thì có nghĩa là :’이어서 달다’ nên lúc này không thể thay thế với “잇따라다”. 

Ví dụ : 



우리는 화물칸을 객차 뒤에 잇달았다/*잇따랐다 

어머니는 못이 벌어지지 않도록 단추 두 개를 나란히 잇달아/*잇따라 놓으셨다. 

 

97. 잎, 잎사귀/ 이파리/잎새 

‘잎’ được sử dụng khi nói về từng cái từng cái lá cây một hoặc là tất cả lá cây  trên một cái 

cây. 

Ví dụ :  

우리는 숲에서 나무외에 여러 가지 열매나 잎/ *잎사귀/ *이파리/*잎새, 뿌리, 즐기와 

약초 등을 얻을 수 있다. 

바람 한 점이 없는데도 나뭇잎이 한 잎/ *잎사귀/ *이파리/*잎새두 잎 떨어져 땅 위를 

덮는단 말이야. 

지금쯤 거리의 풀리타너스 잎/ *잎사귀/ *이파리/*잎새들이모두떨어지고 나무들은 

겨울을 나기 위해 준비를 하고 있겠지.  

 

Còn  ‘잎사귀’ thì được sử dụng chủ yếu khi biểu hiện một cái lá lớn và mỏng.  

Ví dụ : 

봄에 핀 복사꽃, 바람에 부딪치는 풀리타너스 잎사귀/ *잎/ *이파리/*잎새 소리에서도 

나는봄이 온 것을 때닫는다.  

사람들의 심정은 서리 맞은 여린 배추 잎사귀/ *잎/ *이파리/*잎새 같았다. 

주몽이 처음 졸본에 이르러, 비류수 위에 푸성귀 잎사귀/ *잎/ *이파리/*잎새가 

떠내려오는 것을 보고 상류에 사람이 살고 있다는 것을 알았다.  

봉숭아 꽃, 백반 가루 등을 골고루 놓어 콩콩 찧고, 텃밭에서 아주까리 넓적한 잎사귀/ 

*잎/ *이파리/*잎새도 따온다.  

 

Trái lại ‘이파리’ được sử dụng khi nói về cái lá mà có thể ăn được. 

Ví dụ : 

진속은 작은 돌멩이 하나 들어 바위 밑 노루를 향해 던졌다. 한가롭게 이피리를 뜰던 

두 마리의 노루는 화들짝 놀라 산꼭대기로 도망갔다.  



담뱃잎처럼 커다란 이파리 두 장이면 한 컵의 녹즙이 나오는데 피곤할 때 하루에 

3컵정도 마시면 피로가 씻은 듯 사라진다. 

물단풍나무의 이파리가 벌레에 완전히 먹혀 버려서, 아주 고목같이 되어 버렸다. 

 

‘잎새’ thì chủ yếu được sử dụng trong văn học. 

Ví dụ : 

다음날 아침 소녀가 깨어나 창밖을 내다보았다.  그런데 어찌된 일인지  마지막 잎새는 

그대로 남아 있었다.  

잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다 

 

98. 자르다, 깎다, 썰다, 베다 (cắt, thái) 

➢ Những từ vựng này mang nghĩa cắt một thứ gì đó ra thành nhiều phần nhỏ 

‘자르다’ được sử dụng bao quát, đối tượng mang tính trừu tượng như ‘điều không cần thiết, 

lời nói, cuộc trò chuyện’ và nhiều sự vật như ‘고기(thịt), 나무(cái cây), 떡(bánh gạo), 

과일(trái cây)’. 

Ví dụ : 

칼로 생선을 두 도막으로 잘랐다.  

Dùng dao cắt cá thành 2 khúc. 

톱으로 나무를 잘라서 창고에 쌓아 두었다.  

Cưa cây bằng cái cưa rồi chất vào nhà kho. 

냉면을 먹기 좋게 가위로 잘랐다.  

Cắt mì bằng kéo cho dễ ăn. 

어머니가 아이의 긴 머리를 가위로 짧게 잘라 주었다.  

Mẹ dùng kéo cắt mái tóc dài của đứa con thành tóc ngắn. 

“대화 중에 다른 사람이 하는 말을 자르지 마세요”  

"Đừng cắt ngang câu chuyện người khác đang nói trong cuộc đối thoại" 

 

 

 



‘깎다’ được sử dụng với ý nghĩa “ cắt bỏ những phần không cần thiết, làm ngắn hoặc loại bỏ 

chúng”, ví dụ như mái tóc, móng tay, cây lúa, rau cỏ,.. 

Ví dụ : 

“언니는 과일을 예쁘게 깎는 연습을 했어요”  

Chị tập gọt trái cây đẹp. 

이발사는 남학생들의 머리를 단정히 깎았다.  

Thợ làm tóc cắt tóc cho học sinh nam một cách gọn gàng. 

그는 목욕탕에 다녀온 후에 항상 손톱을 짧게 깎는다.  

Anh ta thường cắt móng tay sau khi tắm. 

휴일을 맞아 아버지는 정원의 꽃나무를 손질하고 잔디를 깨끗이 깎았다.  

Vào ngày nghỉ, bố tôi cắt tỉa những bông hoa trong khu vườn và làm sạch cỏ. 

 

Ví dụ : 

“사과를 예쁘게 깎은 후에 먹기 좋게 잘라서 접시 위에 담았어요”  

"Sau khi cắt táo (gọt vỏ) đẹp rồi, tôi cắt cho dễ ăn và đặt chúng vào đĩa” 

→ ‘사과를 자르다’가 사과를 몇 개로 나누로 뜻을 나타내는 반면에, ‘사과를 깎다’는 

껍질을 얇게 끊어 내어 먹기 좋게 한다는 뜻을 나타낸다. 

'사과를  자르다' có nghĩa là chia táo thành nhiều phần, trong khi '사과를 깎다' có nghĩa là 

cắt bỏ lớp vỏ mỏng để ăn ngon hơn. 

 

‘썰다’ thường được sử dụng cùng với phó từ ‘송송, 숭숭 (nhỏ)’ mang nghĩa cắt nhỏ nhiều 

lần những thứ có hình dạng thon dài như hành lá, củ cải và sử dụng dao là chính. 

Ví dụ : 

생강은 껍질을 벗겨 얇게 썰어 놓으세요.  

Gọt vỏ gừng và cắt lát mỏng rồi hãy bỏ vào. 

파를 숭숭 썰어서 라면에 넣었다.  

Thái nhỏ hành và bỏ vào mì. 

파, 부추, 미나리는 저마다 깨끗이 씻고 다듬어 3센티미터쯤 되는 길이로 썬다.  

Hành, hẹ và rau cần mỗi thứ được rửa sạch, lặt bỏ và thái theo chiều dài khoảng 3cm. 

 



‘베다’ mang nghĩa cắt xiên hoặc theo chiều ngang những thứ có hình dạng thon dài giống 

như cây, cỏ, được cắt chủ yếu là rìu và liềm 

Ví dụ : 

농부들이 이른 아침부터 벼를 베고 있다.  

Những người nông dân đang cắt lúa từ sáng sớm. 

나무꾼이 도끼로 나무를 베었다.  

Người tiều phu chặt cây bằng rìu. 

소년은 부지런히 풀을 베어다가 소에게 먹였다.  

Cậu bé siêng năng cắt cỏ và cho bò ăn. 

 

 이 4개 동사들이 자주 함께 쓰이는 단어들을 비교하여 정리하면 다음과 같다.  

Đây là bảng so sánh và sắp xếp những từ vựng thường được sử dụng cùng với 4 động từ 

dưới đây. 

무엇을 자르다 깎다 썰다 베다 

(고깃덩이, 생선)을 

(khối thịt, cá) 
O X X X 

(나무)를 

(cây) 
O O X O 

(머리카락, 머리)를 

(tóc, đầu) 
O O X X 

(손톱, 발톱)을 

(móng tay, móng chân) 
O O X X 

(과일, 사과)를 

(trái cây, táo) 
O O X X 

(떡, 파, 당근)을 

(bánh gạo, hành, cà rốt) 
O X O X 

(풀, 잔디)를 

(cỏ) 
X O X O 

(말, 대화)를 O X X X 



(lời nói, cuộc trò 

chuyện) 

 

99. 잡다/ 쥐다 (nắm, bắt, cầm) 

➢이 단어들은 모두 “손으로 무언가를 붙들고는 놓치지 않다”라는 뜻을 나타낸다. 

(Những từ này đều có nghĩa là " giữ một cái gì đó bằng tay và không bỏ lỡ".) 

Ví dụ : 

할아버지는 손주들 손을 잡고/쥐고 논둑을 걸으시면서 노래를 불러 주셨다.  

Ông nội nắm lấy tay cháu mình vừa đi trên bờ ruộng vừa hát. 

명훈은 화가 나서 당장 그의 멱살을 잡고/쥐고 흔들고 싶은 심정이었다.  

 

'쥐다' mang nghĩa bỏ vào một cái gì đó trong tay và dồn lực vào nó. Từ này được sử dụng 

cùng với '연필 (bút chì), 말고삐(dây cương ngựa), 젓가락(đũa), 마이크(micrô)' cho thấy 

rằng nó mang lại sức để nắm chặt một vật gì đó. Lúc này, lực giữ thể hiện một mức độ mạnh 

hơn '잡다'. 

Ví dụ : 

아이는 연필을 바르게 쥐는 법을 연습했다. 

Đứa trẻ luyện cách cầm bút chì một cách chính xác. 

그는 마이크를 꼭 쥐고 노래를 불렸다.  

Anh ấy cầm micro và hát. 

'쥐다' mang nghĩa sở hữu thứ gì đó trong tay và mang nghĩa có sẵn "của cải". Lúc này, 

không thể chuyển sang "잡다" 

Ví dụ : 

김 노인은 막대한 돈을 쥐고/*잡고 있었다.  

Ông Kim giữ một số tiền rất lớn. 

형은 목돈을 쥐고/*잡고 가서 가족들에게 모두 나눠 주고 싶었다.  

Người anh giữ một số tiền lớn và muốn đưa tất cả cho gia đình. 

그는 거액의 돈을 쥐고/*잡고 외국으로 가서 살았다.  

Anh ta lấy một khoản tiền lớn rồi ra nước ngoài sinh sống. 

 



'쥐다' cũng mang nghĩa là "có quyền lực hoặc chính quyền" và được sử dụng cùng với '권력, 

정권', v.v. '잡다' cũng có thể được sử dụng cùng với '권력, 정권' và '잡다' thường có nghĩa 

là "tranh giành quyền lực". Mặt khác, '쥐다' có nghĩa là "sở hữu sức mạnh" và thường được 

sử dụng trong bối cảnh "có quyền lực và làm theo ý muốn". 

Ví dụ : 

그가 재단의 실권을 쥐게/잡게 되면서 재단은 큰 어려움을 맞게 되었다.  

Khi anh ta nắm được thực quyền của tổ chức quỹ thì tổ chức phải đối mặt với những khó 

khăn lớn. 

철종이 왕위에 오르자, 안동 김씨는 권력을 쥐고/잡고 마음대로 나라를 다스렸다.  

Khi Triết Tông lên ngôi, Andong Kim nắm quyền lực và cai trị đất nước theo ý muốn. 

우리 집은 어머니가 경제권을 쥐고/잡고 계신다.  

Ở nhà tôi, mẹ là người nắm giữ tài chính. 

 

Ví dụ : 

그는 스스로 왕위에 올라 권력을 마음대로 쥐고 흔들었다.  

Anh ta tự mình leo lên ngai vàng và nắm quyền lực theo ý muốn. 

→ 이 예문의 ‘쥐고’는 ‘잡고’로 바꿀 수 없다.  

Cái ví dụ này không thể thay đổi ‘쥐고’ thành ‘잡고’ 

 

‘잡다, 쥐다’와 함께 쓰는 단어들을 비교하여 정리하면 다음과 같다. 

(Đây là bảng so sánh và sắp xếp những từ vựng thường được sử dụng cùng với ‘잡다, 쥐다’) 

함께 쓰는 말 잡다 쥐다 

(손으로)(물건)을 

(bằng tay, món đồ) 
O O 

(사람)을 

(người) 
O X 

(돈)을 

(tiền) 
X O 

(권력,기회)를 O O 



(quyền lực, cơ hội) 

 

100. 적시다, 축이다 (làm ướt, làm ẩm, làm mát) 

➢이 단어들은 모두 “어떤 것을 젖게 하다”라는 의미를 가진다. (Những từ vựng này đều 

có nghĩa là “làm ướt một thứ gì đó”) 

Ví dụ : 

그녀는 손수건에 물을 적셔/ 축여 그의 이마를 닦아 주었다.  

Cô ấy làm ướt khăn tay rồi lâu trán cho anh ấy. 

 

“적시다”는 동작의 의도성이 없을 때도 쓸 수 있지만, “축이다”는 그렇지 않다.  

“적시다” có thể được sử dụng khi không có chủ ý hành động nhưng “축이다” thì không 

như vậy. 

Ví dụ : 

준희는 커피잔을 놓쳐 버려 바지 한쪽을 모두 적시고/*축이고 말았다.  

Chunhee làm đổ ly cà phê nên làm ướt cả một bên quần. 

아이가 실수로 도랑에 넘어져 치마 밑단을 흠뻑 적셨다/*축였다.  

.Đứa trẻ rơi nhầm xuống mương và làm ướt sũng chân váy. 

동생이 밤마다 눈물로 베개를 적시고/*축이고 아침에는 눈이 퉁퉁 부은 채 출근한다.  

Em tôi làm ướt gối mỗi đêm vì khóc rồi đi làm vào buổi sáng với đôi mắt sưng húp. 

 

‘적시다’는 ‘가슴, 마음’ 등과 함께 써서 “잔잔한 감동을 주다”의 의미로 사용한다. 

‘적시다 được sử dụng với ý nghĩa “ gây cảm động nhẹ” và được sử dụng cùng với những từ 

như ‘가슴, 마음’ 

Ví dụ : 

책의 한 구절이 진하게 가슴을 적신다.  

Một đoạn văn trong cuốn sách làm thấm đẩm vào lòng. 

눈물은 인간의 마음을 적셔 부드럽게 한다.  

Nước mắt làm lòng người trở nên yếu mềm. 

 



‘축이다’는 ‘목, 입술, 혀’와 함께 써서 “물이나 술을 마시다”, “갈증을 없애다”의 

의미를 가지고 사용될 수 있다. 

(‘축이다’ được sử dụng và mang  ý nghĩa “uống nước hoặc rượu” hay “giải tỏa cơn khát” và 

được sử dụng cùng với những từ vựng như ‘목(cổ), 입술(môi), 혀(lưỡi)’) 

Ví dụ : 

생맥주로 목이나 축입시다.  

Chúng ta hãy làm mát cổ họng bằng bia tươi đi. 

영수는 당분간 물기로 입술만 축이고, 음식은 일절 먹으면 안 된다.  

Youngsu môi bị mất nước tạm thời nên không được ăn bất kỳ món ăn nào. 

그는 몇 방울 남지 않은 찻잔을 기울여 혀를 축였다.  

Anh ta làm mát lưỡi và nghiêng tách trà không chừa một giọt nào. 

 

 

 

101. 정리(하다), 정돈(하다), 정리정돈(하다) (sắp xếp, chỉnh đốn, thu gọn) 

➢이 단어들은 “어수선하거나 이지러운 것을 가지런히 바로잡다”의 뜻을 가진다.  

Những từ này có nghĩa là "sắp xếp những thứ bừa bộn hoặc bị lệch một cách gọn gàng ngay 

ngắn". 

‘정리하다’와 ‘정돈하다’는 모두 “물건이나 장소가 어지럽게 흐트러지고 지저분한 

것을 깨끗하고 보기 좋게 하다”라는 뜻을 나타내며 ‘방, 책상’ 등과 함께 쓸 수 있다. 

(‘정리하다’ và ‘정돈하다’ mang nghĩa là “một món đồ hay nơi chốn nào đó bị phân tán lộn 

xộn rồi sau đó làm sạch lại những thứ bừa bộn ấy cho sạch sẽ dễ nhìn”, thường được sử dụng 

cùng với những từ vựng ‘방(phòng)’, ‘책상(bàn)’ 

Ví dụ : 

그는 새집에 이사 와서 밤새도록 자기 방을 정리했다/ 정돈했다.  

Anh ấy chuyển nhà mới và sắp xếp phòng cả đêm. 

나는 과제를 다 끝낸 후에 책상을 정리했다/ 정돈했다.  

Sau khi hoàn thành xong bài tập, tôi sắp xếp lại bàn học. 

 



‘정리하다’는 불필요한 것을 가려내어 바로잡다”라는 뜻도 가지므로 ‘옷, 책’ 등의 

물건은 ‘정리하다’가 더 자연스럽다. 반면에 ‘정돈하다’는 “구겨진 것을 펴고 

가다듬다”라는 뜻도 가지므로 ‘침구, 이불, 베개’ 등은 ‘정돈하다’가 더 자연스럽다. 

(‘정리하다’ nếu đi kèm với  những món đồ như ‘옷(áo)’, ‘책(sách)’ sẽ tự nhiên hơn, nó 

cũng có nghĩa là “phân loại ra những thứ không cần thiết và sắp xếp chúng. Ngược lại, 

‘정돈하다’ có nghĩa là “làm thẳng và chỉnh lại những thứ nhăn nhúm”, thường đi kèm cùng 

với những từ ‘침구(ra giường), 이불(chăn mền), 베개(gối)’… 

Ví dụ : 

계절이 바뀌면 철 지난 옷을 정리해 두어야 한다.  

Nếu mùa thay đổi thì phải sắp xếp quần áo qua mùa. 

모포는 접어서 정돈하고 베개도 네모 번듯하게 정돈했다.  

Những chiếc chăn được gấp lại và chỉnh đốn ngay ngắn còn những chiếc gối cũng được sắp 

xếp vuông vắn. 

 

‘서류, 주제, 내용, 상황, 일정’ 등과 함께 써서 “흐트러진 내용을 보기 좋게 

바로잡다”라는 뜻을 나타낼 때는 주로 ‘정리하다’를 쓴다. ('정리하다' chủ yếu được sử 

dụng với nghĩa "chỉnh sửa nội dung lộn xộn cho dễ nhìn" và thường đi kèm với những từ 

'서류 (tài liệu), 주제 (chủ đề), 내용(nội dung), 상황 (tình huống), 일정 (lịch trình)".) 

Ví dụ : 

“청문회 내용을 제가 간단히 정리해 보겠습니다.”  

"Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung của buổi chất vấn." 

비행기에 탄 그는 수첩을 꺼내어 오늘의 일정을 정리하기 시작했다.  

Khi lên máy bay, anh lấy quyển sổ ra và bắt đầu sắp xếp lịch trình cho ngày hôm nay. 

“눈앞에 나타나 있는 현상을 토대로 상황을 정리해 보기로 합시다.”  

"Chúng ta hãy thử sắp xếp lại tình huống dựa trên hiện tượng xuất hiện trước mặt." 

 

‘마음, 생각’ 등에 대해서는 ‘정리하다, 정돈하다’를 모두 쓸 수 있지만 의미는 조금 

다르다. ‘마음을 정리하다’가 “불필요한 생각을 없애고 마음을 바로잡다”라는 뜻을 



나타낸다면, ‘마음을 정돈하다’는 “마음을 가다듬어 평온하게 하고 집중하다”라는 

뜻을 나타낸다.  

Có thể sử dụng '정리하다, 정돈하다' theo nghĩa '마음 (tấm lòng), 생각 (suy nghĩ)' nhưng ý 

nghĩa thì hơi khác một chút. '마음을 정리하다'  mang nghĩa "thoát khỏi những suy nghĩ 

không cần thiết và điều chỉnh lại tâm trí" , còn '마음을 정돈하다' có nghĩa là "tập trung và 

làm dịu tâm trí ".) 

Ví dụ :  

나는 마음을 정리하고/ 정돈하고 열심히 독서하려고 애썼다.  

Tôi cố gắng sắp xếp tâm trí và tập trung đọc sách. 

 

‘정리하다’는 “불필요한 일을 없애거나 끝내다”라는 뜻도 가지는데, 이때는 

‘정돈하다’로 바꿔 쓸 수 없다. ('정리하다' cũng có nghĩa là "loại bỏ và kết thúc những 

việc không cần thiết", tuy nhiên lúc này nó không thể thay đổi thành '정돈하다') 

Ví dụ : 

아버지는 서울에서 하고 있던 사업을 정리하고/*정돈하고 고향으로 내려가셨다.  

Ba tôi đã sắp xếp công việc kinh doanh đang làm ở Seoul và về quê. 

“가게를 정리하시면/*정돈하시면 앞으로 경제적인 건 어떻게 하실 예정인가요?”  

"Nếu điều chỉnh lại cửa hàng thì bạn dự định sẽ làm như thế nào về mặt kinh tế sau này?" 

“이제 그 사람이랑 관계를 정리하려고/*정돈하려고 해요.”  

"Bây giờ tôi đang cố gắng sắp xếp mối quan hệ của tôi với người đó." 

 

‘정리하다’, ‘정돈하다’와 자주 함께 쓰는 단어들을 비교하여 정리하면 다음과 같다. 

Đây là bảng so sánh và sắp xếp những từ vựng thường được sử dụng với ‘정리하다’ và 

‘정돈하다’ 

함께 쓰는 말 

을/를 

정리하다 정돈하다 

방(phòng), 책상(bàn) O O 

옷(áo), 책(sách) O X 

침구(ra giường), 이불(chăn mền), 

베개(gối) 
X O 



서류(tài liệu), 주제(chủ đề), 

내용(nội dung), 상황(tình huống), 

일정(lịch trình) 

O X 

마음(tâm trí), 생각(suy nghĩ) O O 

사업(công việc), 관계(quan hệ), 

사람(con người) 
O X 

 

 

 

‘정리와 정돈을 하는 행동’을 강조하기 위하여 ‘정리정돈’이라고 하는 경우도 있다. 

‘정리정돈’은 깔끔한 사람의 성격을 묘사할 때 자주 쓰인다.  

Để nhấn mạnh ‘hành động sắp xếp và chỉnh đốn’ thì cũng có trường hợp  gọi là ‘정리정돈’. 

‘정리정돈’ thường được sử dụng khi miêu tả tính cách của người sạch sẽ. 

Ví dụ : 

현수는 평소에 정리정돈을 잘하고 매사에 꼼꼼하다.  

Hyun Soo thường ngày giỏi sắp xếp và cẩn thận trong mọi việc. 

 

은행과의 거래 내역을 통장에 일목요연한 기록으로 나타내는 것은 ‘통장 정리’라고 

한다.  

Việc hiển thị lịch sử giao dịch của ngân hàng được ghi chép rõ ràng trong sổ. Nó được gọi là 

"kiểm tra sổ ngân hàng" 

“삼시 일 후에 통장 정리를 해 보시면 입금 금액을 확인할 수 있습니다.” 

"Khi kiểm tra sổ ngân hàng bạn có thể xác nhận số tiền đã nạp sau 3 ngày" 

 

102. 주최(하더) chủ tọa , 주관(하더) chủ quản  

이 단어들은 모두-어떤 일을 받아서 하든 것이라는 뜻을 가지고 있다. 

Những từ này có nghĩa là làm việc gì cũng được nhận. 

이번 학술 대회 주최 / 주관을 우리 연구원에서 맡게되었다. 

Cuộc thi học thuật lần này đã được chủ trì - được viện nghiên cứu của chúng tôi đảm nhiệm. 



시에서는 연말에 시민 돌을위한 음악회를 주최 하였다 / 주관 하였다. 

Cuối năm đã tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc dành cho những người dân. 

총학생회 주최 / 주관으로 열리는 가요제가 오는 토요일에 학교에서있을 예정이다. 

Đại hội học sinh được tổ chức / tôi dự định sẽ chủ trì ở trường vào thứ bảy tới. 

 

‘주최’에는 “행사를 열다”의 뜻이 들어 있고, ‘주관’에는 “행사를 진행하다”의 뜻이 

들어 있다.  

"Chủ tọa" nghĩa là "người lên kế hoạch và mở ra sự kiện" và "chủ quản" nghĩa là "người chịu 

trách nhiềm và đảm trách quản lí sự kiện". 

따라서 어떤 기관이 행사를 열면(주최), 다른 기관이 나 하위 기관 및 하위 부서가 

실제로 진행하는 일(주관)을 하게 된다.  

Theo đó, khi một tổ chức nào đó mở sự kiện thì các cơ quan khác sẽ thực hiện công việc do 

tôi và các bộ phận dưới cơ quan thực hiện. 

주최 기관에서 워크숍을 기획하고 세부적인 행사는 주관 기관에서 진행한다.  

Các sự kiện chi tiết sẽ được lên kế hoạch và tổ chức hội thảo ở cơ quan chủ trì. 

주최는 우리 쪽에서 하지만 실질적인 일은 주관 부서에서 한다. 

Mặc dù việc chủ trì ở phía chúng tôi nhưng công việc thực tế sẽ do bộ phận chủ quản. 

주최 : 총학생회, 주관 : 학술부 

Người tổ chức : Tổng hội sinh viên, Nhà tổ chức: Khoa khoa học 

 

 

103. “죽다”의 유의어 : Từ gần nghĩa của “죽다” 

사람의 죽음을 나타낼 때는 죽은 사람이 누구인지, 화자와의 관계나 발화 상황이 

어떠한지에 따라 다양한 단어를 사용한다. 

Khi diễn tả cái chết của một người, nhiều từ khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào người 

chết, mối quan hệ với người nói và tình huống của cách nói. 

“죽다”는 사람, 동식물에 대하여 모두 쓰지만, 그 밖의 단어들은 주로 사람에 대하여 

쓴다. “사망”은 공식적인 말투에서 쓰고, 손윗사람, 지위가 높은 사람 등의 윗사람에 

대해서는 “돌아가시다, 별세, 타계, 영면, 운명 작고” 등을 쓴다. 또한 죽은 사람의 

종교에 따라 “입적, 선종, 소천”을 쓰기도 한다. 



Từ "죽다 chết" là tất cả về con người, thực vật và động vật, nhưng những từ khác được viết 

chủ yếu về con người. "사망 Qua đời" được viết trong bài phát biểu chính thức, cho người 

bề trên, đối với những người có địa vị cao sử dụng những từ như “돌아가시다(qua đời), 

별세(từ trần), 타계(thế giới bên kia), 영면(giấc ngủ vĩnh hằng), 운명 작고(từ trần)”. Ngoài 

ra, tùy thuộc vào tôn giáo của người chết mà sử dụng các từ “입적(rời khỏi trần tục), 선종, 

소천”. 

유의어 

Từ đồng 

nghĩa 

함께 쓰는 말 

Lời nói sử 

dụng cùng 

nhau 

용법 

Cách dùng 

예문 

Câu ví dụ 

죽다 (chết) 

사람, 동식물 

Người, động 

thực vật 

가장 넓은 

범위에서 씀 

Ở mức độ rộng 

nhất 

시름시름 앓던 우리 

강아지가 죽었다 

Cón chó ốm yếu của chúng tôi 

đã chết. 

사망 (하다) 

(qua đời) 

사람 

Người 

신문 기사, 의사의 

선고 등과 같은 

공식적인 말 

투에서 씀 

Bài báo, trong lời 

tuyên bố chính thức 

của bác sĩ. 

체르노빌 사고에서 당국은 

공식 발표를 통해 서른 한 

명이 사망했다고 했다. 

Trong vụ tai nạn Chernobyl 

các nhà chức trách báo cáo 

rằng ba mươi mốt người đã 

chết trong thông báo chính 

thức. 

돌아가시다 

(qua đời) 

윗사람 

người lớn tuổi 

높임말 

Lời nói kính trọng 

나는 할아버지가 돌아가시기 

전에 꼭 뵙고 싶었다. Tôi thật 

sự rất muốn gặp ông trước khi 

ông qua đời 

별세 (하다) 

(từ trần) 

윗사람 

người lớn tuổi 

높임말 

Lời nói kính trọng 

이 감독은 어제 오후 

자택에서 노환으로 

별세했다. Giám đốc đã chết 

trong nhà vào chiều hôm qua. 

타계하다 

(thế giới bên 

kia) 

지위가 높거나 

유명한 사람 

Người có địa vị 

cao và nổi tiếng 

높임말 

Lời nói kính trọng 

유치환 시인은 해방 이후 

타계하기까지 10여 권의 

시집을 펴내었다. Nhà thơ 

Yoohwanghwan đã xuất bản 

khoảng 10 bài thơ cho đến khi 

ông qua đời sau ngày giải 

phóng 

 

영면(하다) 

Giấc ngủ ngàn 

thu 

윗사람 

Người bề trên 

높임말 

Lời  nói kính trọng 

선생은 그렇게 반겨 하시던 

우리들 세배를 받지 못하신 

채 평창동 자택에서 



영면하셨다 

Người giáo viên đáng kính như 

thế mà chúng tôi đã không thể 

cúi lạy lần cuối đã qua đời tại 

nhà riêng ở Pyeongchang-

dong. 

운명(하다) 

Vận mệnh, số 

mệnh, qua đời 

윗사람 

Người bề trên 

높임말 

Lời  nói kính trọng 

병원에 다녀 오신 다음날, 

아버님은 끝내 운명하셨다 

Ngày hôm sau khi tôi đến bệnh 

viện, bố tôi qua đời. 

작고(하다) 

sự từ trần, sự 

qua đời 

윗사람 

Người bề trên 

높임말, 죽은 직 

후에는 쓰지 않음 

Lời  nói kính 

trọng,ngay sau khi 

chết không dùng 

nữa 

할머니는 내가 열일곱 살 때, 

일흔넷의 연세로 작고하셨다 

Bà tôi đã qua đời năm 74 tuổi, 

khi đó tôi 17 tuổi. 

서거(하다) 

sự từ trần, sự 

băng hà 

지위가 높거나 

유명한 사람 

Người có địa vị 

cao hoặc nổi 

tiếng 

높임말, 

사회적으로 

지위가 높거나 

유명한 사람에 

대하여 씀 

Lời  nói kính 

trọng , viết về 

những người nổi 

tiếng trong xã hội 

hoặc những người 

địa vị cao 

백범 김구 선생 서거 50주기 

추모식이 효창 공원에서 

열렸다 

Lễ tưởng niệm 50 tuần lễ nhà 

giáo Kim Bum Gi từ trần đã 

được tổ chức  tại công viên 

Hyo Jeong 

입적 (하다) 

rời khỏi trần 

tục 

수도승, 중 

Nhà sư 

불교에서 씀 

Viết trong Phật 

giáo 

스님은 최후 설법을 마치고 

가부좌를 맺은 채 

입적하였다 

Nhà sư kết thúc bài thuyết 

pháp cuối cùng và rời khỏi thế 

gian. 

선종 (하다) 

Chết 

사제, 가톨릭교 

신자 

Linh mục, tín 

đồ Công giáo 

대죄가없는 

상태에서 죽는다 

뜻으로, 

가톨릭교에서  씀 

Chết trong trường 

hợp không có tội 

lỗi chết người, 

trong Công giáo 

수단에서 의사이자 교사로 

활동하던 이태석 신부가 

선종했다는 소식에 수단에서 

아이들이 눈물을 흘렸다 

Những đứa trẻ đã rơi nước mắt 

trên phương tiện truyền thông 

khi hay tin rằng cô dâu Lee 

Tae Seok vừa là bác sĩ vừa là 

giáo viên đã qua đời. 



소천 (하다) 

목회자, 기독교 

신자, 윗사람 

Mục sư, tín đồ 

Kitô giáo, người 

bề trên 

주로 개신교에서 

씀, 죽은 사람이 

기독교 신사가 

아니어도 씀 

Chủ yếu được viết 

trong đạo Tin lành, 

ngay cả khi người 

chết không phải là 

Kitô giáo. 

강화도 지역에서 복음 

전파의 선구 자 역할을 한 

그는 목사 안수 한 달을 

앞두고 열병에 걸려 

소천하였다 

Là người tiên phong trong việc 

truyền giáo tại đảo Ganghwa, 

ông đã bị qua đời bởi cơn sốt 

trước một tháng xuất gia. 

 

104. 죽이다 (giết chết), 살인하다 (sát nhân) , 살해하다 (sát hại), 암살하다 (ám sát) 

이 단어들은 모두 “생명이 있는 것의 묵슴을 끊어지게 하다”라는 뜻을 가지고 있다.  

Tất cả những từ này có nghĩa là "chấm dứt sự tồn tại của sự sống". 

그는 사람을 죽여 / 살인하여 / 살해하여 / 암살하여 감옥에 가게 되었다.  

Việc giết người, sát nhân, sát hại, ám sát người đều vào tù. 

Ví dụ : 

범인은 아무도 모르게 사람을 죽이려다 / 살인하려다 / 살해하려다/ 암살하려다 경찰에 

붙잡혔다.   

Tên tội phạm bị cảnh sát tóm nói là định giết người mà không ai biết. 

그는 평생 자신을 괴롭힌 자를 죽일/ 살인할 / 살해할 / 암살할 계획을 세웠다.  

Anh ta thực hiện kế hoạch giết những kẻ đã quấy rối anh ta cả đời. 

 

“축이다”는 일반적으로 가장 넓은 범위에서 쓰여 사람이나 동물 모두에 게 쓸 수 

있지만, “살인하다”, “살해하다”, “암살하다”는 동물에 대해서는 쓸수 없다.  

"축이다" thường được viết trong phạm vi rộng nhất có thể cho cả người và động vật, nhưng 

“살인하다”, “살해하다”, “암살하다” không được sử dụng cho động vật. 

Ví dụ : 

나는 이유 없이 동물을 죽이는 / *살인하는 / *살해하는 / *암살하는 사람을 보고 

분노를 느꼈다.  

Tôi cảm thấy tức giận khi thấy ai đó giết một con vật mà không có nguyên nhân. 

불교에서는 개미처럼 작은 생물도 함부로 죽이지/ *살인하지/*살해하지/*암살하지 

말라고 가르친다.   



Trong Phật giáo, ngay cả những sinh vật nhỏ như kiến cũng không được giết. 

그 나라에서는 소를 죽이면 / *살인하면 / *살해하면 / *암살하면 처벌을 받는다. 

Ở nước đó, nếu bạn giết một con bò thì bạn sẽ bị trừng phạt. 

 

“축이다”와 “살인하다”는 우발적인 상황에도 쓰일 수 있지만, “암살하다”와 

“살해하다”는 의도를 가지고 고의로 하는 행동이므로 우발적인 상황에는 쓰이지 

않는다.  

"축이다" và "살인하다" cũng có thể được sử dụng cho các tình huống vô tình, nhưng 

“암살하다”와 “살해하다”  không được sử dụng trong các tình huống vô tình vì chúng là 

hành động có chủ ý, mục đích. 

Ví dụ : 

그는 실수로 사람을 죽였다 / 살인했다 / *살해했다 / *암살했다. 

Anh ta đã sát hại/ giết người do sơ suất. 

범인은 친구와의 다툼 끝에 우발적으로 그 친구를 죽이고 / 살인하고 / *살해하고 / 

*암살하고 말았다.  

Tên tội phạm nói rằng đã vô tình giết người sau khi đánh nhau với bạn. 

 

“죽이다”, “살인하다”, “살해하다”는 반드시 도구를 사용하는 행위가 아니지만 

“암살하다”는 대체로 도구를 사용하여 사람을 죽이는 행위이다. 특히 “암살하다”는 

“몰래”라는 뜻을 담고 있으므로 총이나 폭탄처럼 먼 거리에서 사람을 죽일 수있는 

도구를 사용하는 경우가 많다. 

“죽이다”, “살인하다”, “살해하다” không nhất thiết là hành động sử dụng các công cụ, 

nhưng “암살하다” thường là hành động giết người bằng các công cụ. Cụ thể, “암살하다” 

có nghĩa là “몰래”, vì vậy người ta thường sử dụng các công cụ có thể giết người từ xa, như 

súng hoặc bom. 

Ví dụ : 

경찰은 잠든 남편을 목 졸라 죽인 /살인한 /살해한/암살 한 아내 김 씨를 구속했다. 

Cảnh sát đã bắt giữ người vợ Kim, kẻ đã siết cổ / ám sát người chồng đang ngủ. 

총리를 암살하라는 지시를받은 저격수는 건물 꼭대기에서 총리를 향해 총을 겨누었다. 



Lính bắn tỉa, người được lệnh ám sát thủ tướng, chĩa súng lên đỉnh tòa nhà về phía thủ tướng. 

 

“암살하다”는 “몰래 죽이다”라는 의미가 있는데, 주로 대통령과 같이 높은 지위에 

있는 권력자나 정치적으로 중요한 사람을 죽이는 상황에서 쓴다. 

“암살하다” có nghĩa là "giết chết một cách bí mật", chủ yếu được dùng trong tình huống 

giết người có quyền lực ở địa vị cao như tổng thống hoặc người quan trọng về chính trị. 

Ví dụ : 

그는 대통령을 암살하려다 경호원에게 적발되고 말았다. 

Anh ta bị bắt bởi một vệ sĩ khi đang cố gắng ám sát tổng thống. 

그는 역사적인 인물을 암살하는 전문 요원으로 활동했던 사람이다. 

Anh ta là một chuyên gia ám sát các nhân vật lịch sử. 

  



105. 줄이다 (làm giảm, rút ngắn), 덜다(giảm bớt, bớt đi), 깎다(cắt, gọt, tỉa, mặc cả) 

이 단어들은 결과적으로 이면 대상의 전체에서 일정 부분이 즐어들게 한다는 점에서 

유사하다. 

Những từ này giống nhau ở chỗ chúng dẫn đến một phần nhất định của toàn bộ đối tượng 

được tìm kiếm. 

 “줄이다”는 “사물의 길이나 부피, 수나 분량, 힘이나 능력을 본래보다 작게 하다”라는 

의미를 가진다. “줄이다”의 목적어는 줄어드는 대상이된다.  

“줄이다” mang ý nghĩa là làm cho chiều dài, khối lượng, số lượng, số lượng, sức mạnh hoặc 

khả năng của một vật thể nhỏ hơn ban đầu. Mục đích của “줄이다” làm giảm đối tượng. 

Ví dụ : 

어머니는 옷을 살 때 형의 옷만 사고, 나에게는 형의 옷을 줄여 / 덜어 입혔다.  

Mẹ chỉ mua quần áo cho anh trai khi mua quần áo, còn tôi thì mặc quần áo cắt lại của anh. 

편하게 몸무게를 줄이고 / 떨고 싶어하는 것은 모든 여성들의 희망 사항이다.  

Việc giảm cân một cách thuận lợi là sự hy vọng của tất cả phụ nữ. 

회사는 신규 채용 인원을 대폭 줄였다 / 떨었다.  

Công ty giảm đáng kể số lượng người tuyển dụng mới. 

사고가 날 것 같으면 핸들부터 돌리지 말고 먼저 속도부터 줄여라/덜어 라.  

Nếu tai nạn xảy ra, hãy giảm tốc độ xuống trước, đừng xoay tay lái. 

전화가 오자 엄마는 TV 소리를 줄이고 / 덜고 전화를 받았다. 

Khi điện thoại đến, mẹ đã hạ âm thanh TV và nhận cuộc gọi. 

 

“덜다”는 “어떤 대상에서 일정 부분을 떼어 내다”라는 의미를 나타낸다.“덜다”의 

목적어는 떼어내는 대상이다. 

“덜다” có nghĩa là "lấy đi một phần của thứ gì đó." Đối tượng của “덜다” là đối tượng cần 

loại bỏ. 

Ví dụ : 

아버지가 당신의 그릇에서 밥을 반쯤 덜어 / 줄여 내 밥 그릇에 얹어 주셨다. 

Bố tôi lấy một nửa số cơm từ bát của bố và bỏ vào bát của tôi. 

중국요리는 회전판에 올려 놓고 조금씩 덜어/ 줄여 먹는다. 



Ẩm thực Trung Quốc là đặt thức ăn lên bàn tròn xoay rồi thưởng thức từng chút một. 

 

“줄이다”와 “덜다”는 걱정, 고통, 근심, 수고 등과 함께 써서 “그 정도를 작아지 

게하다”라는 의미를 가진다. 

“줄이다”và “덜다” được sử dụng cùng với những từ như sự lo lắng, đau đớn, sự lo sợ và sự 

vất vả mang ý nghĩa là “làm cho nó trở nên ít hơn”. 

Ví dụ : 

칭찬은 사람들의 걱정과 불안감을 줄여 / 덜어 준다.  

 Khen ngợi làm giảm sự lo lắng và lo lắng của mọi người 

그녀는 고통을 줄이기/ 열기 위해 얼른 진통제를 삼켰다. 

Cô nuốt thuốc giảm đau để giảm cơn đau. 

 

 

현대의 식문화를 보면 조리의 수고를 줄이는/더는 냉동식품이나 즉석 식품이 일상 

생활에 널리 퍼져있다. 

Trong văn hóa thực phẩm hiện đại, thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm ăn liền đang lan 

rộng trong cuộc sống hàng ngày, làm giảm công lao động nấu nướng.  

“줄이다”와 “깎다”는 모두 돈과 함께 사용하여 “돈의 액수를 줄인다”는 뜻을 나타낸다. 

하지만 “줄이다”는 “자신이 지출하는 돈의 액수를 적게 한다”는 뜻을 가지고, 

“깎다”는 흥정하는 상황에서 “남에게 지불해야 하는 돈을 억지로 줄인다”는 , 뜻을 

가진다. 

“줄이다” và “깎다” sử dụng đi kèm với các loại tiền để thể hiện ý nghĩa “cắt giảm số lượng 

tiền”. Tuy nhiên, “줄이다” có nghĩa là "giảm số tiền bạn đang chi tiêu" và “깎다” có nghĩa 

là "buộc phải giảm số tiền bạn phải trả" trong tình huống bạn đang mặc cả. 

Ví dụ : 

그는 생활비를 줄이기/깎기 위해 작은 평수로 집을 옮기고 취미인 낚시를 그만두었다. 

Anh ấy đã chuyển nhà sân đến nơi có diện tích nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và từ 

bỏ sở thích câu cá. 

정부가 동전 제조 비용까지 줄여 / 깎아 보려 애 쓰고있다. 

Chính phủ đang đấu tranh để giảm chi phí sản xuất tiền xu. 



시골 장터에는 물건 값을 깎는 / 줄이는 아낙네의 소리가 가득했다.  

Khu chợ miền quê tràn ngập âm thanh của người phụ nữ đang trả giá hàng hóa. 

어머니는 구두 값을 만 원이나 깎았으면서도 / * 줄였으면서도 손해를 본 듯 한 

표정이었다. 

Mẹ vừa trả giá 10000won cho đôi giày vừa làm vẻ mặt như người chịu thiệt hại. 

 

106. 짓다, 세우다, 건설하다, 건축하다 

이 단어들은 모두 “건물을 만들다”라는 의미를 가지고 있다. 

Tất cả những từ vựng này đều có nghĩa là làm nên toà nhà. 

Ví dụ : 

건축가인 그는 자신이 직접 지은/ 세운/ 건설한/ 건축한 집에서 평생 동안 살았다.  

Người kiến trúc sư đó đã sống cả cuộc đời mình ở ngôi nhà mà mình trực tiếp xây dựng. 

요쯤은 땅값이 비싸서 작은 건물 하나 짓는/ 세우는/ 건설하는/건축하는 데에도 돈이 

많이 든다. 

Dạo này vì giá đất đắt nên dù xây dựng 1 căn nhà nhỏ thì cũng cần nhiều tiền. 

시청에서는 새로운 학교를 짓기/ 세우기/건설하기/건축하기로 해 놓고 공사를 자꾸 

미루었다. 

Ở toà thị chính đã xây dựng trường học mới và thường xuyên trì hoãn công trình. 

 

“ 짓다”와 “세우다”는 “건설하다”와 “건축하다”에 비해서 좀 더 넓은 범위에서 

일반적으로 쓰인다. “짓다”는 구체적인 행위를 뜻해서 재료를 나타내는 말과 함께 

쓰일 수 있다. 

So với “짓다 và 세우다, 건설하다 và 건축하다 nó sử dụng thông thường với phạm vi rộng 

hơn 1 chút. “ 짓다” có nghĩa là một hành động cụ thể, và có thể sử dụng với các từ miêu tả 

nguyên liêụ, vật liệu. 

Ví dụ : 

나무로 지은/* 세운 집이라 그런지 아늑한 느낌이 났다. 

Nhà mà được xây dựng bằng cây thì sẽ cho cảm giác ấm áp hơn. 

나는 예전에 아버지가 직접 흙으로 지은/* 세운 이 집을 떠날 수가 없었다. 



Tôi không thể rời xa ngôi nhà mà bố đã trực tiếp xây dựng bằng đất. 

이 집은 빨간 벽돌로 지어서/* 세워서 튼튼하면서도 예쁘다. 

Ngôi nhà này vì xây bằng gạch đỏ nên vừa chắc chắn mà lại đẹp. 

 

“세우다”는 ‘질서 목표, 계획’ 관 같은 말과 함께 쓰여 “ 새로 만들어 정하다”라는 

추상적인 의미를 지닌다.  

세우다 sử dụng trong xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nó mang ý nghĩa trừu tượng là “làm mới” 

Ví dụ : 

질서를 바로 세워야/* 지어야 나라가 바로 선다.  

Chúng ta phải xây dựng trật tự ngay lập tức và đất nước sẽ đứng ngay thẳng 

나는 우리나라 1등에서 세계 1등이라는 새로운 목표를 세웠다/*지었다.  

Tôi đặt mục tiêu mới đất nước tôi sẽ trở thành số 1 thế giới 

우리 학교 전교 1등인 지수는 매일매일 계획을 세워서/*지어서 공부를 한다.  

Jisu học sinh đứng nhất toàn trường mỗi ngày đều lên kế hoạch học tập. 

 

‘건설하다’와 ‘건축하다’는 ‘짓다’와 ‘세우다’에 비해 좀 더 전문적인 영역에 쓰인다. 

‘건설하다’는 건물이나 시설, 조직체 들을 모두 포괄할 수 있으나 ‘건축하다’는 건물의 

경우에만 쓸 수 있다.  

‘건설하다’ và ‘건축하다’được sử dụng trong lĩnh vực có tính chuyên môn hơn so với ‘짓다’ 

và ‘세우다’. ‘건설하다’ sử dụng trong trường hợp bao gồm các tòa nhà, cơ sở, trang thiết bị, 

tuy nhiên ‘건축하다’ chỉ được sử dụng trong trường hợp của tòa nhà. 

Ví dụ : 

주택을 새로 건설하기/건축하기 위해서는 나라의 허가가 필요하다.  

Cần có sự cho phép của nhà nước đêr xây dựng ngôi nhà mới. 

의리 회사에서는 생산력을 높이기 위해 추가로 농장을 건설하기/*건축하기로 했다.  

Công ty quyết định xây dựng thêm trang thiết bị để tăng năng suất. 

프랑스는 시민혁명을 통해 시민 사회를 건설할/*건축할 수 있었다.  

Pháp đã có thể xây dựng xã hội dân chủ thông qua cuộc cách mạng dân chủ 

 

107. 쫓다, 좇다 



이 단어들은 ‘무언가를 따라가다’의 뜻을 가진다.  

Những từ này có nghĩa là “theo dõi một điều gì đó” 

‘사람, 동물’ 등의 뒤를 따라간다는 뜻을 나타낼 때는 ‘쫓다’를 쓰고, ‘좇다’로 바꿔 쓸 

수 없다. 

Khi nói về nghĩa theo đuổi người hay động vật, dùng ‘쫓다’, không thể dùng  ‘좇다’. 

Ví dụ : 

두 마리에 토끼를 쫓으면/* 좇으면 모두 놓친다.  

Nếu bạn theo đuổi hai con thỏ, bọn sẽ bỏ lỡ tất cả. 

경찰은 도주한 범인을 쫓느라/*좇느라 속도를 높였다.  

Cảnh sát tăng tốc truy đuổi tên tội phạm tẩu thoát. 

그들은 경찰까지 동원하여 박 씨의 뒤를 쫓았으나/*좇았으나 끝내 잡지 못 하고 

말았다.  

Họ lái xe đến cảnh sát và theo dõi ông Park, nhưng họ không thể bắt được ông. 

 

‘목표, 이상을 추구하거나’남의 말이나 의결, 규칙’ 등을 따른다는 뜻을 나타낼 때는 

‘좇다’를 쓰고, 이때는 ‘쫓다’로 바꿀 수 없다. ‘좇다’와 함께 자주 쓰는 단어로는 ‘ 꿈, 

목표, 이상, 행복, 명에, 의견, 유언, 관례, 규칙’ 등이 있다.  

Dùng  ‘좇다’ khi nói về mục tiêu, lý tưởng, ý kiến của người khác hay quy tắc. Không thể 

dùng ‘쫓다’ cho trường hợp này. Các từ sử dụng kèm với động từ ‘좇다’ như  꿈, 목표, 

이상, 행복, 명에, 의견, 유언, 관례, 규칙’. 

Ví dụ : 

젊은 나이에는 이상을 좇는/*쫓는 사람들이 많다.  

Ở độ tuổi trẻ, nhiều người theo đuổi lý tưởng. 

그는 성급하게 부질없는 꿈을 좇으며/*쫓으며 마음 고생을 사서 하지는 않았다.  

Anh ấy vội vàng theo đuổi giấc mơ vô ích và sống đau khổ. 

자아실현을 위하여 계속 목표를 좇는/*쫓는 태도가 필요한다.  

Để thể hiện bản thân cần thái độ liên tục theo đuổi mục tiêu. 

이성계는 무학 대신의 의결을 좇아/쫓아 수도를 한양으로 옮기게 되었다. 

Lee Seong-gyu chuyển thủ đô đến Hanyang theo quyết định của trường đại học.  



아들은 아버지의 뜻을 좇아/*쫓아 선행과 봉사를 실천하는 삶을 살았다.  

Con đã sống một cuộc đời làm việc theo ý muốn của cha.  

 

위의 설명에 따라 정리해 보면, 다음 예문에서 ‘선생님을 쫓다’는 선생님이 향하는 

쪽으로 실제로 따라가면서 움직인다는 뜻이지만, ‘선생님을 좇다’는 선생님의 뜻이나 

의결, 이론 동의하여 같은 관점에서 생각하고 행동한다는 뜻이다.  

Theo cách giải thích trên, trong ví dụ sau  ‘선생님을 쫓다’ nghĩa là di chuyển về hướng 

giáo viên. Tuy nhiên ‘선생님을 좇다’ có nghĩa suy nghĩ và hành động theo quan điểm của 

giáo viên. 

Ví dụ : 

그는 선생님은 쫓아 교무실로 갔다.  

Anh ấy đuổi theo giáo viên đến văn phòng. 

그는 선생님을 좇아 아프리카 의료 봉사 활동에 참가했다.  

Anh ấy tham gia vào các hoạt động dịch vụ y tế châu Phi theo ý giáo viên của mình. 

 

*더 알기 Tìm hiểu thêm 

‘쫓다’와 ‘좇다’는 형태가 비슷하기 때문에 ‘좇다’를 ‘쫓다’로 잘못 쓰는 경우가 자주 

있으니 주의해야 한다. Chú ý ‘쫓다’ và ‘좇다’ hình thức khá giống nhau nên thường có 

nhiều trường hợp viết nhầm ‘좇다’ thành ‘쫓다’ 

Ví dụ : 

나는 이 노래에서 꿈과 이상을 쫓는 좇는 젊은이의 열망을 느껐다.  

Tôi cảm thấy mong muốn của một chàng trai trẻ theo đuổi ước mơ và lý tưởng trong bài hát 

này. 

 

108. 찧다,  빻다 

이 단어들은 딱딱한 것을 가루로 만들 때 사용할 수 있다.  

Những từ này có thể được sử dụng để biến những thứ cứng thành bột. 

Ví dụ : 

{ 쌀, 밀, 메밀, 깨, 고추, 암석, 조개껍데기}를 찧다/빻다. 

Giã/xay gạo, lúa mì, lúa mạch, hạt vừng, ớt, đá, vỏ sò 



Ví dụ : 

마을 사람들은 누구나 밀을 찧을/ 빻을 때는 이 방앗간을 찾았다.  

Mọi người trong làng khi xay lúa mì đều tìm đến nhà máy này. 

이 메밀국수집은 직접 메밀을 찧어/빻아 반죽해 면을 뽑는다.  

Nhà mì lúa mạch này được thực hiện bằng cách xay trực tiếp lúa mạch và nhào nặn nó. 

어머니가 송편 속에 넣을 깨를 찧/ 빻고 있다.  

Mẹ tôi đang xay hạt vừng bỏ vào bánh Songpyeon. 

 

‘찧다’는 본래 “ 어떤 것을 절구에 넣어 공이로 내리치다”라는 의미를 가지고 있다. 

그래서 찧은 결과물이 ‘가루’가 아닌 경우에도 사용할 수 있다. 이 경우 ‘빻다’는 

사용될 수 없다.  

‘찧다’ vốn nghĩa là “"Đặt một cái gì đó vào cối và đánh nó bằng một quả bóng". Vì vậy, 

찧 kết quả cuối cùng không thể sử dụng trong trường hợp “bột”. Trong trường hợp này 

không thể sử dụng ‘빻다’ 

Ví dụ : 

그는 풀을 찧어/ *빻아 그 풀물에 군복을 염색하였다.  

Ông ấy xay cỏ và nhuộm đồng phục trong nước cỏ. 

아랫배가 아플 때는 익모초를 찧어서/*빻아서 짜낸 즙에 술을 약간 타서 하루 3 번 

먹으면 좋다.  

Khi đau bụng dưới giã cây ích mẫu, ép lấy nước pha chút với rượu, uống một ngày 3 lần thì 

tốt. 

나는 이웃집 화단에서 챙겨 온 빨간 봉숭아 꽃을 찧어/*빻아 손톱에 물을 들였다.  

Tôi giã bông hoa phượng tiên hoàng đỏ trong vườn hoa nhà hàng xóm rồi bôi nước lên móng 

tay. 

나는 김치를 담그는 엄마를 돕기 위해 마늘을 까서 절구에 넣고 찧었다/*빻았다.  

Tôi đổ tỏi vào cối xay để giúp mẹ tôi ngâm kim chi 

 

‘찧다’는 ‘절구, 방아’와 함께 쓰여 내리치는 행위를 가리키기도 한다.  

‘찧다’ khi dùng với “cái cối, chày” cũng biểu thị hành vi đánh mạnh từ trên xuống  

Ví dụ : 



사람들을 창고에서 나락을 꺼내다가 방아를 찧어 떡을 안치거나 음식물을 장만했다.  

Mọi người lấy học thóc ra khỏi kho rồi đặt bánh nếp vào giã bằng chày hoặc chuẩn bị đò ăn 

thức uống. 

우리 조상들을 보름달 속에는 토끼들이 절구를 찧고 있다고 생각했다.  

Tổ tiên của chúng ta nghĩ rằng những con thỏ giã cối vào đêm tròn. 

 

 

 

‘찧다’는 신체의 일부분과 함께 쓰여 ‘어디에 부딪치다’라는 의미도 가지고 있다.  

‘찧다’ sử dụng cùng với một phần thân thể mang ý nghĩa “đụng phải, chạm phải ở đâu đó” 

Ví dụ : 

그는 이마를 땅바닥에 쿵 찧으면서 나동그라지고 말았다.  

Anh ta vừa đập trán xuống đất vừa ngã lộn ngửa  

그녀는 빙판에 엉덩방아를 찧고 말았다.  

Cô ấy té nện mông xuống băng. 

주말 산행을 갔다가 내려오는 길에 갑자기 무릎에 힘이 빠지면서 바닥에 무릎을 

찧었다.  

Trên đường đi dạo núi cuối tuần đột nhiên đầu gối kiệt sức và quỳ đầu gối trên sàn. 

 

109. 참다, 견디다, 버티다 

‘참다’는 “ 어떤 행동이나 심리 상태를 힘을 들여서 밖으로 드러내지 않는다”는 의미를 

가지고 있다. 따라서 참지 않으면 그 행동을 하게 된다.  

‘참다’ mang nghĩa dù trong hành động hay trạng thái tâm lý nào cũng không biểu lộ ra bên 

ngoài. 

Ví dụ : 

아이는 요즘을 참지/*견디지/*버티지 못하고 앉은 자리에서오줌을 싸고 말았다.  

Đứa trẻ không thể chịu đựng nỗi và tè ngay tại chỗ ngồi. 

나는 화를 참지/* 견디지/*버티지 못하고 그녀에게 소리를 질렀다.  

Tôi không thể chịu được sự tức giận và hét vào mặt cô ấy. 

나는 말을 하고 싶은 것을 꾹 참았다/*견뎠다/*버텼다.  



Tôi kìm nén những gì tôi muốn nói 

 

‘견디다’는 “어려운 환경에 지거나 굴복하지 않고 본래의 상태를 지속한다”는 의미를 

가지고 있다.  

‘견디다’ mang nghĩa “trải qua hoàn cảnh khó khăn hay tiếp tục trạng thái vốn dĩ không 

khuất phục.  

Ví dụ : 

사람이 견디지/*참지/*버티지 못할 시련은 없다.  

Không có thử thách mà con người không thể chịu đựng được. 

아이는 매일매일 참아오는 극심한 고통을 온몸으로 견뎠다/*참았다/*버텼다.  

Đứa trẻ chịu đựng nỗi đau toàn thân mỗi ngày 

이 식물은 추위를 잘 견디는/*참는/*버티는 특성을 가지고 있다.  

Cây này có khả năng chịu lạnh 

 

‘버디다’는 “어떤 상황에도 흔들리지않는다”는 의미를 가지고 있다.  

‘버디다’ mang ý nghĩa “không rung chuyển trong mọi tình huống”. 

Ví dụ : 

그는 그 자리에 버티고/*참고/*견디고 서서 꿈쩍도 하지 않았다.  

Anh đứng đó và không nhúc nhích. 

사우나의 본고장인 핀란드에서 뜨거운 사우나에서 오래 버티기/*참기/*견디기 대회가 

열렸다.  

Ở Phần Lan, một cuộc thi kéo dài đã được tổ chức trong phòng tắm hơi nóng. 

 

‘참다’는 행위를 하는 데 지속적인 시간을 필요로 하지 않지만 ‘견디다’는 그 과정 

일정한 시간 동안 지속되어야 한다.  

‘참다’ là hành vi không cần thời gian mang tính liên tục, nhưng ‘견디다’ phải trong quá 

trình thời gian liên tục thống nhất. 

Ví dụ : 

나는 불의를 보면 참지/*견디지 못하고 바로 나서서 해결한다.  

Tôi không thể chịu đựng sự bất nghĩa và giải quyết nó ngay lập tức. 



형은 역한 몸으로 이 년 동안의 군대 생활을 참아/견뎌 냈다.  

Với cơ thể mạnh mẽ anh trai đã chịu đựng cuộc sống quân ngũ trong suốt 2 năm. 

 

‘견디다’와 ‘버티다’는 둘 다 ‘무게’나 ‘충격’과 같은 외부의 힘을 나타내는 말과 함께 

쓸 수 있는데 이때에는 이러한 “외부적 힘에 큰 영향을 받지 않는다” 는 뜻을 나타낸다.  

‘견디다’ và ‘버티다’ có thể sử dụng với biểu thị sức mạnh của bên ngoài như “trọng lượng” 

hoặc “cú va đập”, lúc này nó mang nghĩa biểu thị “không nhận ảnh hưởng lớn bởi lực bên 

ngoài”.  

Ví dụ : 

다리는 차량의 무게를 견디지/버티지 못하고 무너졌다.  

Chân không thể chịu đựng sức nặng của xe. 

이 상자는 웬만한 충격도 견딜/버틸 만큼 견고하게 만들어졌다.  

Hộp này được chế tạo đủ mạnh để chịu đựng sự va chạm vừa đủ. 

 

110. 참석(하다), 참가(하다), 참여(하다) 

Tất cả những từ này đều mang ý nghĩa cùng ở một chỗ hoặc một buổi hội họp nào đó. 

{모임, 행사, 대회, 회의}에 참석하다/ 참가하다/ 참여하다.  

Tham dự/tham gia/tham gia {buổi hội họp, sự kiện, đại hội, cuộc họp}. 

그는 바쁜 일정 탓에 송년회에 참석하지/ 참가하지/ 참여하지 못했다.  

Do lịch trình bận rộn nên anh ấy đã không thể tham dự/tham gia/tham gia vào buổi tiệc tất 

niên. 

 

 “참석” nghĩa là đơn giản tham dự vào một buổi hội họp hoặc một chỗ nào đó, “참가” và 

“참여” mang ý nghĩa có liên quan đến việc đó trên mức có mặt đơn thuần. 

Ví dụ : 

그는 회의에 참석했을 뿐 참여하지는 않았다.  

Anh ấy chỉ tham dự vào cuộc họp chứ không tham gia. 

-> “참석하다” thể hiện rằng “Sự có mặt ở chỗ họp của anh ấy” và “참여하다” thể hiện việc 

đưa ra ý kiến có liên quan đến vấn đề của buổi họp. 



회의의 성공 여부는 참석자들이 얼마나 충실히 회의에 참가하느냐/ 참여하느냐/ 

*참석하느냐에 따라 달라진다. Sự thành công hay không của buổi họp trở nên khác đi tùy 

vào những người tham dự tham gia vào buổi họp một cách trung thực bao nhiêu. 

 

 Bởi vì sự khác biệt như vậy nên trong những câu ví dụ dưới đây không thể sử dụng 

“참가하다, 참여하다”. 

Ví dụ : 

많은 하객들이 여동생의 결혼식에 참석했다/ *참가했다/ *참여하다.  

Nhiều khách mừng đã tham dự lễ cưới của em gái tôi. 

-> Do khách mừng không thể tham gia vào việc lên kế hoạch và tiến hành của lễ cưới nên 

trong câu ví dụ này không thể sử dụng “참가하다, 참여하다”. 

 

 “참가” và “참여” có thể sử dụng cùng với “행사”, nó mang ý nghĩa tham gia vào việc cố 

gắng để sự kiện đó được thực hiện. 

Ví dụ : 

서울의 한 문화원에서 미술대전의 참가/ 참여 작품을 공모한다.  

Đang tuyển chọn công khai tác phẩm tham gia của bộ sưu tập mỹ thuật tại một viện văn hóa 

của Seoul. 

많은 영화인들이 국제 영화제에 참가하기/ 참여하기 위해 부산에 모여들었다.  

Nhiều nhà làm phim đã tập trung ở Busan để tham gia liên hoan phim quốc tế. 

영화배우 이영희 씨는 이번 영화제에 홍보대사로 참가했다/ 참여했다.  

Diễn viên điện ảnh Lee Younghee đã tham gia liên hoan phim lần này với tư cách đại sứ 

quảng bá. 

동생은 국제 안보 회의에 통역 스태프로 참가했다/ 참여했다.  

Em tôi đã tham gia cuộc họp an ninh quốc tế với tư cách nhân viên thông dịch. 

 

 “참가하다” và “참여하다” cũng mang ý nghĩa cùng tham gia vào một việc gì đó rồi thực 

hiện hành động đặc biệt. 

{시위, 전투, 캠페인}에 참가하다/ 참여하다 (Tham gia {biểu tình, chiến đấu, chiến dịch}) 



억울하게 죽은 한 여대생을 추모하는 시위에 참가한/ 참여한 시민들은 정부가 여성 

범죄에 더 강력히 대응할 것을 요구했다.  

Những người dân tham gia vào cuộc biểu tình tưởng niệm một nữ sinh đại học chết một cách 

oan ức đã yêu cầu chính phủ đối phó với sự phạm tội nữ giới một cách quyết liệt hơn. 

Ví dụ : 

가수 김 씨는 환경 보호 캠페인에 참가하여/ 참여하여 나무를 심었다.  

Ca sĩ Kim vì tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường nên đã trồng cây. 

전쟁에 참가한/ 참여한 많은 군인들은 전쟁 후유증에 시달린다고 한다.  

Nhiều quân nhân tham gia chiến tranh nói rằng họ khổ sở với hậu quả chiến tranh. 

  

 “참가하다” và “참여하다” mặc dù được sử dụng với ý nghĩa gần như tương tự nhau 

nhưng trong những việc quy mô lớn như dưới đây thì “참여하다” được sử dụng chủ yếu. 

{국정, 사회 발전, 정치}에 참여하다/ *참가하다  

Tham gia {quốc chính, phát triển xã hội, chính trị} 

모든 국민은 능동적으로 국정에 참여할/ *참가할 권리를 갖는다.  

Tất cả người dân đều có quyền tham gia vào những việc của đất nước một cách chủ động. 

여성의 의식과 교육적 수준이 높아지면서 여성들은 적극적으로 사회 발전에 

참여하려고/ *참가하려고 하였다. Trình độ giáo dục và ý thức của nữ giới được nâng cao 

trong khi nữ giới dự định tham gia vào việc phát triển xã hội một cách tích cực. 

 

111. 치다, 두드리다, 두들기다 

Tất cả những từ này đều mang nghĩa “đánh, đập một cái gì đó”. 

Ví dụ : 

누군가 밖에서 문을 치고/두드리고/두들기고 있었다.  

Một ai đó đã gõ cửa ở ngoài kia. 

아버지는 어깨가 뭉쳤다며 어깨 좀 세게 쳐/두드려/두들겨 보라고 하셨다.  

Bố nói vai bị cứng nên bảo đấm vai mạnh một chút. 

건반을 치자/두드리자/두들기자 맑은 소리다 났다.  

Ngay khi gõ bàn phím thì một giọng nói trong trẻo phát ra. 

 



 “치다” có thể đánh, đập chỉ một lần nên có thể được sử dụng cùng với mức độ như 

“똑똑”, “쾅쾅” và dĩ nhiên là “똑”, “쾅”. Tuy nhiên, “두드리다” và “두들기다” mang ý 

nghĩa đánh, đập một cái gì đó một cách lặp đi lặp lại nên chỉ phù hợp sử dụng với “똑똑”, 

“쾅쾅”. 

Ví dụ : 

그는 급한 일이 있는지 우리 집 문을 {쾅/쾅쾅} 치며 나를 불렀다.  

Anh ấy không biết có phải có việc gấp hay không mà vừa đập cửa nhà chúng tôi {rầm rầm} 

vừa gọi tôi. 

나는 안에 사람이 있는지 확인하기 위해 문을 {*똑/똑똑} 두드렸다.  

Tôi đã gõ cửa {cốc cốc} để xác nhận xem có người trong nhà hay không. 

나는 안에서 노코 소리를 듣지 못하자 문을 {*쾅/쾅쾅} 두들겼다.  

Ngay khi không thể nghe thấy tiếng của Noko ở trong, tôi đã đập cửa rầm rầm. 

 

 Bởi vì phải đánh một cách lặp đi lặp lại nên “두드리다”, “두들기다” không thể sử dụng 

cùng với vật thể như là con quay, quả bóng đang chuyển động một cách nhanh chóng. Lúc 

này, chỉ có thể dùng “치다”. 

Ví dụ : 

골키퍼는 골대를 향해 날아오는 공을 손으로 쳐/*두드려/*두들겨 냈다.  

Thủ môn đã đấm quả bóng đang bay hướng về phía khung thành ra bằng tay. 

나는 패이가 더 잘 돌도록 팽이를 더욱 세게 쳤다/*두드렸다/*두들겼다.  

Tôi đã đánh con quay mạnh hơn để con quay xoay nhanh hơn. 

 

 Một mặt, “두드리다”, “두들기다” bởi vì phải đánh một cách lặp đi lặp lại nên chủ yếu 

sử dụng bàn tay có thể chuyển động một cách tự do, “치다” thì có thể đánh bằng bộ phận 

khác của cơ thể ngoài tay ra. 

Ví dụ : 

그는 나에게 시비를 걸기 위해 괜히 어깨로 나를 툭 치고/*두드리고/*두들기고 갔다.  

Để gây chuyện với tôi  anh ấy đã đánh tôi cái bụp bằng vai một cách vô ích rồi bỏ đi. 

나는 양손을 쓸 수 없게 되어 상대방을 머리로 쳤다/*두드렸다/*두들겼다.  

Bởi vì không thể sử dụng hai tay nên tôi đã đánh đối phương bằng đầu. 



 

 “두드리다”, “두들기다” được sử dụng cùng với những từ như “tim”, “tấm lòng” và cũng 

được sử dụng với ý nghĩa “gây cảm động hoặc là lay động lòng người”. Lúc này thì không 

thể sử dụng “치다”. 

Ví dụ : 

만약 이 영화가 진싱을 담지 않았다면 관객의 가슴을 두드릴/두들길/*칠 수 없었을 

것이다.  

Nếu bộ phim này không chứa đựng sự chân thành thì đã không thể lay động trái tim của khán 

giả. 

그의 격정적인 노래는 내 마음을 세차게 두드렸다/두들겼다/*쳤다.  

Bài hát cuồng nhiệt của anh ấy đã đánh vào lòng một cách dữ dội. 

 

 “두드리다” so với “두들기다” thì cường độ có phần yếu hơn một chút. 

Ví dụ : 

나는 안에 사람이 있는지 확인하기 위해 조심스럽게 문을 똑똑 두드렸다.  

Tôi đã gõ cửa cốc cốc một cách cẩn thận để xác nhận bên trong có người hay không. 

나는 안에서 노코 소리를 듣지 못하자 주먹으로 문을 쾅쾅 두들겼다.  

Ngay khi không thể nghe thấy Noko từ bên trong, tôi đã đập cửa rầm rầm bằng nắm tay. 

 

112. 치다, 때리다, 패다 

Những từ vựng này đều mang ý nghĩa “sử dụng tay hoặc công cụ đánh cái gì đó”. 

사람을 몽둥이로 치다/때리다/패다.  

Đánh người bằng gậy. 

 

 “치다” với tư cách là từ được sử dụng một cách bình thường nhất, đi với những từ như 

người, bóng, nhạc cụ, nó mang ý nghĩa “đi rồi đụng vào hoặc bị va chạm trong một khoảnh 

khắc”. Vì vậy, có thể “đánh bóng, đánh ghi-ta, đánh vào má” nhưng không thể “공이나 

기타를 때리거나 패다”. Tuy nhiên, có thể “따귀를 때리다” (tát vào má). 

Ví dụ : 

공을 치도/*때리고/*패고 있는 아이가 갑자기 뒤를 돌아보았다.  



Đứa trẻ đang đánh bóng đột nhiên quay lại nhìn phía sau. 

범근이는 드럽, 피아노, 기타를 치고/*때리고/*패고 있다.  

Bomgun đang đánh trống, piano, ghi-ta. 

인호가 친구의 따귀를 쳤다/대렸다/*팼다.  

Inho đã đánh/tát vào má bạn. 

 

 

 “때리다” do nó là cái dồn sức mạnh rồi gây tác động lên con người, động vật nên có thể 

đánh nhẹ hoặc mạnh. 

청년이 대식이를 발로 차고 주먹으로 때리고/치고/패고 하면서 다그치고 있었다.  

Cheongnyeon vừa bảo là đá Daesik bằng chân và đánh bằng nắm đấm vừa thúc giục. 

이름 한두 번 불러서 일어나는 사람은 드물다. 늘 악을 쓰게 되고 어떤 경우에는 

따귀까지 때려야/쳐야/*패야 겨우 일어난다.  

Người mà gọi tên 1- 2 lần là dậy thì hiếm. Luôn phải la hét và trong trường hợp nào đó, phải 

đánh/tát vào má thì mới dậy. 

 

 Hơn nữa, “때리다” cũng có thể được sử dụng trong va chạm nhẹ hoặc mạnh với đối 

tượng khác “gió, nước mưa, sóng biển”. 

뱃전을 세차게 때리는/*치는/*패는 물결 소리가 뱃바닥을 울렸다.  

Tiếng con sóng đập vào mạn thuyền một cách dữ dội làm vang dội lòng thuyền. 

빗줄기가 창문을 때린다/*친다/*팬다.  

Những dòng nước mưa đập vào cửa sổ. 

 

 “패다” nghĩa là con người đánh người khác, đánh động vật tới tấp một cách không có tình 

người bằng những dụng cụ như là nắm đấm, gậy, v.v... Cái này đến từ ý “chặt thanh gỗ từ 

trên xuống bằng rìu rồi chia ra làm đôi”. 

순간 머릿속이 하얘진 나는 놈을 닥치는 대로 발로 차고 짓밟고 또 주먹으로 사정없이 

패기/때리기/*치기 시작한다.  

Trong khoảnh khắc đầu trở nên trồng rỗng, tôi bắt đầu đá bất cứ tên nào bằng chân, giẫm đạp 

và đánh bằng nắm đấm một cách lạnh lùng. 



개를 나무에 매달아 놓고 몽둥이로 패는/때리는/*치는 것은 너무 잔인하다.  

Việc treo con chó lên cây rồi đánh nó bằng gậy là quá tàn nhẫn. 

무엇이 무엇을 무엇으로 올림말 

Người {người, má, bóng} bằng {tay, nắm đấm} 치다 

Người {người, má} 
bằng {tay, nắm đấm, 

gậy} 
때리다 

{Gió, sét, 

sóng} 

{mạn thuyền, cửa sổ, cột 

điện} 
 때리다 

Người {người, động vật} bằng {nắm đấm, gậy} 패다 

 

113. 치다, 켜다, 타다, 뜯다 

Tất cả đều mang nghĩa “biểu diễn nhạc cụ”. 

치다: dùng bàn tay gõ vào nhạc cụ có phím như piano, hoặc dùng tay hoặc dùi để gõ vào 

như trống, trống truyền thống HQ, hoặc gảy đàn bằng ngón tay ở nhạc cụ có dây như đàn 

ghi-ta, đàn bass. 

Ví dụ :  

-Anh ấy bước đến trước chiếc piano rồi bắt đầu biểu diễn mà không có bất kỳ lời chào hỏi 

giới thiệu nào. 

-Bên trái cái sàn gỗ hẹp có một người đàn ông đang đánh trống. 

-Anh tôi vừa đánh đàn ghita vừa hát với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. 

 

켜다: chủ yếu dùng vĩ (cây kéo đàn) kéo các loại nhạc cụ có dây như violin, cello. 

Ví dụ :  

-Su Hyun đã chơi đàn violin trong dàn chơi nhạc thuộc dàn thánh ca của nhà thờ. 

-Cô ấy ôm cây đàn cello lớn hơn cả cô ấy rồi chơi nhạc trong phòng tiếp khách. 

-Thỉnh thoảng ở ngọn đồi hoặc bờ sông gần ngôi làng vang vọng tiếng anh ấy kéo đàn nhị 

(haegeum). 

 

타다, 뜯다: dùng ngón tay gảy các nhạc cụ có dây như đàn tranh 12 dây (geomungo), đàn 

tranh 6 dây (gayageum) 

Ví dụ : 



-Hợp xướng đàn tranh là sự kết hợp của tiếng đàn hòa cùng lời ca. 

-Cô gái gảy lại trên chiếc đàn tranh rồi hắng giọng cất lên tiếng hát. 

 

*Đối với trường hợp đàn ghita, nếu ôm đàn gảy bằng ngón tay thì dùng động từ 뜯다 là 

“기타를 뜯다”. 

Ví dụ: 

-Trong quán café nhỏ với khói thuốc lá mù mịt, có một người đang lặng lẽ đánh ghita trong 

một nhỏ. 

Bảng hệ thống động từ đi kèm với nhạc cụ: 

 
Trống/Trống 

truyền thống 
Piano Ghita 

Violin/Cello/Đàn 

bầu 

Đàn 

가야금/거문고 

치다 O O O X X 

켜다 X X X O X 

타다 X X X X O 

뜯다 X X O X O 

 

114. 털다, 떨다 

Tất cả đều có nghĩa là “đánh vào cái đang bị dính cái gì đó để lấy cái đó ra”. 

Ví dụ : 

-Tôi phủi bụi bám trên quần áo. 

-Anh ấy đang phủi tuyết bám đầy trên nón. 

 

털다 mang ý nghĩa “lắc hoặc đánh vào để làm biến mất cái đang bám hoặc dính vào”. Lúc 

này, ở vị trí từ chỉ mục đích, đối tượng có thể là cái bị lắc hoặc bị đánh vào như quần áo, cơ 

thể, và đối tượng cũng có thể là cái chúng ta định làm cho biến mất như bụi hoặc hơi nước. 

Ví dụ : 

-Tôi phủi mấy lần thì bụi bay sạch ngay. 

-Dù có phủi tay thế nào thì cũng không lấy hết được tóc dính trên tay. 

-Con chó lắc người rất mạnh để giũ hết nước trên người ra. 

 



떨다 mang ý nghĩa “làm cho cái đang dính, đang bám vào đâu đó rớt ra”, vì vậy từ chỉ mục 

đích chỉ dùng cho đối tượng định làm cho rớt ra. 

Ví dụ :  

-Bạn tôi dùng chân đá cây hạt dẻ để giũ hạt dẻ rớt xuống. 

-Anh ấy búng tàn thuốc vào cái gạt tàn. 

 

*Mở rộng:   

재떨이 và 먼지떨이 thường bị viết nhầm thành 재털이 và 먼지털이 nên cần lưu ý. 

 

115. 특색, 특성, 특징 

특색 mang nghĩa “điểm khác nhau đặc biệt hoặc điểm nổi bật so với cái khác”, được sử 

dụng thường nhất bao gồm cả khi đánh giá một giá trị nào đó. 

Ví dụ : 

-Sữa lạc đà có điểm đặc biệt là không chỉ lạc hơn sữa dê mà còn lạc hơn cả sữa bình thường 

nên dễ uống, đồng thời nó còn có nhiều bọt. 

-Ở núi Jili có nhiều đặc sản đặc biệt như thảo mộc, rau rừng, gỗ. 

 

특성 chỉ tính độc đáo, khác biệt với cái khác vì chỉ nó mới có, chủ yếu chỉ “cái vốn có”. 

Ví dụ : 

Nền giáo dục làm bật tính đặc thù của mỗi cá nhân. 

Phòng ngừa bệnh nan y bằng HIV sau khi tìm ra tính đặc thù của virus gây bệnh. 

Bầy cá heo mõm dài có đặc thù là một khi tìm thấy đồ ăn thì từ bầy hàng chục con, chúng có 

thể tụ hợp lại thành bầy hàng ngàn con. 

 

특징 thì giới hạn ở “cái lộ ra bên ngoài nên thấy được”, giống như điểm tốt, điểm xấu nhìn 

bằng mắt thường. 

Ví dụ : 

-Lời nói kính ngữ là điểm đặc trưng lớn trong ngôn ngữ của chúng ta. 

-Đang đi về nhà nhưng trong đầu cô giáo Kim vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của những em học 

sinh với những cá tính đặc trưng khác nhau. 



-Việc phân loại tài liệu lịch sử thành dạng được viết dựa trên tài liệu lịch sử và dạng không 

phải như vậy sẽ chỉ mang tính đặc trưng bên ngoài đơn thuần, chứ không liên quan đến bản 

chất nội tại bên trong nó. 

-Họ cho rằng tác giả đó chắc cũng có lý do khi vẽ bông sen héo úa, nhằm đánh vào đặc tính 

thị giác, nhưng lý do quan trọng hơn là để thấy rõ búp sen nở rộ. 

 

116. 틀리다, 다르다 

틀리다 được dùng như động từ, cơ bản mang ý là “không đồng nhất với tiêu chuẩn như là 

đáp án, quy định). 

Ví dụ : 

-Chúng ta hãy sửa lại cho đúng phần không phù hợp hoặc chỗ sai ở phần ví dụ. 

-Đáp án tôi ghi đã sai. 

-Điều anh ấy biết không phải là đáp án đúng. Anh ấy đang hiểu sai. 

-“Những bảng hướng dẫn nơi công cộng, những sổ tay du lịch, biển báo trên được, báo chí 

với những từ ngữ tiếng Anh sai chính tả hoặc sơ sài không chỉ liên quan trực tiếp đến thể 

diện quốc gia mà còn được xem là một loại ô nhiễm.” 

 

다르다 là tính từ, mang nghĩa là “kết quả không đồng nhất khi so sánh 2 cái”. 

Ví dụ : 

-“Anh có món đồ khác cái này không?” 

-“Quả nhiên sự nhạy bén của mỗi nhà báo là khác nhau.” 

-“Bây giờ lời của anh Lee Young Gi và chị Jung Il Soon là khác nhau. Chúng tôi phải trực 

tiếp hỏi anh Lee Young Gi phần này, vậy bây giờ anh Lee Young Gi có ở đó không ạ?” 

 

틀리다 cũng có nghĩa là “không còn hy vọng tốt lên, dùng với một người hoặc một việc gì 

đó”, trong trường hợp này không thể dùng với 다르다. 

Ví dụ : 

-“Họ nói là việc này hết hy vọng rồi nên đừng mong đợi là nó sẽ khá lên.” 

-“Giờ tôi đã hết hy vọng, và những người có thể kế thừa là những người trẻ tuổi.” 

Cái gì Với cái gì 틀리다 다르다 

Bức tranh, văn  O X 



chương, đáp án 

Con người, công 

việc 
 O X 

Sự nhạy bén, đồ 

vật, lời nói 

Sự nhạy bén, đồ 

vật, lời nói 
X O 

 

117. 폭발(하다/되다), 폭파(하다/되다) 

Cả hai đều mang nghĩa là “cái gì đó bị nổ”. 

폭발 chỉ việc nổ đột ngột có sức công phá lớn như bom, gas, núi lửa, mìn, và không phải cố 

tình làm nổ mà tự nổ.  

Trái lại, 폭파 là làm nổ, làm đổ sập cái gì đó có mục đích, chủ yếu dùng cho cầu, tòa nhà, 

căn cứ. 

Ví dụ : 

-Những người dân ẩn nấp đã thiệt mạng đa phần do nổ mìn hoặc sự tấn công của quân binh. 

-Họ đã làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn dẫn đến cái chết của anh ấy là do nổ khí gas LP. 

 

Ví dụ: 

-Mục đích thâm nhập vào đồn lính của quân đối lập là để ám sát những người đứng đầu và 

cho nổ khu nhà. 

-Họ đã chọn thời gian cho nổ cây cầu ngay trước khi đội quân của địch tới được cây cầu. 

 

폭발하다 và 폭발되다 đều là nội động từ. Còn 폭파하다 là ngoại động từ, 폭파되다 là nội 

động từ. 

Ví dụ: 

-Quả bom/Khí gas/Núi lửa phát nổ/ bị nổ. 

-Con người làm nổ tòa nhà/ cây cầu/ căn cứ. 

-Tòa nhà/ cây cầu/ căn cứ bị kích nổ. 

 

 

Ví dụ: 



-Do núi lửa phát nổ nên trong chớp mắt thành phố Pompeii đã bị chôn vùi trong đống tro tàn 

của núi lửa. 

-Chiếc xe hơi gặp tai nạn đã phát nổ. 

 

Ví dụ: 

-Chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ làm nổ căn cứ quân sự của địch. 

-Họ gắn thuốc nổ để làm nổ tòa nhà. 

 

Ví dụ: 

-Cây cầu bị kích nổ nên không thể qua song được. 

-Theo lời kể của những người chứng kiến thì khi tiếng súng vang lên, 5 phút sau tòa nhà và 

cơ sở vật chất đều bị làm cho nổ tung. 

 

*폭발 còn được dùng để nói về cảm xúc không thể kiềm nén, trong khi 폭파 thì không dùng 

được. 

Ví dụ: 

-Anh ấy đang trong tâm trạng mà chỉ cần chọc nhẹ là cảm xúc có thể bùng phát luôn. 

 

118. 풀다, 끄르다 

Ví dụ : 

Cậu thanh niên này từ từ ngồi dậy để mở dây thắc lưng ra. 

Thanh tra bảo là thử rũ bỏ gánh nặng của người bị nghi ngờ.  

Tháo bỏ xiềng xích khủng khiếp và mở cánh cửa nặng nề bước vào và anh ta đã mở đèn.  

 

풀다 dùng cho cả người và vật ý nghĩa cơ bản có nghĩa là đồ vật và vật thể bị quấn,  bị buộc,  

bị cuốn v.v..không còn tình trạng như vậy nữa . 

Ví dụ : 

Thả mấy con ngỗng trời bị nhốt trong phòng để chúng bay lên trời  

Bận giải mấy bài toán nên không biết thời gian trôi qua nhanh thế.  

Trước khi giải quyết vấn đề này đừng mong ra khỏi phòng này nha 

 



풀다 trong trường hợp sử dụng cho người thì có ý nghĩa xóa bỏ những ràng buộc về mặt tâm 

lý,  tinh thần của con người.  

Ví dụ : 

Cầu xin hãy xóa bỏ oán hận của cô bé.  Thế thì cô bé sẽ thanh thản về bên kia thế giới.  

Tôi cũng vừa lẫm nhẫm cầu nguyện cho nỗi hận chồng chất trong lòng chú được tháo bỏ vừa 

đi lòng vòng thấp hơn 500 lần rồi.  

 

Nếu được ở một mình trong một không gian riêng tư thì căng thẳng được giải tỏa và không 

biết kết quả đó tốt cho vệ sinh tinh thần trong bao lâu  nhưng nếu duy trì sinh hoạt như vầy 

trong thời gian dài thì tinh thần bị xao lang9 gây ảnh hưởng đến ý chí sống và trở nên  yếu 

đuối . 

 끄르다 có nghĩa là sử dụng ngón tay để tháo gỡ cái bị buộc,  thắt,  bao bọc  không còn trong 

trạng thái đó nữa điểm khác với 풀다 là chỉ có thể sử dụng cho vật thể  

Ví dụ : 

Cảnh sát kêu mở túi của những người đang ngồi trên xe buýt.  

Mẹ mở cái bao và lấy thức ăn trong đó ra. 

 

119. 플다, 해결하다 

Để giải quyết tốt vấn đề gặp phải trong cuộc sống hằng ngày hoặc để tô vẽ cho cuộc sống 

của mình có nghĩa thì cần phải có suy nghĩ hợp lý  

Việc sẽ phải giải quyết trước tiên trong kinh tế quốc dân thì diễn nhiên sẽ là vấn đề ăn,  mặc,  

ở  

풀다 chủ yếu được sử dụng với nghĩa là tìm câu trả lời cho vấn đề xảy ra trong các kì thi và 

không sử dụng trong hình thái hoặc trong tình huống phức tạp.  

Ví dụ : 

Ngay khi tiếng chuông bắt đầu thi vang lên thì các thí sinh bắt đầu giải đề thi. 

Vì vấn đề này phức tạp nên việc giải quyết mất nhiều thời gian.  

 

해결하다 có nghĩa là giải quyết vấn đề hoặc sắp xếp lại việc bị ‘rối ‘ khác với 풀다 chủ yếu 

sử dụng cho tình trạng hoặc tình huống phức tạp.  

Ví dụ : 



Tôi với tư cách là người chịu trách nhiệm của nhóm tương ứng chịu cực khổ vì giải quyết 

tình hình và đã bị phát sinh sai lầm trong dự án với ngân hàng đó. 

Phải thuyết phục và giải thích cho khách hàng phàn nàn hiểu để giải quyết tình huống như 

vậy thì cần phải cố gắng thành thực lời xin lỗi chứa đựng lòng thành và lắng nghe lời nói của 

khách hàng.  

 

120. 풍경, 경치, 졍경 

Các từ này mang nghĩa cơ bản là hình dáng của cảnh nhìn thấy , có thể chỉ tất cả cảnh tự 

nhiên tạo nên.  

Ví dụ : 

Ở nhà hàng này thì có thể vừa ặn vừa ngắm nhìn cảnh của hồ.  

Chúng tôi đã ấn tượng trước cảnh đẹp đô thiên nhiên tạo nên.  

Phong cảnh của núi nhìn thấy phía xa xa ngoài của sổ đã hớp hồn tôi  

Núi nước ta đẹp hơn nhờ tuyết phủ vào mùa đông  

Trong truyện tranh có nhiều bức tranh miêu tả cảnh núi non đẹp như núi Gum Kang đảo JeJu 

 

풍경 và 정경 thì không chỉ cảnh tự nhiên mà cũng có thể tả cảnh đô con người, tòa nhà,  sự 

vật tạo ra ngược lại 경치 chỉ dùng để tả hình ảnh về tự nhiên như núi,  nước nên biểu hiện 

‘ 시골 장날 경치' ( cảnh cho quê) không phù hợp.  

Ví dụ : 

Cảnh tàu đêm,  chợ quê, văn phòng,  ngõ hẻm thì * 경치 không phù hợp.  

Phim này là phim điện ảnh chi phí thấp có cảnh nhà có tăng làm đám trong 5 ngày.  

Cảnh các đứa bé vừa chạy lòng vòng vừa làm ồn bên trong quán ăn làm ba mẹ phiền muộn là 

cảnh không lấy gì làm lạ  

Cũng  trong đại hội lần này cảnh đồng bào Nam Bắc Hàn hòa hợp một cách tự nhiên và cổ 

vũ nhau dự đoán sẽ diễn ra. 

 

정경 chứa đựng tâm trạng,  tình cảm,  không khí khổ đau hoặc tự nhiên.  Con người,  tòa nhà,  

sự vật tạo ra cảnh lãng mạn,  theo đó bầu không khí tình cảm phù hợp hơn với bài viết theo 

thể loại văn học hoặc mạch văn mạnh mẽ.  

Ví dụ : 



Bất cứ khi nào suy nghĩ cũng thấy cảnh trong ngữ thời thơ ấu giàu tình cảm.  

Hình ảnh chiếc thuyền đánh cá thông đông thả trên sông Hàn trong ánh hoàng hôn là cảnh 

bình yên bao la. 

Bầu trời trong xanh vô tận,  ngọn gió tây lành mạnh thổi về hoa cúc đỏ phất phơ bên đường,  

đây là cảnh từa tựa nhau có ở bất kỳ làng quê nào ở nước ta. 

 

121. 향토, 전원 

Các từ này chủ yếu sử dụng để trang trí có nghĩa là nơi không phải đô thị.  

향토 có nghĩa là vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên 향토 chủ yếu được sử dụng khi chỉ 

những cái đặc trưng của địa phương đó  향토 chứa đựng cảm giác tự hào về quê hương.  

Ví dụ : 

Ở nước ta đến nữa sau thế kỷ 19 khi mà giao thông chưa phát triển đã có nhiều món ăn địa 

phương được làm bằng cách chế biến được làm bằng phương pháp chế biến sở hữu đặc biệt 

của vùng đó hoặc làm bằng nguyên liệu chỉ được sản xuất ở vùng đó  

Trong số các trò chơi của chúng ta thì không ít các trò chơi địa phương mang đặc tính của 

mỗi làng. 

Bưu điện đưa ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích các đặc sản địa phương của mỗi vùng.  

 

전원 có nghĩa là vùng quê cách xa thành phố phức tạp trong từ 전원 chứa đựng cảm giác thư 

thái,  nhàn nhã.  

Ví dụ : 

Người dân thành phố mơ ước cuộc sống thư thái cùng thiên nhiên quan tâm nhiều đến nhà 

sân vườn.  

도여명 ( tên người) bắt đầu làm quan ở tuổi 41 và quay về với thiên nhiên tận hưởng cuộc 

sống thôn dã lấy rượu làm bạn và đã sáng tác nhiều bài thơ . 

Mở ra cảnh thôn dã đậm nét đồng quê bên ngoài cửa sổ.  

Các từ chủ yếu được sử dụng với 전원 và 향토 như sau : 

 

122. 협찬( 하다), 후원( 하다) 

Các từ này tất cả có nghĩa là giúp đỡ về một việc nào đó  

Ví dụ : 



Nhờ sự tài trợ của nhiều cơ quan mà đã có thể tiến hành sự kiện mà không có khó khăn nào.  

Đại hội mỹ thuật dành cho lớp mẫu giáo trên toàn quốc được tổ chức bằng tài trợ của một 

doanh nghiệp.  

Ở đơn vị này đã quyết định không nhận tài trợ của các doanh nghiệp không thực hiện vận 

động vì môi trường  

 

협찬 chủ yếu sử dụng khi giúp đỡ về mặt vật chất hoặc giúp đỡ về tài chính nhầm quảng bá 

sản phẩm của công ty hoặc doanh nghiệp.  

Ví dụ : 

Ở công ty thuộc dạng tài trợ nhiều cho văn nghệ sĩ nhầm quảng bá sản phẩm.  

Gần đây trong phim truyền hình của một đài truyền hình đã quảng cáo thái quá về sản phẩm 

nhận tài trợ nên bị người xem chỉ trích.  

 

후원 sử dụng khi giúp đỡ với nghĩa tốt mà không phải vì lợi ích cá nhân,  không chỉ giúp về 

mặc tài chính,  vật chất mà còn bao gồm cả giúp đỡ về mặc tinh thần.  

Ví dụ : 

Cô nhi viện chúng tôi đang điều hành bằng tài trợ của nhiều vị có tấm lòng ấm áp.  

Các học sinh của trường chúng tôi đã quyết định ủng hộ về mặc tinh thần  cho trẻ em các 

nước  cực nghèo như gửi thư động viên.. 

Hội thi viết văn dành cho trẻ em toàn quốc được doanh nghiệp ○○ tài trợ và tòa báo ○○ tổ 

chức.  

 

Nếu sử dụng tài trợ lúc này thì doanh nghiệp giúp đỡ về mặt tài chính,  vật chất còn nếu sử 

dụng 후원 thì có thể giúp đỡ như vậy ( tài chính,  vật chất ) và có thể không có giúp đỡ đó 

mà có thể doanh nghiệp giúp đỡ.  

 

 

 

 


