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CHƢƠNG 1 :  CẤU TRÚC CÂU 

 

Trong tiếng Hàn 1 câu được xây dựng dựa trên 4 cấu trúc câu cơ bản. 4 cấu trúc câu này được quy định bởi động từ được 

sử dụng trong câu. Những ví dụ sau sẽ cho chúng ta thấy rõ các cấu trúc cơ bản này. 

 

 Cấu trúc Ví dụ 

Loại 1 Chủ Ngữ + Danh từ + 이다 

이 것은 책이다 Cái này là sách 

철수는 학생이다 Chul soo là học sinh 

Loại 2 Chủ ngữ + Tính từ 

날씨가 좋다 Thời tiết tốt 

하늘이 푸르다 Bầu trời xanh 

Loại 3 Chủ ngữ + Nội động từ 

자동차가 달린다 Xe ( hơi) chạy 

꽃이 핀다 Hoa nở 

Loại 4 Chủ ngữ + Tân ngữ+ Ngoại động từ 

철수가 책을 읽는다 Chul soo Đọc sách 

아이가 사과를 먹는다 Đứa trẻ ăn táo 

 

Phần 1:  Ngữ pháp cơ bản 

1 câu tiếng hàn được xây dựng dựa trên những cấu trúc cơ bản sau đây là: Câu cơ bản, Cấu trúc bổ nghĩa, liên kết 

câu. 

❖ CÂU CƠ BẢN 

Trong câu cơ bản chỉ tồn tại duy nhất Động từ/ tính từ. Danh từ thường được theo sau là trợ từ.Những trợ từ đó 

tùy theo vị trí trong câu mà có thể là ( 이/가) hoặc (을/를) .( 이/가)  theo sau 1 danh từ nếu danh từ đó ở vị trí chủ 

ngữ của câu. Trong khi đó (을/를) theo sau 1 danh từ nếu danh từ đó ở vị trí Tân ngữ ( Xem thêm ở chương 6 ) 

Ví dụ:   

하늘  + 이   푸르 + 다.  ( Bầu trời xanh) 

Trong đó 하늘 ( bầu trời) chủ ngữ và trợ từ 이 và  푸르다 là xanh 

자동차  + 가   달리 + ㄴ다. 

Trong đó 자동차 ( xe hơi) là chủ ngữ và trợ từ là 가 và động từ nguyên mẫu 달리다  ( chạy) 

철수  + 가 책 + 을 읽 + 는다. 

Tương tự câu này vừa có chủ ngữ và vừa có tân ngữ ta phải dùng trợ từ chủ ngữ ( 이/가) và trợ tử tân ngữ   



(을/를) 

Không giống với những cấu trúc câu mà chúng ta thường hay gặp với trình từ. 

 [ Chủ ngữ] + [Động từ] + [ Tân ngữ]  

 

Như tiếng Anh, Việt, Tây ban nha, Pháp, Trung Quôc … Thứ tự trong tiếng Hàn có sự khác biệt là  

[ Chủ ngữ]  + [ Tân ngữ]  + [Động từ] cũng giống như tiếng Nhật... 

Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải tuân thủ theo trình tự này 1 cách cứng nhắc bởi vì trợ từ đi theo sau 

Danh từ sẽ quyết định ý nghĩa của câu. 

❖ CẤU TRÚC BỔ NGHĨA 

Bất kỳ từ nào trong cấu trúc câu cơ bản có thể sửa đổi bời phần bổ nghĩa của nó. Phần bổ nghĩa chính là Trạng từ 

vá tính từ. tính từ bổ nghĩa cho Danh từ còn trạng từ bổ nghĩa cho Động từ . 

Phần bổ nghĩa tính từ bao gồm Tình từ, Danh từ và trợ từ đi với tính từ và phần bổ nghĩa động từ. 

( Xem chương 6,7 và 10) 

Ví dụ:  

철수가 새모자를 산다.     Chul Soo mua cái mũ mới. 

이것이 철수의 책이다.     Cái này là sách của Chulsoo. 

저 학생은 재미있는 책을 읽는다.   Cậu học sinh kia đọc 1 cuốn sách hay. 

저기 가는 학생이 순희의 친구이다.   Cậu học sinh đang đi ở kia là bạn của Sun Hee. 

Phần bổ nghĩa trạng từ bao gồm trạng từ, danh từ vả phần phụ trạng từ và Động từ 

Ví dụ: 

순희는 아주 부지런하다.    SunHee Rất chăm chỉ. 

대개, 한국 사람은 친절하다.    Đa số, người Hàn rất thân thiên. 

꽃이 예쁘게 핀다.     Hoa nở đẹp. 

학생들이 도서관에서 책을 읽는다.   Học sinh đọc sách ở thư viện. 

 

❖ CẤU TRÚC LIÊN KẾT 

2 hay nhiều câu có thể liên kết lại với nhau bởi liên từ thành 1 dạng câu đơn. 

Ví dụ: 

봄이 온다. 날씨가 따뜻하다.    Xuân đến, Trời ấm áp. 

봄이 오고, 날씨가 따뜻하다.    Xuân đến và trời ấm. 

 

 

봄이 오니, 날씨가 따뜻하다.    Vì xuân đến nên trời ấm. 

 

봄이 와서, 날씨가 따뜻하다.    Xuân đến rồi thời tiết ấm. 

. 



봄이 오니까, 날씨가 따뜻하다.   Vì xuân đến nên thời tiết ấm áp. 

 

봄이 오면, 날씨가 따뜻하다.    Nếu mùa xuân đến thì thời tiết ấm áp. 

 

비는 오지만, 바람이 불지 않는다.   Mưa nhưng không có gió. 

 

비가 오든지, 바람이 분다.    Có mưa hay không thì gió cũng thổi. 

 

비가 와도, 바람은 불지 않는다.   Dù có mưa thì gió cũng không thổi. 

 

철수가 공부하러, 학교에 간다 .   Chulsoo đến trường để học. 

 

학교에 가다가, 친구를 만나다.   Đang đến trường thì gặp bạn. 

 

한국말은 공부할수록 더욱 어려워진다.  Càng học tiếng Hàn càng thấy khó. 

 

Bài Tập Chƣơng 1 :  Cấu trúc câu 

Bài 1: 

Ví dụ:  우체국, 가, 여기, 입니다 

→ 여기가 우체국입니다. 

 

1. 가, 여기, 교실, 입니다. 

→ ______________________________________________________ . 

여기가 교실입니다. 

 

2. 이십니다, 김목사님, 이분, 이 

→ ______________________________________________________ . 

이분이 김목사님이십니다. 

 

3. 아름답습니다, 산,이 

→ ______________________________________________________ . 

산이 아름답습니다. 

 

4. 이, 바람, 붑니다 



→ _____________________________________________________ . 

바람이 붑니다. 

 

5. 할아버지, 낮잠, 께서, 주무십니다, 을 

→ _____________________________________________________ . 

할아버지께서 낮잠을 주무십니다. 

 

6. 을, 텔레비전, 봅니다, 이, 아이들 

→ _____________________________________________________ . 

아이들이 텔레비전을 봅니다. 

 

7. 체육관, 학생들, 에서, 운동, 이, 합니다, 을 

→ _____________________________________________________ . 

학생들이 체육관에서 운동을 합니다. 

 

 

 

Bài 2 : 

Ví dụ:  나는, 자동차를, 샀습니다 ( 헌) 

→ 나는 헌자동차를 샀습니다. 

1. 이것은, 가방입니다   ( 친구의) 

→ ________________________________________________________________ . 

이것은 친구의 가방입니다. 

 

 2. 그아이는, 모자를, 썼습니다  ( 새) 

→ ________________________________________________________________ . 

그 아이는 새모자를 썼습니다. 

 

3. 집이, 우리집입니다   ( 저기 보이는)  

→ _______________________________________________________________ . 

저기 보이는 집이 우리 집입니다. 

 

4. 김 선생님, 바쁩니다   ( 항상) 

→ _______________________________________________________________ . 



김 선생님은 항상 바쁩니다. 

 

5. 나는, 저녁에, 신문을, 봅니다 ( 보통) 

→ _______________________________________________________________ . 

보통 저녁에 나는 신문을 봅니다. 

 

6. 그는. 오늘, 퇴근했습니다  ( 일찍) 

→ _______________________________________________________________ . 

오늘 그는 일찍 퇴근했습니다. 

 

7. 그는, 무슨 일이든지, 생각합니다. (쉽게) 

→ _______________________________________________________________ . 

그는 무슨 일이든지 쉽게 생각합니다. 

 

 

CHƢƠNG 2 :  DANH TỪ 

Danh từ là những từ ngữ liên quan đến con người hay đồ vật. Phụ thuộc vào nghĩa câu và cách sử dụng mà Danh 

từ chia làm 2 loại là : danh từ độc lập và danh từ phụ thuộc. Nhìn chung, Danh từ trong tiếng Hàn có thể chuyển 

sang dạng số nhiều bằng cách thêm vào sau nó chữ “들” Trong tiếng Hàn danh từ không phân biệt giới tính. 

Ví dụ : 

김철수는 학생입니다.      Kim Chul Soo là học sinh. 

아이들이 학교에 갑니다.    Tụi trẻ đi học. 

김 선생님은 좋은 분입니다.    Thầy Kim là 1 người tốt. 

이 책은 어제 산 것입니다.    Sách này là sách mua hôm qua. 

우리들은 백화점에서 옷을 살 수 있습니다.  Chúng ta có thể mua áo ở Trung tâm mua sắm. 

 

2 hay nhiều danh từ có thể liên kết với nhau từ 1 danh từ riêng lẻ ta gọi là danh từ ghép. 

 Ví dụ:  

아침 + 밥  →   아침밥  (cơm sáng) 

잠+ 옷   →   잠옷  (áo ngủ) 

책+상   →   책상  (cái bàn) 

서울 + 역  →   서울역  (Trạm Seoul) 

한국 + 말  →   한국말  (tiếng Hàn) 



기와 + 집  →   기와집  (nhà ngói) 

등+불   →   등불  (ngọn đèn) 

코+등   →   콧등  (Sống mũi) 

고무+신  →   고무신  (giày cao su) 

물+개   →   물개  (Hải cẩu) 

 

 

❖ Cách dùng đặc biệt của danh từ 

1. 모양 (Trông có vẻ, coi bộ) 

Diễn tả một điệu bộ, phỏng đoán của bản thân khi tận mắt nhìn thấy việc hay cảnh tượng gì đó. 

V + 는 ( 은/을)  모양이다. 

 

 

 

Ví dụ : 

오늘은 회의가 일찍 끝난 모양이에요.   Hôm nay cuộc họp có vẻ là kết thúc sớm. 

밖을 보니 비가 올 모양이에요.   Nhìn ra ngoài thấy có vẻ sắp mưa. 

김선생이 아픈 모양이군요.    Thầy Kim trong có vẻ đau lắm. 

그 친구는 요즘 매우 바쁜 모양이에요.  Người bạn đó trông có vẻ rất bận. 

그 집에는 아무도 살지 않는 모양이에요.  Căn nhà đó có vẻ chẳng ai sống cả. 

 

 

2. 일 (Việc, dịp) 

2.1 Để nói 1 việc, dịp hay đã từng làm 1 việc gì đó trong quá khứ. 

V (ㅇ)ㄴ일이 있다/없다. 

 

 

 

Ví dụ : 

나는 미국에 가본 일이 있어요.   Tôi đã từng đi Mỹ. 

지난주에 부산에 출장간 일이 있어요.   Tôi có dịp đi công tác ở Busan vào tuần trước. 

언젠가 그 사람을 만난 일이 있는 것 같아요.  Hình như đã từng gặp người đó lúc nào đó rồi. 

그 시장에서는 물건을 산 일이 없어요.  Chưa từng mua đồ ở chợ đó. 



나는 그 친구와 싸운 일이 없어요.    Tôi chưa từng cãi nhau với bạn đó. 

 

 

 

2.2 Để nói về 1 thói quen hay 1 sự thật hiển nhiên trong thực tế. 

V + 는 일이 있다 / 없다. 

 

 

 

Ví dụ : 

주말에 극장에 가는 일도 있어요.   Tôi thường hay đi đến rạp chiếu phim 

vào cuối tuần 

조심하지 않으면 넘어지는 일이 있어요.  Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ còn sót việc. 

그 사람은 집에서 공부하는 일이 없어요.  Người đó không có chuyện ở nhà học bài. 

가끔 친구들과 다방에서 만나는 일도 있어요.  Thỉnh thoảng cùng với bạn gặp mặt ở phòng trà. 

김 선생님은 아침에 늦게 일어나는일도 있어요. Thầy Kim thường hay thức dậy trễ vào  

buổi sáng. 

 

3. 길 (Trên Đƣờng đi / đến N) 

V는 길이다. 

 

Động từ thường dùng ở đây là 가다/오다 (Trên đường đi hoặc đến N)  

Ví dụ : 

어디 가시는 길이에요?     Trên đường đi đâu vậy ạ? 

저는  지금학교에 가는 길입니다.   Bây giờ tôi đang trên đường đến trường. 

집에 돌아오는 길에 시장에서 물건을 샀어요.  Trên đường quay về nhà tôi mua hàng hóa ở chợ 

영화보러 가는 길에 식사도 하려고합니다.  Đang trên đường đi coi phim thì định dùng bữa. 

지금 시내에 나가는 길인데 같이 가시겠어요? Tôi đang trên đường đi vào Nội thành đây,  

có muốn đi chung không? 

 

4. 셈 ( Tính ra thì) 

V + 는/ㄴ/은/ 을/ㄹ 셈이다/치다. 

 



Ví dụ : 

이제 이번학기가 거의 끝난 셈입니다.   Tính ra học kỳ này sắp kết thúc rồi. 

그 학생은 비교적 열심히 공부하는 셈이에요.  Học sinh đó tính ra vẫn học chăm chỉ. 

내년쯤에는 집을 옮겨볼 셈이에요.   Xem ra năm tới lại dọn nhà. 

월급을 안 받은 셈치고 불우이웃을 돕기로 했어요. Tính ra chưa nhận lương nhưng tôi vẫn quyết  

định giúp đỡ người hàng xóm 

친구에게 속는 셈치고 돈을 꾸어주다.   Thực ra bạn bị lừa nên tôi cho bạn mượn tiền 

 

 

5. 때 Khi, lúc N 

Để nói 1 khoảng thời gian nào đó có thể không cần chính xác. 

N 때 

 

Ví dụ : 

저녁때 몇 시쯤 집에 돌아가십니까?   Khi tối thì khoảng mấy giờ về nhà?  

점심때 어디에서 식사를 할까요?   Lát trưa chúng ta ăn ở đâu? 

학생때 열심히 공부해야 합니다.   Khi còn là học sinh thì phải học hành chăm chỉ. 

방학때경 주로 여행 가려고합니다   Khi được nghỉ tôi dự định đi Kyong Chu. 

초등학교때가 제일 즐거웠습니다.   Khi còn là học sinh là vui nhất. 

 

V+ (을/ㄹ) 때 

 

Ví dụ : 

선생님은 어렸을 때부터 키가 크셨어요?  Khi thầy còn trẻ thấy có cao không? 

한국어로 말할 때에는 언제나 긴장합니다.  Khi nói tiếng Hàn bao giờ cũng căng thẳng. 

오늘 아침에 해가 뜰때까지 밤을 새웠습니다.  Tôi đã đi từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn. 

학교에 갈 때에는 버스를 타고 갑니다.  Khi đi đến trường đã đi bằng xe bus. 

가끔 친구에게 전화할 때가 있습니다.   Thỉnh thoảng cũng có khi gọi điện thoại cho 

bạn. 

 

❖ HẬU TỐ ĐỨNG SAU DANH TỪ 

1. - 님 Thêm vào phía sau 1 danh từ để tỏ sự tôn kính. 



선생 +님  →   선생님  (thầy giáo) 

사장 + 님  →   사장님  (giám đốc) 

부모 + 님  →   부모님  (bố mẹ) 

형 +님   →   형님  (anh) 

아버지 +님  →   아버님  (bố) 

어머니 +님  →   어머님  (mẹ) 

하늘 + 님  →   하느님  (ông trời) 

달+님   →   달님  (chị Hằng) 

 

2. - 들  

2.1 Hậu tố chỉ số nhiều N+ 들 

사람들이 버스를 기다립니다.   Mọi người đợi xe bus. 

우리는 꽃집에서 꽃들을 샀어요.  Chúng tôi mua 1 số hoa ở tiệm hoa. 

식구들이 모두 외출했어요.   Người trong nhà đã xuất ngoại hết. 

길 가는 사람들이 웃더군요.   Những người đi trên đường cười đùa. 

그 서점에는 좋은 책들이 많아요.  Nhà sách đó có nhiều sách hay. 

 

2.2 Được theo phía sau như là 이/가 và을/를 hay trạng ngữ thì 들 để chỉ rõ tân ngữ 

phía sau số nhiều. 

사람들이 술을 마셔요.    Mọi người uống rượu. 

몇 시에 그들을 만나기로 했습니까?   Quyết định mấy giờ gặp? 

모두 조용히 하세요.    Làm ơn yên lặng. 

학생들이 모두 왔어요?   Học sinh đến đủ hết chưa. 

모두들 여기 앉으세요.    Ngồi ở mấy chỗ này đi. 

 

2.3 Theo sau là những đại từ số nhiều ví dụ 우리, 저희, 너희 thì để nhấn mạnh nghĩa  

của số nhiều 

우리들은 내일 제주도로 여행을 갑니다. Chúng tôi đi du lịch đến đảo Jeju vào ngày mai. 

너희들은 거기에서 뭘하니?   Chúng mày làm gì ở đó vậy? 

저희들은 그 일을 못 하겠어요.  Chúng tôi không thể làm việc đó. 



 

3. - 쯤 

3.1. Khoảng chùng, khoảng độ, theo sau 1 danh từ đê ước lượng về 1 khoảng gì đó. Thường được  

dùng với trạng từ “한 “ và “약 “ cùng với nghĩa “Khoảng” 

 

여기 온지 3개월쯤 되었어요.   Tôi đến đây cũng được khoảng 3 tháng. 

사과 열 개쯤 사오세요.   Hãy mua về đây khoảng 10 trái táo. 

한 이년전쯤에 결혼했습니다.   Đã kết hôn khoảng 1-2 năm trước. 

오늘 손님이 약 30명쯤 올거예요.  Hôm nay có khoảng chừng 30 người khách. 

그 여자는 약 20살쯤 된 것 같아요.  Cô đó được chừng khoảng 20 tuổi. 

 

3.2. Thêm 은/는 vào phía sau để nhấn mạnh ý nghĩa. 

불고기 3인분쯤은 넉넉히 먹을 수 있어요. Tôi có thể ăn phần thịt nướng cho 3 người 

하루에 세 시간쯤은 걸어도 힘들지 않아요.  1 ngày đi bộ khoảng chừng 3 tiếng cũng không  

khó khăn lắm. 

이런 김치쯤은 쉽게 만들 수 있지요.  Khoảng chừng này kim chi tôi có thể làm 1 cách dễ dàng 

하루쯤은 굶어도 죽지 않을 겁니다.  Nhịn đói 1 ngày không chết đâu. 

영어쯤은 나도 할 수 있어요.   Tôi cũng nói được chút tiếng Anh. 

 

4. - 경, - 여 

Dùng sau lượng từ chỉ thời gian chủ yếu làm trạng ngữ, vị ngữ ước chừng, ước lượng, khoảng. 

Với 여 Chủ yếu dùng về những con số, nhấn mạnh về thời gian. 

  Ví dụ: 

내일 몇 시경에 다시 올까요?    Ngày mai khoảng mấy giờ thì quay lại? 

수업은 세 시경에 끝날 거예요.  Tiết học sẽ kết thúc khoảng 3 giờ. 

다음달 15일경에 돌아오겠습니다.  Khoảng ngày 15 tháng sau chúng tôi sẽ quay lại. 

십여년전에 이리로 이사했습니다.  Chúng tôi dọn đến đây khoảng 10 năm trước. 

기독교가 백여년전에 한국에 들어왔습니다.  Khoảng 10 năm về trước thì Cơ Đốc giáo  

đã vào Hàn Quốc. 

 

 

5. - 씩 (Mỗi, cứ mỗi) 



날마다 세시간씩 한국어를 공부하고 있습니다.  Mỗi ngày tôi học tiếng hàn 3 tiếng 

이 약을 식후에 조금씩 복용하세요.  Thuốc này sau khi ăn thì hãy uống từng chút một 

두 사람씩 짝을 지으세요.   Cứ mỗi 2 người thành 1 cặp. 

그렇게 많이  먹으면 배탈이 납니다.  Nếu Cứ ăn nhiều lần như thế thì sẽ bị đau bụng. 

하루에 세번씩 식사를 합니다.   Mỗi ngày ăn cơm 3 lần. 

 

6. - 짜리 (Loại, chủng loại) 

100원짜리 우표를 두장주세요.  Cho 2 con tem loại 100 won. 

이 수표를 만원짜리로 바꿔 주세요.  Hãy đổi gói hàng này sang loại 10000 won cho tôi. 

오천원짜리 물건이 왜 이렇게 질이 나빠요? Hàng giá 5000  won mà sao chất lượng lại xấu thế? 

이 유치원은 다섯살짜리 아이만 들어올 수 있습니다. Nhà trẻ này là nhà trẻ chỉ cho trẻ em 5 tuổi. 

이 사과는 천원에 두 개짜리예요.  Táo này là loại 1000 won 2 trái.  

7. - 어치 Khoảng (ƣớc lƣợng về tiền hay tƣơng đƣơng với 1 lƣợng tiền) 

이 나물을 얼마어치 드릴까요?   Rau này giá khoảng bao nhiêu? 

과일을 3000원어치 샀어요.   Tôi mua khoảng 3000 won tiền trái cây. 

이것은 모두 만원어치 밖에 안돼요.  Cái này chẳng được khoảng 10000 won. 

200원짜리 빵을 천원어치 주세요.  Hãy cho tôi khoảng 1000 won bánh mỳ loại 200won. 

군밤을 오백원어치 샀는데 얼마 안되더군요.  Đã mua 500 won hạt dẻ nhưng chẳng được bao nhiêu. 

 

8. - 끼리 Chỉ, (của chúng tôi) 

Ý chỉ 1 sự vật sự việc chỉ nằm trong nội bộ, muốn là của 1 bộ phận nào đó, của riêng 

학생들끼리 산에 올라갔어요.   Tụi học sinh đi leo núi rồi. 

그것은 남자들끼리 하는 놀이입니다.  Đó là trò chơi của tụi con trai. 

친한 친구끼리만 놀면 안돼요.   Chỉ chơi với bạn thân thôi thì không được. 

젊은이는 젊은이들끼리 노인은 노인들끼리 상에 둘러 앉았어요. 

Những người trẻ với người trẻ, người già với người già ngồi lại với nhau. 

호랑이는 호랑이끼리, 사자는 사자끼리 모여 삽니다. 

Hồ theo hổ còn sư tử theo sư tử, tụ tập lại sống với nhau. 

 

Bài tập Chƣơng 2 

Bài 1 : Trả lời câu hỏi 



Ví du :  다시 초인종을 눌러 보세요. (아무도 없다) 

→ 아무도 없는 모양입니다. 

1. 제주도에 가 보았습니다?   (가보다) 

→ ______________________________ ㄴ일이 없습니다. 

제주도에 가본 적이 없어요. 

 

2. 선생은 늘 일찍 오시죠?   (늦게오다) 

→ __________________________________ 는 일도 있습니다. 

선생은 늦게 오는 경우도 있어요. 

 

3. 어디 가십니까?    (사무실에 가다) 

→ __________________________________ 는 길입니다. 

사무실에 가는 중이에요. 

 

4. 그 공장에 일거리가 많습니까?  (지난 겨울에 비해서 많다) 

→ ___________________________________ 은 셈입니다. 

지난 겨울에 비해서 많은 셈이에요. 

 

5. 언제 제일 열심히 공부했습니까?  (고등학교) 

→ ____________________ 때 __________________________________ 

고등학교 때 제일 열심히 공부했습니다. 

 

6. 선생님은 언제 제일 긴장합니까?  (많은 사람 앞에 나서다) 

→ ______________________ ㄹ때 ______________________________ 

많은 사람 앞에 나설 때에 가장 긴장해요. 

 

Bài 2: Hoàn thành câu sau bằng liên kết 

1. 비가 올 모양인데   ( ) 어느 분인지 모릅니다.   ( 2 ) 

2. 그 분을 만난 일이 없어서  ( ) 빌려 주십시오.    ( 5 ) 

3. 실수할 수 도 있으니까               (  ) 우산을 가져가십시오.   ( 1 ) 

4. 집에 돌아가는 길에   ( ) 조심하십시오.    ( 3 ) 



5. 그냥 주는 셈치고   ( ) 부탁할 것이 있습니까?  ( 8 ) 

6. 이번 겨울 방학 때   ( ) 과일 좀 사오세요.   ( 4 ) 

7. 어렸을 때    ( ) 사과하십시오.    ( 10) 

8. 시내에 나가는 길인데   ( ) 선물을 많이  사가지고 가세요. 

 ( 9 ) 

9. 고향에 돌아갈 때   ( ) 시골에서 살았습니다.   ( 7 ) 

10. 잘 못한 일이 있으면   ( ) 여행하려고 합니다.   ( 6 ) 

 

Bài 3: Điền vào chỗ trống 

님,  들,  쯤,  경,  여,  씩,  짜리,  어치,  끼리 

 

1. 아버님, 형(  ) 이 저기 옵니다.  (님) 

 

2. 실례지만 지금 몇 시(  ) 되었습니까?  (쯤) 

 

3. 부모(  ) 은 현재 어디에 계십니까?  (님) 

 

4. 이 학교는 삼십(  )년전에 설립되었습니다. (여) 

 

5. 이 배는 얼마(  )입니까?    (짜리) 

 

6. 하루에 두 시간 ( ) 연습하면 잘 할것입니다. (씩) 

 

7. 저는 한 시간 걷는 것 (  ) 은 문제 없습니다. (쯤) 

 

8. 이번에는 선배들과 같이 갔지만 다음에는 우리들 (   )  갑시다. (끼리) 

 

9. 이 떡이 천원 (  ) 주십시오.   (어치) 

 

10. 한 사람(  ) 나와서 장기자랑을 합시다.  (씩) 

 

 

Chƣơng 3:  Danh từ Phụ thuộc 

Danh từ phụ thuộc là danh từ mà nó không thể sử dụng riêng lẻ bởi bản thân nó mà phải có thành phần bổ nghĩa. 



1. 수 

Có thể / không thể nói về hành động hay 1 hoàn cảnh nào đó. 

V을/ㄹ 수 있다/없다. 

 

 

 

Ví du : 

카페에 가면 친구를 만날 수 있나요?   Đi đến phòng trà có thể gặp được bạn chứ? 

내일은 내가 할 수 있어요.   Việc của tôi tôi có thể làm được . 

몸이 아파서 학교에 갈 수 없어요.  Vì bị bệnh nên không thể đi đến trường. 

날씨가 너무 더워서 공부 할 수 없군요. Vì trời quá nóng nên không thể học được. 

한자를 읽을 수는 있으나 쓰지는 못합니다. Có thể đọc được chữ Hán nhưng viết thì không được. 

 

2. 것 

2.1 Diễn tả một hành động hay 1 dự tính trong tương lai (Sẽ...) 

V 을/ㄹ 것이다. 

 

 

Ví du : 

그 친구는 약속을 꼭 지킬 것입니다.   Bạn đó nhất định sẽ giữ lời hứa 

이번주에 저는 부산에 출장 갈 거예요. Tuần này tôi sẽ đi công tác ở Busan. 

이제 한국어를 잘 이해할 수 있을 거예요. Bây giờ thì có thể hiểu rõ tiếng Hàn rồi. 

그 책은 별로 어렵지 않을 것입니다.  Cuốn sách đó sẽ không khó lắm đâu. 

그 음식은 외국인에게는 조금 매울 것입니다. Món đó đối với người nước ngoài thì hơi cay. 

 

2.2 Diễn tà 1 sự thật hiện tượng ở hiện tại ( cái mà dang...)  

V/A (는/은/ㄴ) 것이다. 

 

Ví du : 

이 일은 우리가 해야하는 것입니다.  Việc này là việc mà chúng ta phải làm. 

학교에 일찍 가는 것이 좋겠어요.  Việc đi học sớm thật tốt. 

소풍갈 때 비가 오는 것은 좋지 않아요. Khi đi cắm trại mà mua thì không tốt chút nào. 



그 사람이 머리가 좋은 것이 사실입니다. Việc người đó thông minh thì là sự thật. 

나는 한국 사람이 친절한 것을 잘 알고 있어요. Việc người Hàn thân thiết thì tôi biết rồi. 

 

2.3 Diễn tả 1 việc sự việc xảy ra ở quá khứ ( Cái mà đã..) 

V (은/ㄴ) 것이다. 

 

 

 

Ví du : 

그 책상은 제가 만든 것입니다.  Cái bàn đó là cái mà tôi đã làm. 

어제 친구가 온 것을 몰랐습니다.  Tôi không biết là hôm qua bạn đã đến. 

그 사람과 약속한 것을 잊어버렸어요.   Việc hẹn với người đó tôi đã quên mất tiêu. 

김 선생님이 학교에 오지 않은 것은 감기 때문이다. Việc thầy Kim Không đến trường là do cảm cúm. 

꽃이 핀 것을 보고 봄이 온 것을 알 았습니다. Nhìn hoa nở là biết xuân đã đến. 

 

2.4. Thêm vào phía sau là 같다 để phỏng đoán 

V (을/ㄹ) 것 같다 

 

Ví du : 

비가 올 것 같아요.    Trời chắc sẽ mưa. 

약속을 잊을 것 같아서 다시 전화했습니다. Chắc sẽ quên mất cuộc hẹn nên tôi đã gọi điện thoại lại. 

그 음식은 매운 맛이 있을 것 같군요.  Món đó vị chắc sẽ cay lắm. 

저 옷은 값이 굉장히 비쌀 것 같습니다. Cái áo đó chắc là giá mắc lắm. 

그 사람은 마음이 착할 것 같지 않아요. Người đó chắc không phải người tốt. 

 

2.5  Đây là thể rút gọn của công thức V (을/ㄹ) 것인가요? để hỏi về 1 ý định nào đó của người nghe 

V ( 을/ㄹ) 건가(요)? 

 

Ví du : 

일찍 집에 갈 건가요?    Về nhà sớm à? 

고향에 편지를 보낼 건가요?    Viết thư về quê có phải không? 

몇 시에 저한테 전화하실 건가요?   Khoảng mấy giờ thì gọi điện thoại cho tôi vậy. 



약속도 없이 그분이 댁을 갈 건가요?  Không hẹn trước mà người đó tìm đến đây làm gì. 

 

 2.6  

 

 

A. Diễn tả suy nghĩ, ý kiến của ngƣời nói. 

   

Ví du : 

김 선생님은 집에 안 계실걸요?   Chắc thầy Kim không có ở nhà đâu. 

지금쯤 이 선생님이 고향에 도착했을걸요?  Bây giờ thì chắc thầy Lee đã về đến quê rồi nhỉ? 

그 소설은 꽤 재미있을걸요?   Cuốn tiểu thuyết này thật thú vị. 

신호등을 보지 않고 건너면 위험할걸  Không nhìn đèn tín hiệu mà băng qua đường  

thì thật nguy hiểm. 

가을에는호텔마다 만원일걸?    Cứ vào thu là mỗi khách sạn đều kin phong sao?  

V ( 을/ㄹ) 걸 그랬어요. 

 

 

 

B. Thƣờng diễn tả về 1 việc, ý nghĩa của ngƣời nói hối tiếc về 1 việc gì đó đã xảy ra  

(Biết vậy đã...) 

Ví du : 

배가 아픈데 점심을 굶을 걸 그랬어요.  

Đau bụng quá, biết vậy nhịn buổi trưa cho rồi 

등산 계획을 세우기 전에 일기 예보를 확인할 걸 그랬어요. 

Trước khi đi leo núi thì hãy xem dự báo thời tiết 

미리 시험 준비를 했더라면 좋았을 걸 그랬어요. 

Nếu mà chuẩn bị trước cho kỳ thi thì tốt rồi 

친구들이 오는 줄 알았으면 외출하지 않을 걸 그랬어요. 

Nếu mà biết bạn đến thì tôi đã không đi công tác rồi 

오늘부터 연휴인 줄 알았더라면 여행이라도 갈 걸 그랬어요. 

Tôi mà biết từ hôm nay được nghỉ là tôi đã đi du lịch hay gì rồi  

 

3. 적 

Trải nghiệm, đã từng hay chƣa từng làm gì đó 

V (은/ㄴ) 적이 있다/없다. 

V (을/ㄹ)걸(요) 



 

 

Ví du : 

나도 그 사람을 만난 적이 있어요.  Tôi cũng có lần gặp người đó 

도서관에서 책을 잃어버린 적이 있어요. Từng có lần mất sách ở thư viện 

언젠가 제주도에 여행한 적이 있어요.  Đã từng lần nào đó đi du lịch đến Jeju 

빨간색 옷을 입은 적이 없어요.  Chưa từng mặc áo màu đỏ 

택시에 우산을 놓고 내린 적이 많아요. Từng nhiêu lần bỏ dù trên taxi rồi xuống xe 

 

4. 줄 

4.1 Biết/ không biết làm V 

V (을/ㄹ) 줄 알다/모르다. 

 

 

 

Ví du : 

은행에서 돈을 찾을 줄 알아요?   Anh biết cách rút tiền ở Ngân hàng không? 

너는 술마실 줄 알아요?    Anh biết uống rượu không? 

나도 영어로 말할 줄 알아요.   Tôi cũng biết nói tiếng anh.  

그 여자도 김치를 담글 줄 알아요.  Người con gái đó cũng biết muối kim chi. 

김 선생님은 운전할 줄 몰라요.  Thầy Kim không biết lái xe. 

 

4.2 Tƣởng là đã/ sẽ hoặc không biết là đã/sẽ 

V ( 은/ㄴ/을/ㄹ) 줄 알다/모르다. 

 

 

 

Ví du : 

내가 집에 갈 줄 아니?     Tưởng tôi về nhà rồi à? 

제가 그 일을 할 줄아십니까?    Anh tưởng tôi sẽ làm việc đó sao? 

나는 네가 부산에 간 줄 알았어요.  Tôi tưởng cậu đi busan rồi. 

그 학생이 열심히 공부하는 줄 몰랐어요. Tôi không biết rằng học sinh đó học chăm chải vậy. 

그 여자가 그렇게 바쁠 줄 몰랐어요.  Tôi không biết rằng cô ấy lại bận như thế. 



 

5. 지 

5.1 Làm việc gì đó đƣợc bao lâu, trong khoảng thời gian bao lâu 

V ( 은/ㄴ)  지 

 

 

 

Ví du : 

그 사람을 만난 지 일주일이 됐어요.   

Gặp người đó được 1 tuần rồi 

내가 서울에 온 지 십년이 됐어요.   

Tôi đến Seoul cũng được 10 năm rồi 

한국어를 배우기 시작한 지 몇 달 되지 않았어요.  

Bắt đầu học tiếng hàn chưa được mấy tháng nữa 

시장에 간 지 한 시간이 지났는데 아직 돌아오지 않았어요. 

Đi chợ được 30 phút rồi mà vẫn chưa về 

비행기가 이륙한 지 30분만에 제주도에 착륙했어요. 

Máy bay mới cất cánh khoảng 30 phút mà đã hạ cánh ở Jeju rồi 

 

5.2 

V/A (는/은/ㄴ/을/ㄹ)지 

 

 

 

Ví du : 

김 선생님이 무엇을 하는지 알 수 없어요. 

Không biết được là thầy Kim làm việc gì 

그 사람이 어디에 갔는지 모르겠어요. 

Người đó đi đâu tôi không biết 

지금 떠나면 열 시에 대구에 도착할지 모르겠어요. 

Bây giờ đi nhưng 10 giờ có đến Dae Gu hay không thì không biết 

우리는  이 강이 얼마나 깊은지 알 수 없어요. 

Con sông này sâu bao nhiêu chúng tôi không biết 

그 물건 값이 얼마나 비싼지 모르겠습니다. 

Món hàng đó giá mắc bao nhiêu thì không rõ 

 



6. 중  

6.1 Đang 

V 는중이다. 

 

 

Ví du : 

지금 식사하는 중입니다.    Bây giờ đang ăn cơm. 

김 선생님은 지금 도서관에서 공부하는 중입니다. Thầy Kim dạo này học bài ở thư viện 

요즘 제 15 과를 배우는 중입니다.   Dạo này đang học đến bài 15 

낮잠을 자는 중에 친구가 찾아왔어요.   Lúc đang ngủ thì bạn đến tìm 

친구가 왔을 때는 내가 숙제하는 중이었습니다. Khi bạn đến thì tôi đang làm bài tập 

 

6.2 Ngoài ra công thức này còn có thể đi với Danh từ. cũng với cùng ý nghĩa trên 

N 중이다. 

 

 

 

Ví du : 

김 선생님은 지금 식사 중입니다.   Thầy Kim bay giờ đang dùng bữa 

나는 그 사람을 여행 중에 만났어요.   Trong khi du lịch thì tôi gặp người đó 

수업 중에 농담하지 마세요.    Đang học thì đừng có giỡn 

제 친구 중에는 좋은 사람이 많습니다.  Trong số bạn của tôi thì có rất nhiều bạn tốt 

꽃 중에서 장미가 제일 예쁩니다.   Trong số những bông hoa thì Hoa hồng đẹp nhất 

 

7. 뿐 

7.1 Chỉ 

V (을/ㄹ) 뿐이다. 

 

 

 

Ví du : 

그분은 계획을 세울 뿐 실천은 안 해요.  Người đó chỉ lập kế hoạch chứ không thực hiện 

어제 기분이 참 안 좋았을 뿐입니다.   Hôm qua tâm trạng thật không vui 



그 사람은 듣기만 할 뿐 아무말도 안 했어요.  Người đó chỉ nồi nghe chứ không nói lời nào 

그 여자는 얼굴만 예쁠 뿐 마음은 좋지 않아요. Cô gái đó chỉ có mặt đẹp chứ lòng không tốt 

친구를 만났을 뿐 같이 극장에 가지 않았어요. Chỉ gặp bạn thôi chứ không cùng đi đến rạp 

chiếu phim 

  7.2  

N 뿐이다. 

 

 

 

Ví du : 

내가 아는 사람은 이 사람뿐이에요.   Người mà tôi biết chỉ có mỗi người đó 

아이들이 갈 수 있는 곳은 공원뿐이지요.  Những nơi tụi nhỏ có thể đi chỉ mỗi công viên 

그분이 읽는 책은 소설뿐이지요.   Người đó chỉ đọc mỗi tiểu thuyết 

내가 좋아하는 음식은 불고기뿐입니다.  Món ăn tôi thích chỉ có mỗi Thịt nướng 

이 이야기를 듣고 있는 사람은 김 선생님뿐이에요. Người ngồi nghe câu chuyện đó chỉ có thầy Kim 

 

7.3 Không những V/A mà còn S 

V/A (을/ㄹ) 뿐만 아니라 

 

 

 

Ví du : 

너뿐만 아니라 나도 그 일을 할 수 있다.  Không chỉ có bạn tôi cũng có thể làm việc đó 

그 음식을 어를 뿐만 아니라 아이도 좋아합니다. Món ăn đó không những người lớn mà trẻ con  

cũng thích. 

오늘은 날씨가 추울 뿐만 아니라 눈도 왔어요. Hôm nay thời tiết không những lạnh mà còn có  

tuyết nữa 

그 여자는 마음이 착할 뿐만 아니라 일도 열심히 해요.Cô gái đó không những tốt bụng mà còn làm  

việc chăm chỉ 

그 친구는 공부를 잘 할 뿐만 아니라 성격도 좋아요.  Người bạn đó không những học giỏi mà tính  

cách cũng tốt nữa 

 

8. 지경 Biên giới / tình cảnh 



V/A (을/ㄹ) 지경이다. 

 

 

Ví du : 

너무 피곤해서 쓰러질 지경이에요.  Vì quá mệt nên muốn ngã quỵ 

어제는 배가 고파서 죽을 지경이었어요. Hôm qua đói bụng chết đi được 

두 사람은 이혼할 지경에 이른 것은 아니에요.Vẫn chưa đến mức ly hôn giữa 2 người 

아무리 소리쳐도 모를 지경으로 잠들었어요. Cho dù có la hét thế nào thì anh ấy cũng vẫn ngủ 

 

9. 리 Có lý/ không có lý nào 

V(을/ㄹ) 리가 있다/없다. 

 

 

 

Ví du : 

그 사람이 약속을 잊을 리가 있니?     

Có lý nào người đó quên cuộc hẹn không?  

그분이 음주운전을 했을 리가 없을 텐데.    

Không có lý nào người đó lại uống rượu lái xe đâu 

십 년 이상을 같이 살았는데 성격을 모를 리가 있어요?  

Sống chung với nhau suốt 10 năm có lý nào lại không biết tính cách nhau 

여러 번 말했는데 말 뜻을 모를 리가 없죠?  

Đã nói mấy lần rồi mà có lý nào lại không hiểu ý nghĩa lời tôi nói chứ 

그만큼 노력했는데 일이 안될 리가 있어요?  

Đã có gắng như vậy rồi mà có lý nào việc đó lại không thành  

 

10. 참 Đúng lúc, ngay lúc, dự tính 

V ( 을/ㄹ) 참이다 

V (으)려던 참이다 

 

 

 

 

Ví du : 



올해에는 꼭 결혼할 참이다.   Nhất định năm nay sẽ kết hôn 

방금 선생님께 전화할 참이었습니다.  Tôi vừa mới định gọi cho thầy 

내년부터는 가능하면 저축할 참이다.  Nếu có khả năng trong năm tới tôi sẽ tiết kiệm 

지금 여행계획을 세우려던 참이었어요. Đang đúng lúc lập kế hoạch đi du lịch 

막 외출하려던 참에 손님들이 오셨어요. Ngay lúc định đi ra ngoài thì khách lại đến 

 

11. 터 

V (을/ㄹ) 터이다. 

 

 

Ví du : 

나는 지금집에 갈 테다.   Bây giờ tôi sẽ về nhà 

내가 다방에 들를 텐데 기다리겠어요?  Vì tôi sẽ ghé phòng trà 1 lát nên đợi chút nhé 

이옷은 잘맞을 테니까 입어보세요.  Vì cái áo này chắc sẽ vừa thôi nên hãy mặc thử 

날씨가 추울 테니 옷을 많이  입어라  Vì thời tiết lạnh nên hãy mặc nhiều áo 

교통이 복잡할 테니까 조심해서 운전하세요. Vì đường xa phức tạp nên lái xe cẩn thận 

 

12. 바 

12.1 Sử dụng tƣợng trƣng cho 1 phƣơng tiện, một ý nghĩa 

V (는/ 은/ㄴ/을/ㄹ) 바 

 

 

 

Ví du : 

우리의 할 바가 무엇인지 아세요?   Có biết việc chúng ta sẽ làm chứ? 

성경을 읽고 깨달은 바가 있어요.  Đọc kinh thánh xong tôi nhận ra nhiều điều   

 

그것은 그 사람 일이지 내가 알 바가 아니에요. 

Chuyện mà việc đó có phải là việc của người đó hay không thì không phải việc của tôi 

선생님도 아시는 바와 같이 저는 영어를 모르잖아요. 

Cũng như thầy đã biết là em không biết tiếng anh mà 

요즘 들리는 바에 의하면 석유 값이 계속내린다나와요. 

Theo như mấy thông tin dạo này thì giá xăng dầu liên tục giảm xuống 



 

13. 채 Duy trì ( cứ, cứ nhƣ vậy mà ) 

V (은/ㄴ) 채 

 

 

 

Ví du : 

옷을 입은 채로 물에 들어갔다.   

Chạy đi trong nước với bộ quần áo con nguyên trên người 

그분은 눈을 감은 채로 이야기를 했다.  

Anh ấy trở chuyện với đôi mắt vẫn nhắm chặt 

그 녀는 입을 다 문 채 아무말도 없었어요.  

Cô gái đó cứ ngậm chặt miệng mà không nói gì 

그는 신발도 신지 않은 채 밖으로 뛰어나갔어요.  

Anh ấy cứ vậy chạy ra mà không mang giày 

여러분, 그 자리에선 채로 제 말을 좀 들어주세요. 

Các vị, những người đang đứng tại đây xin hãy nghe lời tôi nói 

 

14. 무렵 Khoảng chừng, khi, lúc 

V ( 을/ㄹ) 무렵 

 

 

 

Ví du : 

새벽에 나간 사람이 해질 무렵에 돌아왔어요. 

Những người đi ra ngoài từ sáng sớm thì khoảng lúc mặt trời lặn lại quay trở về 

동틀 무렵에 해변가에 나가보세요. 

Khi mặt trời mọc hãy thử đi ra phía bờ biển 

여름이 다갈 무렵에새싹이나기시작했어요. 

Khi mùa xuân đi qua thì lá non bắt đầu xuất hiện 

내가 대학에 들어갈 무렵에 전쟁이 끝났어요. 

Khi tôi bước vào đại học thì chiến tranh đã kết thúc 

우리가 철이 들 무렵이 되면 부모님은 돌아가 사고 안 계시죠. 

Khi chúng tôi khôn lớn thì bố mẹ chúng tôi qua đời và không còn ở với chúng tôi nữa 

 



 

 

 

15. 겸 Đồng thời, cùng lúc đó  

V ( 을/ㄹ) 겸 

 

 

 

Ví du : 

책도 읽고 친구도 만날 겸 도서관에 가는 학생이 있어요. 

Có nhiều học sinh đến thư viện để  vừa đọc sách và vừa gặp bạn bè 

구경도 하고 기분 전환도 할 겸해서 여행을 떠났어요. 

Tôi đã đi du lịch để vừa có thể ngắm cảnh vừa để tinh thần thoải mái. 

살도 뺄 겸 건강을 위해서 운동을 시작했어요. 

Vừa giảm cân vừa muốn bảo vệ sức khỏe nên bắt đầu tập thể dục 

은행에 가서 돈도 찾을 겸해서 외출하려고 합니다. 

Dự định đi ra ngoài rồi cũng ra ngân hàng rút ít tiền 

 

16. 탓 Nói lên nguyên do, lý do của 1 hành động hay 1 mệnh đề đƣợc sử dụng theo 2 cách 

N 탓이다 

 

 

 

Ví du : 

건망증이 심한 건 나이 탓이다. 

Chứng đãng trí nặng còn do tuổi tác 

잘 되면 네 탓이고 못 되면 조상 탓이래요. 

Nếu thành công thì là do bạn còn nếu không thành công thì lại nói là do tổ tiên 

그 사람이 사고를 낸 건 그 사람 탓이 아니에요. 

Việc gây ra tai nạn không phải do người đó 

나라 일이 잘 안되면 국민들은 정부 탓을 하죠. 

Nếu việc nước không thành thì nhân dân sẽ nói là lỗi do chính phủ 

자식이 잘 되고 못 되는 걸 부모 탓으로 돌리는 경우가 많아요. 

Có nhiều trường hợp bố mẹ mắng chửi con cái về việc Thành công hay thất bại 



V (는/은/ㄴ/을/ㄹ) 탓 

 

 

 

Ví du : 

애들이 예의가 없는 건 가정 교육을 잘못한 탓이죠. 

Những đứa trẻ mà không lễ phép đó là do sự giáo dục từ trong gia đình 

제가 과식한 탓에 배탈이 났어요. 

Tôi vì ăn quá nhiều nên bị khó tiêu 

매일 과로한 탓에 몸살이 났나봐요. 

Mỗi ngày do làm việc quá sức mà cơ thể như thể kiệt sức 

날씨가 추운 탓인지 움직이기 싫군요. 

Không biết phải do trời lạnh hay không mà chẳng muốn nhúc nhích 

가정 살림이는 것은 주부가 살림을 할 탓이에요. 

Sức sống của 1 gia đình là do việc làm của 1 người nội trợ 

 

17. 만큼 Mang nghĩa, nhƣ thể, bằng với, với 1 lƣợng … 

N 만큼 

 

 

 

Ví du : 

한국만큼 어려움이 많았던 나라도 드물 거예요. 

Chắc sẽ hiếm có nước nào mà đã từng có nhiều khó khăn như Hàn quốc 

오늘만큼 기분 좋은 날도 많지 않았어요. 

Không có nhiều ngày mà có tâm trạng vui như hôm này đâu  

저는 선생님만큼 한국말을 잘하지 못합니다. 

Tôi không nói tiếng hàn giỏi như giáo viên 

핵전쟁만큼 무서운 전쟁이 어디 있겠어요? 

Còn có chiến tranh nào đáng sợ như chiến tranh hạt nhân không? 

우리만큼 다정한 친구가 또 있을까? 

Có đứa bạn nào còn tình cảm như chúng tôi không chứ? 

V ( 는/은/ㄴ/을/ㄹ) 만큼 

 

 



 

Ví du : 

내가 도와준 만큼 그도 나를 도왔어요. 

Anh ấy đã giúp tôi như tôi đã giúp anh ấy 

내가 일한 만큼 대우를 받고 싶어요. 

Tôi muốn nhận thù lao như những gì tôi đã làm 

나는 배우는 만큼 잊어버리기도 하나봐요. 

Chắc tôi quên hết những gì đã học 

우리가 다들어갈 만큼 방이 넓진 않았어요. 

Căn phòng không rộng đến mức tất cả chúng ta có thể vào được 

내가 알아들을 수 없을 만큼 어렵게 말했어요. 

Anh ấy nói chuyện khó đến nỗi tôi không thể hiểu được 

 

Bài tập Chƣơng 3 

Bài 1 :  Trả lời câu hỏi dùng gợi ý trong ngoặc  

1. 제가 좀 도와드릴까요? ( 혼자하다) 

→ 아니요,  _________________________________ ㄹ 수 있습니다. 혼자할 수 있습니다. 

 

2. 이런 문제는 쉽게 풀 수 있죠?  (풀다) 

→ 아니요, _________________________________ ㄹ 수 없습니다. 풀 수 없어요. 

 

3. 그분이 술을 좋아할까요? ( 좋아하다) 

→ 예, __________________________________ ㄹ 거예요.  좋아할 거예요. 

 

4. 지난번에 약속을 어겨서 믿을 수가 없는데요? (이번에는 틀림없다) 

→________________________________ ㄹ 거예요.  이번에는 틀림없을 거예요. 

 

5. 저 옷이 너무 아름답지요?  ( 저에게 안 어울리다) 

→ ________________________________ ㄹ 것 같습니다. 저에게 안 어울린 것 같아요. 

 

6. 오늘은 회사에서 좀 늦을 거예요. ( 그럼 몇 시에 퇴근하다) 

→ _______________________________ ㄹ 건가요 ?  그럼 몇 시에 퇴근할 건가요? 

 

7. 그분 댁으로 찾아가 만납시다. ( 집에 안 계시다) 



→ ______________________________ ㄹ걸요 ?  집에 안 계실걸요? 

 

8. 그분에게 무슨 말을 하셨는데 그렇게 기분이 나쁘시죠? ( 충고하지 말다) 

→ _____________________________ ㄹ걸 그랬어요.  충고하지 말을 걸 그랬어요. 

 

9. 그분을 어떻게 아십니까? ( 어떤 회의 석상에서 만났다) 

→_____________________________ ㄴ 적이 있습니다. 어떤 회의 석상에서 만난 적이 

있어요. 

 

10. 빨간색 양복을 입어보세요. ( 지금까지 빨간색을 입다) 

→ ____________________ㄴ 적이 없습니다.  지금까지 빨간색을 입은 적이 없어요. 

 

11. 영어를 잘하시는데 좀 가르쳐주세요. ( 하기는 하지만 가르치다) 

→ ________________________ ㄹ 줄 모릅니다. 하기는 하지만 가르칠 줄 몰라요. 

 

12. 유학 떠나기 전에 인사하려고 찾아왔어요. ( 난 벌써 떠나다) 

→ _________________________ ㄴ 줄 알았는데. 난 벌써 떠난 줄 알았는데.  

 

13. 밖의 날씨가 더 따뜻하지요? ( 이렇게 따뜻하다) 

→ __________________________ ㄹ 줄 몰랐습니다.  이렇게 따뜻할 줄 몰랐어요. 

 

14. 언제 여기에 오셨습니까? ( 오년 되다) 

→ _______________ㄴ 지 ___________________ .  여기 온 지 오년이 됐어요. 

 

15. 그분이 회사에서 무슨 일을 하세요? ( 무슨 일을 하다) 

→ _______________________________ 는지 모르겠습니다. 무슨 일을 하는지 모르겠어요. 

 

16. 지금 사장님을 뵙고 싶습니다. ( 회의를 하다) 

→ ____________________________ 는 중입니다.  사장님은 지금 회의하는 중입니다. 

 

17. 오늘 회의에서 좋은 안을 많이  내어놓으세요. ( 어제 말씀드린 것 그것이다) 

→ ____________________________ 뿐입니다.  어제 말씀드린 것 그것뿐이에요. 



 

18. 김 선생님도 한 말씀하셨습니까? ( 듣기만 하다) 

→ _____________________________ ㄹ 뿐입니다.  듣기만 할 뿐이에요. 

 

19. 그 친구는 실력이 대단하죠? ( 노력도 대단합니다) 

→ _______________ ㄹ 뿐만 아니라 _____________________ 

실력이 대단할 뿐만 아니라 노력도 대단합니다. 

 

20. 저녁 시간이 지났으나 이것을 끝내고 갑시다 ( 배가 고파서 죽다) 

→ ________________________ ㄹ 지경입니다.  배가 고파서 죽을 지경이에요. 

 

21. 그분이 이 박사님의 성격을 몰라서 약속을 어꼈나봐요? ( 성격을 모르다) 

→ ____________________________________ ㄹ 리가 없습니다.  

그분이 이박사님의 성격을 모를 리가 없습니다. 

 

22. 선생님, 안녕하셨습니까? ( 자네한테 연락을 취하다) 

→ _____________________________ 려던 참이었네.  자네한테 연락을 취하려던 참이었네 

 

23. 몇 시쯤댁에 전화하면 되겠습니까? ( 오후에는 집에 있다) 

→ _________________ ㄹ 테니까 __________________________   

오후에는 집에 있을 테니까 전화하세요. 

 

24. 애인이 오니까 밖으로 막뛰어나가는군요. ( 신도 안 신다) 

→ ______________ 은 채 _________________________________ 

신도 안 신은 채 밖으로 막뛰어나가는군요. 

 

25. 바닷가는 언제나 아름답지요? ( 해가 지다) 

→ ______________________________________ ㄹ 무렵이지요. 해가 질 무렵이지요.  

 

26. 네가 어떻게 우리 집에 다왔니? ( 너도 보고 동생도 만나려고 왔다) 

→ ________________ ㄹ 겸 _______________________ 너도 볼 겸 동생도 만날 겸 왔어요. 

 



27. 그 사람이 왜 사업에 실패했대? ( 아랫 사람을 잘못 채용하다)  

→ ____________________________ ㄴ 탓이래.  아랫 사람을 잘못 채용한 탓이래 

 

28. 선생님은 불어를 어느 정도하세요? ( 영어) 

→ ______________ 만큼 _________________________ 영어만큼 할 수 있어요. 

 

29. 건강하던 사람이 왜 갑자기 쓰러졌어요? ( 과로하다) 

→ ____________________________________ ㄴ 탓입니다. 과로한 탓이에요. 

 

30. 그 회사에서는 대우를 잘해주나요? ( 일하다) 

→ ________________ 는 만큼 ___________________  일하는 만큼 대우를 받을 수 있어요. 

 

 

Bài 2 :  Liên kết 2 cột với nhau 

1. 피아노를 칠 수 있으나    ( )  입어보지 않았습니다  (4) 

2. 내가 전화 걸 거니까    ( )  많이  들었습니다  (11) 

3. 그분이 나를 찾아오는 것은   ( )  집에 있어   (12) 

4. 나에게 맞은 것 같지 않아서   ( )  노래를 부를 수 없어요  ( 1) 

5. 더울 것 같아서     (  )  모른다고 말하세요  (7) 

6. 그 사람을 만난 적이 없지만   ( )  3년 됐어요   (9) 

7. 할 줄 모르면     ( )  부탁이 있어서 입니다  (3) 

8. 거기에 가는 줄 알았다면   ( )  들어가봅시다   (6) 

9. 그 사람과 헤어진 지    ( )  옷을 얇게 입었습니다  (5) 

10. 이 강이 얼마나 깊은지    ( )  부탁 좀 할 걸 그랬어요 (8) 

11. 그는 그녀를 얼마나 사랑했는지  ( )  마음도 고와요   (15) 

12. 지금 기도하는 중인데    ( )  잠깐 기다리십시오  (2) 

13. 직업 중에서     ( )  전실력이 없습니다  (17) 

14. 그는 남의 이야기를 들을 뿐   ( )  모릅니다   (10) 

15. 그녀는 얼굴이 예쁠 뿐만 아니라  ( )  어떤 직업이 좋습니까? (13) 

16. 오늘 손님이 올 텐데    ( )  집을 나갔습니다  (20) 



17. 선생님도 아시는 바와 같이   ( )  한마디도 하지 않습니다 (14) 

18. 들리는 바에 의하면    ( )  병이 재발되었습니다  (22) 

 19. 그는 신을 신은 채    ( )  곧 결혼할 거라고 하던데요 (18) 

20. 그는 해질 무렵에    ( )  대우를 받고 싶습니다  (23) 

21. 책도 빌릴 겸 친구도 만날 겸   ( )  집안으로 뛰어들어갔어요 (19) 

22. 너무 무리한 탓으로    ( )  맛있는 것을 준비하세요 (16) 

23. 우리는 일하는 만큼    ( )  그집에 갔더니 아무도 없었어요(21) 

CHƢƠNG 4 : Đại từ nhân xƣng 

Đại từ cá nhân là sự độc đáo trong tiếng Hàn. Đại từ cá nhân được chia theo từng cấp bậc khác nhau của các thể 

kính ngữ, nó được phân biệt tùy thuộc vào độ tuổi của người nói. Dạng kính ngữ của đại từ cá nhân được chia ra 

làm 3 cấp bậc : self-effacing – tự khiêm tốn, plain – ngang bằng và honorific – kính ngữ. Hệ thống kính ngữ của 

Đại từ cá nhân được chia theo bảng sau đây. 

❖ Đại từ nhân xƣng 

Đại từ Cấp độ Số ít Số nhiều 

Ngôi thứ nhất 

Ngang bằng (평칭) 나/내 (tôi) 우리 

(chúng tôi/chúng ta) Khiêm tốn (겸칭) 저/제 (tôi) 

Ngôi thứ hai 

Ngang bằng(평칭) 나/네 (bạn) 
너희(들)  

(các bạn) 

Kính ngữ(존칭) 선생 (tiên sinh, thầy,cô) 
선생들 

(các thầy,cô/ các tiên sinh) 

Ngôi thứ ba 

Ngang bằng (평칭) 
이/그/저- 사람 

(người- này/ đó/ kia) 

이/그/저- 사람들 

(những người này/ đó/ kia) 

Kính ngữ (존칭) 
이/그/저- 분 

(vị- này/đó/kia) 

이/그/저- 분들 

(những vị- này/đó/kia) 

 

Ví dụ :  

나는 내 구두를 샀습니다.   Tôi đã mua đôi giày (của tôi )  

제가 그분을 만났습니다.   Tôi đã gặp vị đó  

선생은 저에게 한국말을 가르칩니다.  Thầy giáo dạy cho tôi tiếng Hàn Quốc  

우리가 직접 일을 합니다.   Chúng tôi tự ( trực tiếp) làm việc  

그분들이 저희에게 길을 물었습니다.  Những vị đó đã hỏi chúng tôi đường đi  

 

❖ Đại từ chỉ trạng thái  



Đại từ chỉ vị trí “ 이”, “그” và “ 저” không đứng một mình mà theo sau nó có các từ khác nữa, “이” (- này “this “) 

được sử dụng chỉ vị trí của ở gần người nói, “ 그” (đó, ấy – “that” )  được sử dụng để chỉ vị trí của vật ở xa người 

nói và gần người nghe, hoặc vật được đề cập đến trong hội thoại; và “ 저” ( kia – “ that over there”) được sử dụng 

để chỉ vị trí của vật ở xa cả người nói và người nghe 

 

Đại từ chỉ trạng thái có thể được chia theo các thể loại sau đây : Đại từ trạng thái chỉ vị trí của vật ( Material 

(Things ) Demonstrative Pronouns ) và Đại từ trạng thái chỉ nơi chốn( Place Demonstrative Pronouns) 

 

1. Đại từ trạng thái chỉ vị trí của vật ( Material (Things ) Demonstrative Pronouns ) 

Đại từ trạng thái của vật biểu thị khoảng cách của vật và người nói với vật. 

 Gần ( 근칭) Giữa ( 중칭) Xa (원칭) 

Số ít (단수) 이것 – cái này 그것 – cái đó 저것 – cái kia 

Số nhiều (복수) 이것들- những cái này 그것들 – những cái đó 저것들 – những cái kia 

 

 

 

 

 

Khi nói, những cái đại từ trạng thái chỉ vật thường được quy ước theo cách thể hiện theo những  

cách dưới đây. 

이것이   이게 ( cái này )      이것은이건 이것을이걸 

그것이   그게 (cái đó )       그것은그건 그것을그걸 

저것이   저게 (cái kia )       저것은저건 저것을저걸 

 

  Ví dụ :  

이것이 (이게) 내 책입니다.  Cái này là sách của tôi  

그것이 (그게) 무엇입니까?  Cái đó là cái gì?  

저것은 (저건) 장난감입니다.  Cái kia là đồ chơi  

저것을(저걸) 다먹을 수 있어요. Tất cả cái kia đều có thể ăn được  

이것들은 모두 김선생 그림입니다. Những cái này là tranh của thầy Kim  

 

2. Đại từ trạng thái chỉ nơi chốn 

Đại từ trạng thái chỉ nơi chốn chỉ địa điểm, nơi chốn, nó cũng chỉ khoảng cách tương đối từ  

điểm nhìn của người nói. 

Khi nói, các đại từ trạng thái chỉ nơi chốn thường được quy ước theo cách thể hiện theo những  

cách dưới đây. 



여기는   여긴  여기를   여길 

거기는   거긴  거기를   거길 

저기는   저긴  저기를   저길 

Ví dụ :  

여기는  (여긴) 서울역입니다  Đây là ga Seoul  

저기는 (저긴)  남산입니다  Kia là Namsan 

여기에 그릇이 있습니다  Cái chén ở đây  

거기에 무엇이 있습니까?                  Ở đó có cái gì ?  

학생들이 저기에서 공부합니다 Các bạn học sinh đang học ở kia 

 

❖ Đại từ nghi vấn 

Tùy thuộc vào nội dung để hỏi mà đại từ nghi vấn được phân loại theo bảng sau đây 

Nội dung nghi vấn Người ( 사람) Nơi chốn (장소) Số lượng (양) Đồ vật ( 사물) 

Đại từ  nghi vấn 누구 (ai) 어디 (ở đâu) 얼마 (bao nhiêu) 무엇 (cái gì) 

 

Khi nói, các đại từ nghi vấn 누구, 어디, 무엇 thường được quy ước theo cách thể hiện theo những cách 

dưới đây 

누구가   누가 (ai)                   무엇이   뭐가 (cái gì) 

누구를   누굴 (ai)                  무엇을   뭘 (cái gì)  

 

Ví dụ :  

저 사람이 누구입니까?                           Người kia là ai vậy ? 

박선생은 지금 어디에 계십니까 ?                Ngài Park đang ở đâu vậy ? 

이 책 값은 얼마입니까 ?                         Cuốn sách này giá là bao nhiêu ? 

저 아이는 무엇을 (뭘) 하고 있습니까 ?            Đứa bé kia đang làm gì vậy ?  

 

Một số đại từ nghi vấn luôn đứng trước danh từ, quy tắc sử dụng của các đại từ nghi vấn này giống như  

quy tắc sử dụng tính tính ( theo như chapter 7) 

Ý nghĩa của đại 

từ nghi vấn 
Thể loại (종류) Lựa chọn (선택) Đặc tính (성질) Lượng (양) 

Đại từ nghi vấn 어떤 (Loại nào ) 어느 (nào) 무슨(Loại gì) 
몇 

(mấy, bao nhiêu) 

 



 

 

 

 

 

Ví dụ :  

지금은 몇 시입니까?                               Bây giờ là mấy giờ ?  

어떤 사람이 그렇게 말합니까?                      Người nào nói như thế ?  

하루에 몇 시간 한국말을 배웁니까?                Hàng ngày bạn học tiếng Hàn mấy tiếng ? 

요즘 무슨 일을 하십니까?                        Dạo này bạn làm công việc gì ? 

어느 학교에 다닙니까?                             Bạn học trường nào? 

 

Một số đại từ nghi vấn được sử dụng giống như trạng từ  

Ý nghĩa của đại từ nghi vấn Thời gian (때 ) Lý do (이유) 

Đại từ nghi vấn 언제 (khi nào ) 왜(Tại sao ) 

 

Ví dụ :  

언제 집으로 돌아갑니까?                    Khi nào về nhà ? 

김선생이 왜 화가났어요 ?                   Tại sao ngài Kim nổi giận ?  

 

Bài tập chƣơng 4 : Đại từ 

Bài tập 1  :  Điền các từ trong khung vào chỗ trống  

 

 

 

1. 요즘______________는 쉬고 있어요.    

(나) 

2. _____________가 영희니?     

         (네) 

3. ____________가 먼저 갈 테니까 따라와    

(내) 

4. ______________는 김영찰입니다. 잘 부탁드립니다   

(저) 

5. ____________은 몇 시간 가르칩니까 ?     

나 ,  내 ,  저 ,  너 ,  네 ,  선생 ,  사람 ,  분 ,  우리 ,  너희  



(선생) 

6. 그_____________에게도 연락해주시겠습니까?   

(분) 

7. 그_______________이 이것을 할 수 있을까요 ?    

(사람) 

8. _______________ 에게 어려운 일이 생기면_____________에게 알려줘  

(너희)     (나) 

9. ______________혼자서 할 수 없으니까_____________같이 하자   

(저)    (우리) 

10. 저는 의사입니다만_____________의 집업은 무엇입니까?    

(선생) 

 

Bài tập 2  :  Hoàn thành câu sau ,sử dụng “ 이”, “그”, “저”  

 

1. 가 : ______________ 걸 들 수 있겠습니까 ?   (이) 

나:  _____________ 것쯤은 문제 없습니다.  (이) 

 

2. 가:  저기____________ 산이 무슨 산입니까?   (저) 

나:  ______________ 산이 바로 남산입니다.  (저) 

 

3. 가:  이분이 캐나다에서 오신 이 박사님이십니까 ?   

나: 예, ______________분이 박사님이십니다.  (이) 

 

4. 가:  선생님 앞에 있는 그 책이 오편입니까 ?  

나:  ___________ 책말입니까 ?     (이) 

가: 예, ______________책말입니다.   (그)  

 

5. 가:  어제 제 사무실에 김영수씨가 찾아 왔었습니다. 

나:  ___________분은 지금 무엇을 하고 계십니까 ?  (그) 

가 : 저도________ 분이 무엇을 하시는지 잘 모릅니다. (그) 

 



6. 가:  저기 계시는_________분을 아십니까?   (저) 

나:  아니요, 모르겠는데요. 

가: _________분이 바로 루이 대학교 총장님이십니다. (저) 

 

7. 가:  여기_________걸 좀 잡숴 보세요.   (이) 

나:  __________게 뭔데요?     (이) 

가: ____________건 제가 만든 과자입니다.  (이) 

 

Bài tập 3 : “ Điền đai từ trong khung vào chỗ trống  

 

 

 

 

1. 어제 결석한 사람이 ______________입니까 ?    (누구) 

2. 그 바지는 ______________ 에서 샀습니까 ?     (어디) 

3. 여기는 현대 회사입니다. __________를 찾으십니까?   (누구) 

4. _________ 김영수입니까?       (누가) 

5. ____________를 가시는데 그렇게 급히 가십니까?    (어디) 

6. _____________이 그렇게 어렵습니까 ?     (무엇) 

7. ___________ 드립니까?       (무엇) 

8. 여기가___________입니까 ?       (어디) 

9. ______________를 그렇게 기다리십니까?     (누구) 

10. 손에 든 것이___________ 입니까 ?      (무엇) 

11. 그 신랑은_____________ 사람입니까 ?     (어떤) 

12. 선생님은_____________나라에서 오셨습니까?    (어느) 

13. 이것은__________음식 입니까?      (무슨) 

14. 오늘 손님은___________ 분입니까 ?      (어떤) 

15. ___________고향으로 돌아가시겠습니까 ?     (언제) 

16. 지금은____________  시입니까 ?      (몇) 

17. ____________종류의 직업을 구하십니까?    (어떤) 

18. _____________ 회답을 하시지 않았습니까?     (무슨) 

누구  어디  무엇  어떤  어느 

얼마   언제  왜  무슨  몇 

 



19. ______________이유로 회사를 그만두었습니까?    (무슨) 

20. 앞으로 경제 에대해서_________ 마디만 좀 말씀해 주십시오. (몇) 

 

CHƢƠNG 5 : SỐ 

Số đêm trong tiếng Hàn được chia thành 2 hệ thống : hệ thống số Thuần Hàn (Native Korean Numbers) và hệ 

thống số Hán Hàn (Sino Korean Numbers) 

❖ Số biểu thị số lƣợng  

1. Số thuần Hàn 

1.1 Hệ thống số Thuần Hàn chỉ tính tới 99. Từ 100 trở đi thường sử dụng theo hệ số Hán  

Hàn. Hệ thống số Thuần Hàn chỉ số lượng được chia theo như sau :  

1  하나  20  스물 

2  둘  30  서른/서른 

3  셋  40  마흔 

4  넷  50  쉬흔/쉰 

5  다섯  60  예순 

6  여섯  70  일흔 

7  일곱  80  여든 

8  여덟  90  아흔 

9  아홉  99  아흔아홉 

10  열  100  백 

1.2 Khi đếm số lượng đồ vật, số đêm thường đứng sau danh từ chỉ vật và đứng trước từ chỉ 

đơn vị . Trong trường hợp, “하나‟, “둘”,”셋” và “ 넷” được biến đổi tương ứng thành 

“ 한”, “두”, “세”, “네”  

Ví dụ :  

종이 한 장  Một tờ giấy  사람 두 명  Hai người 

술 세 병  Ba chai rượu  고양이 네 마리  Bốn con mèo 

옷 다섯 벌  Năm bộ quần áo  구두 여섯 켤레  Sáu đôi giày  

 

Đôi khi, hai hoặc nhiều hơn có thể được kết hợp với nhau .Trong trường hợp như vậy, số đếm  

được thay đổi theo mẫu sau đây :  

Ví dụ :  

커피 한두 잔  Một hai tách café 책 두세 권  Hai ba cuốn sách 

연필 서너 자루  Ba bốn cây bút chì 사과 너댓 개  Bốn năm trái táo 



밥 대여섯 그릇  Năm sáu chén cơm 사람 예닐곱 분  Sáu bảy vị  

1.3 Khi đếm ngày thì sử dụng hệ thống số Thuần Hàn như sau :  

1 ngày    하루 11 ngày  열하루 

2 ngày    이틀 12 ngày  열이틀 

3 ngày    사흘 20 ngày  스무날 

4 ngày    나흘 21 ngày  스무하루 

5 ngày    닷새 22 ngày  스무이틀 

6 ngày    엿새 23 ngày  스무사흘 

7 ngày    이레 27 ngày  스무이레 

8 ngày    여드레 28 ngày  스무여드레 

9 ngày    아흐레 29 ngày  스무아흐레 

10 ngày  열흘 30 ngày  그믐 

“그믐” dùng để chỉ ngày cuối cùng của tháng . Tương tự như vậy, chú ý “초하루” chỉ ngày đầu  

tiên của tháng, “보름” chỉ ngày thứ 15 giữa tháng  

2. Sino-Korean Cardinal numbers  

Dưới đây là hệ số đại diện cho số Hán Hàn : 

1   일    20   이십 

2   이    30   삽십 

3   삼    100   백 

4  사    1000   천 

5  오    10,000   만 

6  육    100,000  십만 

7  칠    1000,000  백만 

8  팔    10,000,000  천만 

9  구    100,000,000  억 

10  십    1,000,000,000  십억 

Hệ số Hán Hàn có cách sử dụng khá khác với hệ thống số Thuần hàn . Ví dụ, số Hán Hàn được  

sử dụng để diễn tả ngày, tháng ,năm, tiến hoặc khi mượn một số ngôn ngữ nước ngoài đi kèm.  

Theo ví dụ dưới đây :  

Ví dụ :  

1986 년 2 월 21 일  천구백팔십육년 이월 이십일일  (năm 1986) 



41 페이지 (page)      사십일페이지 (trang 41) 

1,390원    천삼백구십원 (1,390 won ) 

3, 4 개월   삼,사개월 (3,4 tháng) 

4 인분    사인분 (4 phần ăn) 

600 그램 (g)                               육백그램 (600 g) 

25 킬로미터 (km)                      이십오킬로미터 (25 km) 

❖ Ordinal Number Số thứ tự  

1. Native Korean Ordinal Numbers Số thứ tự Thuần Hàn  

Thành phần cơ bản của số thứ tự Thuần Hàn là “Cardinal Numbers Số biểu thị số lƣợng +  

(번)째” . Trong trường hợp, “하나”, “둘”, “셋”,”넷” được biến đổi thánh “ 첫”, “두”, “세”,”네”  

Ví dụ :  

첫(번)째  (Lần)  Thứ nhất 

두(번)째  (Lần)   Thứ hai 

세(번)째  (Lần)   Thứ ba  

네(번)째  (Lần)   Thứ tư                                   

다섯(번)째  (Lần)  Thứ năm 

여섯(번)째  (Lần)  Thứ sáu 

 

열(번)째  (Lần)  Thứ mười  

열한(번)째  (Lần ) Thứ mười một 

열두(번)째  (Lần)  Thứ mười hai  

 

2. Sino-Korean Ordinal Numbers Số thứ tự Hán Hàn 

Số thứ tự Hán Hàn được thể hiện theo cấu trúc cơ bản “ 제+ Cardinal Numbers Số biểu thị số  

lƣợng” 

Ví dụ :  

제일  Thứ nhất  

제이  Thứ hai  

제삼  Thứ ba  

제사  Thứ tư 

제십  Thứ mười 



제백십이 Thứ một trăm mười hai  

Ví dụ :  

그분이 첫번째 손님입니다.  Vị đó là khách thứ nhất  

우리 집은 셋째집입니다.  Nhà tôi là ngôi nhà thứ ba 

두번째 골목으로 들어오세요.  Hãy đi vào hẻm thứ hai 

제육과를 펴보세요.   Hãy mở sách bài thứ 6  

제십차 UN총회가 열리고 있습니다. Hội nghị UN lần thứ 10 đang được mở ra 

 

Bài tập chƣơng 5 :  ố Đếm 

Bài tập 1 :   Viết  các số bằng chữ theo hệ thống số Thuần Hàn  

1. 1  (   )                        56  (   ) 

   하나       쉰여섯 

12 (   )                        67 (   ) 

  열둘       여순일곱 

23 (   )                      78 (   ) 

  스물셋       일흔여덟 

34 (   )                      89 (   ) 

  서른넷       여든아홉 

45 (   )                    90 (   ) 

  마흔다섯      아흔 

 

2. 큰 누나가 22(   )살이고 작은 누나가 20(  )살이고 형이 18( )살입니다. 

   스물두     스무   열여덟 

3. 아버지는 (   )이시고, 어머니는 47(    )이십니다. 

   마흔아홉     마흔일곱 

4. 학교수업은 8(  )시반에 시작해서 오후 3(  )시면 끝납니다. 

   여덟     세 

5. 편지 봉투 19(   )장하고, 공책 15(  )권하고, 볼펜 2(두) 자루 주십시오. 

   열아홉   열다섯 

6. 학교에서 4(  )시간 집에서 1(  )시간 모두 5(다섯)시간 공부했습니다. 

   네    한 

7. 하루 (  )에 몇 시간 일하십니까 ?  



1 일 

8. 저는 사흘(   ) 동안 아무것도 먹지 못 했습니다. 

   3 일 

9. 술서너 (   ) 잔 마시고 취했습니다. 

  3,4  

10. 배 한두 (  ) 개하고 사과 대여섯 (   )개 가져오세요. 

  1,2    다섯여섯 

 

Bài tập 2 : Viết  các số bằng chữ theo hệ thống số Hán Hàn  

1. 1 (   )                           12 (   ) 

   일      십이 

10 (  )                           34 (   ) 

  십      삼십사 

100 (  )                          56 (   )  

  백      오십육  

1000 (  )                          78 (   )  

  천      칠십팔 

10,000 (  )                        901 (   )  

  만      구백일 

 

2. 제 생일은 1(  )월 17(   )일입니다. 

   일  십칠 

3. 6(  )월 25(   )일이 무슨 날인지 아십니까?  

  육  이십오  

4. 이 치마는 26,000(   )원에 샀습니다. 

    이만육천 

5. 저는 그 책 84(    )페이지 밖에 못 읽었습니다. 

    팔십사 

6. 한 30(    )분 더 기다렸습니다. 

   삼십 

7. 불고기 이(  )인분하고 갈비사(  )인분 주십시오. 

   2    4 



8. 육십(  )km로 달렸는데 순경이 차를 세웠습니다. 

  60 

9. 구(  ) 천원짜리를 팔(  )천원에 주었습니다. 

  9    8 

10. 여기에 온 지 십삼(  )년 되었습니다. 

    13 

Bài tập 3 : Điền chữ tƣơng ứng vói số trong ngoặc  

1. 1(  ) 주일 13(  )시간 가르칩니다. 

  일   열세 

2. 이번 여행은 2(  ) 개월 걸립니다. 

    이 

3. 8(  )시 30(   )분에 만나기로 했습니다. 

  여덟  삼십 

4. 19(   )살인데 시집 가래요. 

  열아홉 

5. 3(  )달 전에 부산에 갔다 왔습니다. 

  세 

6. 몸이 아파서 4(   ) 동안 출근하지 못 했습니다. 

         나흘 

7. 6(  )월 17(   )일 경에 떠날겁니다. 

  육         십칠 

8. 이것은 1(  )권에 8,500(   )원입니다. 

   한   팔천오백 

9. 세계 제 2(  )차 전쟁이 끝나자 우리 나라는 2(  )로 나누었습니다. 

   이      둘 

10. 우리 집은 저 모퉁이에서 오른쪽으로 1(   )째집입니다. 

       첫(번) 

 

Chƣơng 6 : Tiểu từ 

Tiểu từ được phân loại ra làm 3 loại dựa vào chức năng của nó : Tiểu từ trường hợp The case Particles, tiểu từ phụ 

trợ The Auxiliary Particles, Tiểu từ liên kết The Connective Particles  



Tiểu từ trường hợp thường đi theo sau danh từ và là dấu hiệu để nhận biết vai trò của danh từ đó ở trong câu. Tiểu 

từ trường hợp được chia ra làm ba loại: Tiểu từ chỉ chủ ngữ, Tiểu từ chỉ tân ngữ và tiểu từ  phó từ. 

Tiểu từ phụ trợ được cộng thêm vào sau những từ mang ý nghĩa đặc biệt, nó có thể đi theo sau danh từ, một tiểu 

từ khác, một trạng từ hay thậm chí là một động từ. 

Tiểu từ liên kết dùng để liên kết danh từ với danh từ.  

❖ Case Particle Tiểu từ trƣờng hợp  

1. Nominative Particle Tiểu từ chỉ chủ ngữ  

 

 

1.1 Tiểu từ đứng sau danh từ và chỉ danh từ đó là chủ ngữ ở trong câu.Danh từ có patchim (phụ âm  

cuối) thì đi với 이, danh từ không có patchim (phụ âm cuối) thì đi với 가 

Ví dụ :   

눈이 옵니다   Tuyết rơi  

꽃이 예쁩니다   Bông hoa đẹp 

버스가 달립니다  Xe bus chạy 

죽느냐 사느냐 문입니다 Vấn đề là sống hay chết 

택시로 가는 것이 더 빠릅니다 Đi bằng taxi nhanh hơn  

 

Khi tiểu từ chỉ chủ ngữ 이, 가 đứng đằng sau đại từ ngôi thứ nhất “ 나” và “저”, đại từ ngôi thứ 

hai “ 너 “ ,hoặc đại từ nhân xưng chỉ người “ 누구” thì những đai từ này được biến đổi thành “ 내, 

제, 네. 누”  

Ví dụ :  

내가 그 일을 했습니다   Tôi đã làm việc đó  

제가 숙제를 했어요   Tôi đã làm bài tập 

네가 어제 나에게 전화를 했니? Bạn đã điện thoại cho tôi à?  

누가 영어를 가르칩니까?                     Ai dạy tiếng Anh ?  

 

 

 

(Bảng 3 ) Tiểu từ  

Tiểu từ trường hợp 

(격조사) 

Tiểu từ chỉ chủ ngữ 

(주격조사) 
-이/가, -께서 

Tiểu từ chỉ tân ngữ 

(목적격조사) 
-을/를 

- 이/가, - 께서 



Tiểu từ phó từ 

(부사격조사) 

Dative Particle 

Tiểu từ chỉ định người,vật 

được nhận 

-에, 에게, /-한테-께 

Locative Particle 

Tiểu từ chỉ định người,vật 

cho đi 

-에서,-에게서 /-한테서 

Instrumental Particle 

Tiểu từ chỉ phương 

tiện,cách thức 

-으로 

Tiểu từ phó từ 

(보조사) 

-은/는, -만, -도 

-부터,-까지,-부터 

~-까지.-조차 

-마저,-마다 

-(이)나, (이)야 

-보다 .-처럼 

Tiểu từ liên kết 

Tiểu từ liên kết -와/과, -하고 ,-(이)랑 

Tiểu từ chỉ sở hữu -의 

 

1.2 Khi chủ ngữ sử dụng trong trường hợp tôn kính thì dung “ 께서”. Khi “께서” được sử dụng làm 

tiểu từ chỉ chủ ngữ thì động từ trong câu đó phải chia theo dạng kính ngữ “(으)시”  

Ví dụ :  

아버지께서 지금 말씀 중이십니다. Ba đang nói 

김 선생님께서 댁으로 가셨습니다. Thầy(ngài) Kim đã đi về nhà rồi  

사장님께서는 외출하셨어요.  Giám đốc đã đi ra ngoài  

선생님께서는 댁이 어디에 있으십니까?          Nhà của (ngài) thầy ở đâu ạ? 

할머니께서 집에 돌아오셨어요 Bà đã về nhà rồi  

 

1.3 Thỉnh thoảng những tiểu từ chỉ chủ ngữ có thể xuất hiện nhiều hơn hai lần trong một câu. Ví dụ 

trong trường hợp danh từ đầu tiên là chỉ ngữ chính và danh từ thứ hai là chủ ngữ của mệnh đề phụ. 

Ví dụ :  

철수는 마음이 좋습니다.  Bạn Chulsoo tấm lòng tốt  

수희는 마음이 관대해요.  Bạn Soonhee tấm lòng hào phóng 

코끼리는 코가 깁니다.   Con voi cái mũi dài  



그 사람은 의사가 되었어요.  Người đó đã trở thành bác sĩ  

저분은 김 선생이 아니에요.  Vị kia không phải là ngài Kim  

 

2. Tiểu từ chỉ tân ngữ  

 

 

2.1 Tiểu từ chỉ tân ngữ đứng sau danh từ là dấu hiệu để nhận biết danh từ đó tân ngữ trong câu. Nếu 

danh từ chỉ tân ngữ có patchim (phụ âm cuối) thì đi với 을 ,nếu danh từ chỉ tân ngữ không có 

patchim (phụ âm cuối ) thì đi với 를 

Ví dụ :  

그분은 운동을 좋아해요.   Vị đó thích thể thao   

나는 아침에 신문을 읽습니다.   Tôi đọc báo vào buổi sáng 

저분은 영어를 잘합니다.   Vị kia giỏi tiếng Anh 

나는 어제 부모님께 편지를 썼습니다.  Hôm qua tôi đã viết thư cho ba mẹ  

제가 누구인지를 아십니까 ?                  Bạn có biết tôi là ai không?  

 

2.2 Trong văn nói, một số trường hợp 을, 를 ngoài để chỉ danh từ là tân ngữ trong câu còn được sử 

dụng để nhấn mạnh hoặc phủ định. 

Ví dụ :  

몇 시쯤 집을 가나요 ?                     Mấy giờ thì về nhà ? 

전 부산에 자주 출장갑니다.   Tôi thường đi công tác ở Busan 

매일 시장에 들리십니까?                    Hàng ngày bạn có ghé qua chợ không? 

놀라지 마세요.     Đừng ngạc nhiên 

그 아이가 말을 잘 듣지 않아요.  Đứa bé đó không nghe lời  

 

Đôi khi các tiểu từ chỉ chủ ngữ và tiểu từ chỉ tân ngữ được bỏ qua, đặc biệt là trong văn nói giao 

tiếp. Mặc dù được bỏ qua nhưng ý nghĩa của cân văn vẫn không đổi. 

Ví dụ :  

너 (      ) 어디가니?                        Bạn đi đâu vậy ?  

그 사람 (       )의사입니까 ?     Người đó là bác sĩ phải không? 

운동(     ) 좋아하십니까?                    Bạn có thích thể thao không? 

저분은 영어(           )잘합니다.  Vị đó giỏi tiếng Anh 

철수  (       ) 밥 (            )먹었어요. Chulsoo đã ăn cơm  

-을/를 

 



 

3. Tiểu từ phó từ  

ㄱ. Dative Particle Tiểu từ chỉ định ngƣời,vật đƣợc nhận 

 

 

 

 

1. Với ngƣời hoặc động vật dùng “에게” hoặc “한테”, còn lại thì sử dụng “ 에”  

Ví dụ :  

철수가 꽃에 물을 줍니다.   Choolsu cho nước cho hoa  

나무에 손을 대지 마시오.   Đừng chạm tay vào cây  

나는 친구에게 생일선물을 보냈어요.  Tôi đã gửi quà sinh nhật cho bạn của tôi  

누구에게 편지를 씁니까?                   Bạn viết thư cho ai vậy ? 

누가 고양이한테 방울을 달지?               Ai đeo chuông cho con mèo vậy ?  

 

Tiểu từ “에” được sử dụng với nhiều cách đa dạng sau đây :  

(1) Đứng sau từ nơi chốn khi đi với động từ chuyển động, để chỉ phương hướng của hành  

động  

Ví dụ :  

영수가 김포 공항에 나갔습니다. Youngsoo đã đi tới sân bay Kimpo 

나는 학교에 갑니다.   Tôi đến trường 

내일 우리 집에 오세요.  Ngày mai hãy đến nhà chúng tôi  

이 기차는 내일 아침 부산에 도착합니다. Xe lửa này ngày may tới Busan 

고향 집에 편지를 보냈습니까?               Bạn đã gửi thư cho nhà ở quê chưa ? 

 

(2) Được sử dụng với khi đi cúng với một số động từ không chuyển động để chỉ vị trí của 

người hoặc vật, nhần mạnh tần suất hành động  

Ví dụ :  

저는 내일 집에 있겠습니다.  Ngày mai tôi sẽ ở nhà  

철수는 대학교에 입학했습니다. Chulsoo đã nhập học ở trường đại học 

그 옷은 내 몸에 꼭 맞아요.  Cái áo đó rất hợp với tôi  

이 약은 신경통에 좋습니다.  Thuốc này tốt cho đau thần kinh 

 

(3) Được sử dụng với ...... 

-에, -에게 /-한테, -께 

 



Ví dụ :  

몇시에 학교에 갑니까 ? 

아침에 우리집에 오세요. 

나는 토요일에 집에 있어요. 

시월에 제주도에 가겠습니다. 

여름에는 바닷가에 가요. 

 

(4) Được sử dụng với ...... 

Ví dụ :  

천둥 소리에 깜짝놀랐어요. 

비에 옷이 흠뻑젖었군요. 

가뭄에 농부들이 걱정하고 있어요. 

그 친구는 병에 시달리고 있습니다. 

(5) Được sử dụng với ...... 

Ví dụ :  

그것을 얼마에 사셨어요 ? 

이 물건은 한 개에 천원입니다. 

일주일에 닷새 일해요. 

한달에 한번 출장갑니다. 

이 시계는 하루에  1분씩 틀려요. 

 

2. “-꼐” là kính ngữ của “-에게/ 한테”  

Ví dụ :  

선생님께 여쭈어 보세요. Hãy thử hỏi thầy giáo  

부모님께 말씀을 드렸습니다. Hãy nói với ba mẹ 

할머님께 안부전해 주세요. Hãy chuyển lời hỏi thăm tới bà giùm tôi 

어른들께 먼저 인사를 드리세요. Hãy chào người lớn trước 

박 선생께는 초청장을 보내지 못했습니다. Tôi đã không thể gử thiệp mời tới ngài  

Park  

ㄴ. Locative Partive  Tiểu từ chỉ nơi chốn  

에서/ -에게서/-한테서 

 



 

1. Đằng sau danh từ chỉ nơi chốn thƣờng đi với “에서”,chỉ nơi xảy ra hành động  

Ví dụ :  

어디에서 일하십니까?           Bạn làm việc ở đâu? 

시장에서 바지를 샀습니다 Tôi đã mua quần ở chợ 

한국에서 무엇을 하십니까?   Bạn làm gì ở HÀn Quốc 

길에서 친구를 만났어요 Tôi đã gặp bạn ở trên đường 

친구가 사무실에서 기다려요 Bạn tôi đang đợi ở văn phòng 

 

(1) “에”, “에서” được sử dụng để đứng sau từ chỉ nơi chốn, trong cách dùng chúng có 

một số điểm khác nhau ở cách dùng theo ví dụ sau đây :  

Ví dụ :  

학생들이 교실에 있습니다.  Các bạn học sinh đang ở trong phòng học 

학생들이 교실에서 공부합니다. Các bạn học sinh đang học trong phòng học 

쥐가 저 구멍에 숨었어요.  Con chuột trốn ở trong cái lỗ kia 

쥐가 저 구멍에서 죽었어요.  Con chuột đã chết trong cái lỗ kia 

다방에 친구와 같이 갔어요.  Tôi đã đi cùng với bạn đến tiệm cafe 

다방에서 친구를 만났어요.  Tôi đã gặp bạn ở tiệm cafe 

저는 어제 서울에 왔습니다.  Hôm qua tôi đã tới Seoul 

   저는 서울에서 살고 있습니다.  Tôi đang sống ở Seoul  

시장에 나갑니다.   Tôi đi ra chợ  

시장에서 물건을 삽니다.  Tôi mua đồ ở chợ  

 

(2) Thỉnh thoảng “에서” thường được dùng để chỉ sự xuất phát tại một địa điểm hoặc 

thời điểm  

Ví dụ :  

어느 나라에서 오셨어요 ?                          

Bạn đến từ nước nào? 

학교에서 몇 시에 집에 갑니까?                     

Mấy giờ bạn từ trường về nhà? 

열에서 일곱을 빼면 셋이 됩니다. 

Từ 10 trừ 7 còn 3 



이 책은 도서관에서 가져왔어요. 

Tôi đem cuốn sách này từ thư viện về 

저는 아침 여섯시에서 일곱시 사이에 일어납니다. 

Buổi sáng khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ tôi thức dậy  

 

2. “-에게서/한테서 “ đƣợc sử dụng đằng sau những danh từ liên quan tới ngƣời hoặc  

động vật và chúng có thể trao đổi cho nhau khi sử dụng  

Ví dụ :  

나는 어머니에게서 그 말을 들었어요.  Tôi đã nghe lời nói đó từ mẹ 

친구에게서 초대를 받았어요.  Tôi đã nhận lời mời từ bạn 

영자한테서 그 책을 빌리겠습니다. Tôi sẽ mượn cuốn sách đó từ Youngja 

선배한테서 영어를 배워요. Tôi đã học tiếng Anh tiền tiền bối 

개한테서 냄새가 나요.  Mùi phát ra từ con chó  

ㄷ. Instrumental Particle  Tiểu từ chỉ phƣơng tiện,cách thức 

-(으)로 

 

1. Có ý nghĩa sử dụng chỉ cách thức của hành động . Khi danh từ có phụ âm cuối thì  

đắng sau đi với “으로 “, khi không có phụ âm cuối thì đằng sau đi với “로”  

Ví dụ :  

한국에 비행기로 왔어요. Tôi đã đến Hàn Quốc bằng máy bay 

한국음식은 수저로 먹어요. Những món ăn Hàn Quốc ăn bằng muỗng,đũa 

붓으로 그림을 그립니다. Vẽ tranh bằng bút lông 

영어로 말씀하세요.  Hãy nói bằng tiếng Anh 

녹음 테이프로 한국말을 배웁니다. Tôi học tiếng Hàn bằng băng ghi âm 

  

   Một số trường hợp khắc sử dụng “(으)로”  

    (1) Đứng đằng sau động từ, chỉ phương hướng của hành động  

Ví dụ :  

어디로 가세요 ?                               Bạn đi đâu? 

내일 유럽으로 떠납니다  Tôi rời tới Europe 

그 버스는 종로로 가지 않아요. Xe buýt đó không đi tới Chongro 

저는 남쪽으로 여행을 가겠어요. Tôi sẽ đi du lịch ở phía nam  



오른쪽으로  돌아가세요.  Hãy quay lại phía bên phải 

 

(2) Chỉ lí do của sự kiện  

Ví dụ:  

무슨 일로 오셨어요 ?                          

Bạn tới đây vì việc gì? 

저는 병으로 무척 고생했습니다. 

Tôi vì bệnh đã rất khổ sở  

그 사람은 교통사고로 많이  다쳤습니다. 

Người đó vì tai nạn giao thông đã bị thương nhiều 

회사일로 정신이 없어요. 

Tôi vì công việc công ty đã rất bận rộn  

이번 비로 피해가 많아요. 

Vì mưa lần này đã thiệt hại nhiều  

 

(3) Được sử dụng để diễn tả phương thức hành động 

Ví dụ :  

그 사람은 반가운 얼굴로 나를 맞이했어요. 

Người đó đã đón tôi bằng khuôn mặt vui mừng 

서로 악수로 인사를 나눕니다. 

Chúng tôi đã chào nhau bằng cách bắt tay  

이젠 밝은 마음으로 돌아왔습니다. 

Từ bây giờ tôi quay lại bằng tấm lòng sáng 

물이 얼어서 얼음으로 변했습니다. 

Nước đóng băng lại rồi biến thành đá 

결국 동생과 같이 가기로 결정했어요. 

Cuối cùng tôi đã quyết định đi với em trai  

 

2. Đƣợc sử dụng sau danh từ chỉ ngƣời, chỉ bản chất, tính chất 

Ví dụ :  

저는 선교사로 한국에 왔습니다. 

Tôi tới Hàn Quốc với tư cách là người truyền đạo 

그분은 의사로 병원에서 일해요. 

Vị đó làm việc ở bệnh viện với tư cách là bác sĩ  

그분은 운전사로 취직했습니다. 

Vị đó đã nhận việc với công việc lái xe 



그 친구가 졸업생 대표로 답사를 했습니다. 

Bạn đó đã trả lời với tư cách là người đại diện trong buổi lễ tốt nghiệp 

그 여자는 신부감으로 좋아요. 

Cô ấy là mẫu cô dâu lý tưởng  

 

❖ Auxiliary Particles Tiểu từ phụ trợ  

1. - 는/은 

Được sử dụng để nhấn mạnh chủ đề, danh từ đằng trước có phụ âm cuối đi với 은, không có phụ 

âm cuối đi với 는 

1.1 Được sử dụng sau danh từ để nhấn mạnh chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu đó 

Ví dụ :  

저 분은 김 선생님이에요.  Vị kia là ngài Kim 

이 연필은 참 좋아요.   Cây bút chì này rất tốt 

나는 아침에 밥은 잘먹습니다.  Tôi ăn cơm vào buổi sáng 

그 가게에서 사과를 팔아요.  Ở tiệm này có bán táo  

 

1.2 Khi được sử dụng kết hợp với tiểu từ khác, trạng từ hoặc động từ, thì đôi khi được biến 

đổi thành “ㄴ” ,Trông một số trường hợp sau. 

   Ví dụ :  

저는 아침에 바빠요.  Buổi sáng tôi bận 

이 버스는 종로로는 안가요.  Xe buýt này không tơi Chongro 

이 문장을 조금은 이해합니다.  Câu mày tôi hiểu một chút 

기분이 좋지는 않아요.  Tâm trạng không vui 

돈이 있으면 사겠어요.  Nếu mà có tiền thì sẽ mua 

 

2. –만 

Chỉ sự duy nhất,, nhưng nó không mang ý nghĩa tương phản. 

  2.1 Khi no xuất hiện sau danh từ, thì danh từ đó thường là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong  

   câu.Khi nó đứng sau danh từ thì các tiểu từ khác bị lược bỏ. 

   Ví dụ :  

그는 공부는 안하고 잠만 자요. Anh ấy không học bài chỉ ngủ thôi 

그 것만 잡수십시오.   Hãy chỉ ăn cái đó thôi 

그분만(이)  내 마음을 아실겁니다. Chỉ vị đó hiểu lòng tôi 



저는 싼 옷만 입어요.   Tôi chỉ mặc áo rẻ tiền 

   

 

2.2 Thỉnh thoảng nó được sử dụng để kết nối một số tiểu từ trong văn nó, trạng từ hoặc động  

từ  

Ví dụ :  

아침에만 공부하고, 오후에는 사무실에 가요. 

Tôi chỉ học vào buổi sáng, buổi chiều tôi đến văn phòng  

저는 쭉서울에서 살았어요. 

Tôi đã chỉ sống ở Seoul trong một thời gian dài 

그 편지를 저한테만 보여주세요. 

Bức thư đó chỉ cho tôi xem thôi 

빨리만 읽지 마세요. 

Đừng có chỉ lo đọc nhanh 

철수는 말을 듣고만 있어요 

Chulsoo chỉ ngồi nghe  

 

3. –도 

Truyền đạt ý nghĩa mang tính toàn diện. 

3.1 Thường được sử dụng với danh từ. 

Ví dụ :  

저도 학생이에요.    Tôi cũng là học sinh 

그는 장구도 잘 쳐요.    Anh ấy tennis đánh  cũng giỏi 

그 녀는 공부도 잘하고 일도 잘합니다. Cô ấy học cũng giỏi và làm việc cũng giỏi 

그 아이는 아버지도 어머니도 없습니다. Đứa bé đó ba cũng không có, mẹ cũng không có 

그 사람은 학생도 아니고 선생도 아니에요. Người đó học sinh cũng không phải, giáo viên  

viên cũng không phải  

 

   3.2 Nó được dùng để nhấn mạnh khi nó đi với tiểu từ khác, hoặc khi đi với trạng từ, động từ 

   Ví dụ :  

일요일에도회사에나갑니다. Chủ nhật tôi cũng đến công ty  

한국에도친구가많아요. Ở Hàn Quốc tôi cũng nhiều bạn 

저기차는빨리도달리는군요. Cái xe lửa kia chạy cũng nhanh nhỉ 

그분은 아파서 회사에 가지도 못했습니다. Vị ấy bệnh nên đã không thể đến công ty 



그 여자는 부유하지도 가난하지도 않습니다. Cô gái ấy không phải giàu cũng không nghèo 

 

4. –부터 

Chỉ điểm bắt đầu của thời gian hoặc không gian. 

4.1 Nó được sử dụng với danh từ. 

Ví dụ :  

오전  9시부터 수업을 시작합니다. Giờ học bắt đầu từ  9 giờ sáng  

내일부터 학교에 일찍 오세요.  Ngày mai hãy tới trường sớm  

이 꽃은  2 월부터 피어요.  Hoa này bắt đầu nở từ tháng 2 

오늘은 101 페이지부터 공부하겠습니다. Hôm nay sẽ học từ trang 101 

기초부터 잘 배워야 해요. Phải học tốt từ cái cơ bản  

 

Khi sử dụng với danh từ, nó diễn đạt điểm bắt đầu chính xác . 

Ví dụ :  

무엇부터 시작할까요?                           Bắt đầu từ cái gì đây? 

손부터 씻고 잡수세요.   Rửa tay trước tiên rồi hãy ăn 

어떤 식당은 돈부터 내요.  Một số nhà hàng nào đó trả tiền trước 

눈뜨면 담배부터 피우는 사람이 있어요. Có người nếu mở mắt là hút thuốc lá trước tiên 

복습부터하고 질문을 받겠습니다. Trước tiên thì ôn tập rồi sau đó tôi sẽ nhận câu hỏi  

 

4.2 Khi nó đi với tiểu từ khác, hoặc với trạng từ, động từ. 

Ví dụ :  

학교에서부터 걸어 왔어요. Tôi đã đi bộ từ trường 

아침 일찍부터 서둘러야 해요. Phải nhanh chóng từ sáng sớm 

언제부터 운전을 했습니까? Bạn lái xe từ khi nào vậy ? 

어려서부터 재주가 있었어요. Từ bé đã có năng khiếu 

나면서부터 벙어리야  Từ khi sinh ra đã là người câm  

 

5. –까지 

5.1 Dùng để chỉ điểm chấm dứt của thời gian hoặc không gian. 

Ví dụ :  

언제까지 기다리시겠어요?                        Bạn sẽ đợi tới khi nào?  

동대문까지 같이 갑시다 Hãy cùng tôi đi tới tận Dongdaemun 



오늘은 150페이지까지 읽겠습니다 Hôm nay sẽ đọc đến trang 150 

어제 밤늦게까지 책을 보았어요 Hôm qua tôi đã đọc sách tới tận khuya  

성공할때까지 돌아오지 않겠어요 Tôi sẽ không quay trở về cho tới khi thành công 

 

5.2 Diễn đạt sự ngạc nhiên, kỳ vọng của người nói, sự ngạc nhiên hoặc kỳ vọng này thường ở  

mức cơ bản cho tới mức lớn nhất  

Ví dụ :  

너까지 나를 믿지 못하면 어떻게 하지 ?       

Đến cả bạn cũng không tin tôi thì biết làm thế nào? 

대학까지 졸업하고 그걸 몰라?               

Tốt nghiệp tới đại học, cái đó cũng không biết sao? 

졸업할때는 최고상까지 탔다. 

Khi tốt nghiệp tôi đã nhận tới giải thưởng cao nhất 

사무실에서 까지잠을 자면 큰일이에요. 

 Đến cả ở văn phòng cũng ngủ thì có chuyện lớn 

고향에 있는 가족에게까지 소문이 났습니다. 

Tin đồn tới tận nhà ở quê  

6. - 부터 ~ - 까지 

Chỉ thời điểm bắt đầu và kết thúc : từ ... đến ... 

6.1 Thường được sử dụng với danh từ. 

Ví dụ :  

저는 오전 여덟시부터 오후 다섯시까지 근무해요. 

Tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

일과부터 오과까지 시험보겠어요. 

Sẽ làm bài kiểm tra từ bài 1 đến bài 5 

일월부터 삼월까지 제일 바빠요. 

Từ tháng 1 đến tháng 3 là bận nhất 

아침부터 저녁까지 놀기만 했습니다. 

Từ sáng tới chiều chỉ chơi thôi 

지금부터 내일 아침까지 굶으세요. 

Hãy nhịn đói từ bây giờ đến sáng mai 

 

6.2 Được sử dụng với tiểu từ khác /hoặc với động từ. Khi được sử dụng vở tiểu từ khác thì có  

thể “ 에”, “에서 ”bị lược bỏ  

Ví dụ :  



여기(에)서부터 집까지 걸어갑시다. 

Chúng ta hãy đi bộ từ đây tới nhà 

지금으로부터 십년전까지 의역사를 알아보세요. 

Hãy tìm hiểu lịch từ bây giờ cho tới 10 năm trước 

집에도 착해서부터 지금까지 줄곧 쉬었습니다. 

Từ khi về nhà cho tới bây giờ tôi đã nghỉ ngơi 

그 약을 먹고부터 이제까지 아주 건강했습니다. 

Từ khi uống thuốc đó tới bây giờ đã khỏe rất nhiều 

그 사람을 만나고서부터 지금까지 행복하게 살아요. 

Từ khi gặp người đó tới bây giờ tôi sống hạnh phúc  

 

7. -조차 

Diễn đạt sự cố bất ngờ, trong văn nói nó còn bao gồm ý chỉ sự :” ..cũng” ,đôi khi còn thể hiện  

trạng thái bắt buộc  

Ví dụ: 

그 사람은 눈물조차 흘리지 않았습니다. 

Người đó ngay cả đến nước mắt cũng không rơi 

그 친구는 소식조차 없어요. 

Bạn đó ngay cả đến tin tức cũng không có 

 

그것은 더 이야기할 가치조차 없습니다. 

Cái đó ngay cả đến giá trị để nói chuyện cũng không có  

초등학교조차 나오지 못했으니 그것을 알 수 있나?  

Anh ấy có biết là ngay cả đến tiểu học cũng chưa tốt nghiệp 

선생님이 오실 줄은 생각조차 못했어요. 

Ngay cả trong suy nghĩ cũng không nghĩ là ngài sẽ tới  

 

8. -마저 

Bao gồm đầy đủ các điều kiện hoặc thể hiện sự kỳ vọng của người nói. 

Ví dụ :  

너마저 그런 말을 해?                              

Ngay cả tới bạn cũng nói lời đó? 

이젠 막내딸마저 시집보냈어요. 

Bây giờ tới con gái út cũng đã gả chồng 

남편을 잃은 지 얼마 안 돼서 아들마저 잃었어요. 



Chồng mất chưa được bao lâu đến cả con trai cũng mất 

몸이 약해져서 좋아하던 술마저 못 먹게 되었습니다. 

Bởi vì cơ thể yếu nên ngay cả đến rượu mà tôi từng thích cũng không uống được  

불이 나서 기둥마저 다 타버렸어요. 

Vì cháy nên đến cả cái cột cũng bị thiêu cháy  

 

9. - 마다 

  9.1 Sử dụng với danh từ mang ý nghĩa “ không loại bỏ bất kì một cái nào”  

Ví dụ :  

날마다 일기를 씁니다.  Ngày nào cũng viết nhật ký 

해마다 농사가 잘 돼요. Năm nào nông nghiệp cũng tốt  

집집마다 태극기를 달았어요. Nhà nào cũng treo cờ Tổ Quốc  

지방마다 특색이 있습니다. Vũng nào cũng có nét đặc biệt riêng 

가는 곳곳마다 환영을 받았어요. Đến nơi nào cũng được hoan nghênh 

 

9.2 “매” cùng nghĩa với “마다”  

Ví dụ :  

매일마다 여덟시간씩 일해요.  Ngày nào cũng làm việc 8 tiếng 

매주마다 교회로 나가세요?  Tuần nào bạn cũng tới nhà thờ chứ? 

매달 말일마다 월급을 받습니까? Ngày cuối tháng nào cũng nhận lương chứ? 

매 시간마다 선생님이 바뀝니다. Mỗi giờ lại thay một giáo viên 

매 삼개월마다 보너스를 줍니다. Mỗi ba tháng một thì cho tiền thưởng  

 

 

 

10. – (이)나 

Dùng để diễn đạt nhiều ý nghĩa, Từ mà nó đứng đắng sau có phụ âm cuối thì đi với 이나, không  

có phụ âm cuối thì đi với 나 

10.1 Dùng để chỉ sự lựa chọn giữa hai sự vật, cái này hoặc là cái kia. 

Ví dụ :  

커피나 홍차를 주십시오.   

Cho tôi cafe hoặc là hồng trà 

미국이나 브란에 가고 싶어요.  



Tôi muốn đi Mỹ hoặc Pháp 

다방이나 식당에서 만납시다.  

Chúng ta hãy gặp nhau ở tiệm cafe hoặc quán ăn 

기차나 고속버스로 관광합니다.  

Tham quan bằng tàu lửa hoặc xe buýt cao tốc  

그 사람은 한 세 시간이나 네 시간 일할거예요. 

Người đó làm việc ba hoặc bốn giờ đồng hồ  

 

10.2 Khi nó đứng giữa danh từ và động từ, chỉ sự do dự ngập ngừng  

Ví dụ :  

심심한데 장기나 둡시다.  Chán thì mình chơi cờ vua đi  

주말에 등산이나 갈까요?                      Cuối tuần đi leo núi đi 

음악회에나 가봅시다.   Thử đi tới buổi biểu diễn âm nhạc đi 

교회로나 나갈까요?                           Đi ra nhà thời đi  

놀기만 말고 책이나 좀 읽어요. Đừng chỉ chơi không, hãy đọc sách đi  

 

10.3 Thể hiện sự xấp xỉ về số lượng  

손님이 몇 명이나 오세요?                      Khoảng mấy người khách đến? 

그 아이가 몇 살이나 되었어요?                 Đứa bé đó khoảng mấy tuổi? 

그 일은 며칠이나 걸려요?                      Việc đó mất khoảng mấy ngày? 

돈이 얼마나 있어요?                           Có khoảng bao nhiêu tiền? 

과자를 만드는데 계란이 몇 개나 필요해요? Làm bánh cần mấy trái trứng?  

 

10.4 Dùng để nhấn mạnh vào số lượng . 

Ví dụ :  

저는 어제 열 시간이나 잤어요. Hôm qua tôi đã ngủ tận 10 tiếng đồng hồ  

친구를 삼십 분이나 기다렸어요. Tôi đã chờ bạn tận 30 phút  

그는 불고기를 오인분이나 먹어요. Anh ấy ăn những 5 phần thịt nướng  

하루에 커피를 일곱잔이나 마셔요?  Một ngày bạn uống tận 7 tách cafe à? 

저 지난번에 4km나 걸었어요.  Lần trước tôi đã đi bộ tận 4 km 

 

10.5 Đứng sau đại từ để hỏi, mang ý nghĩa ” tất cả” 

Ví dụ :  



누구나 노력하면 성공할 수 있어요. Bất kỳ ai nỗ lực đều có thể thành công 

그는 무엇이든 할 줄 알아요.  Anh ấy cái gì cũng biết  

저는 음식은 아무거나 잘 먹어요. Tôi món ăn gì cũng ăn tốt  

그녀는 언제나 웃음을 띠어요.  Cô ấy khi nào cũng nở nụ cười  

몸이 얼마나 무거운지 일어나지 못했어요. Người nặng tới mức như thế nào mà không thể  

nào dậy nổi  

 

11. -(이)야 

Diễn đạt sự so sánh với một cái giờ đó “ ..chắc chắn ..”  

Ví dụ :  

철수가 힘이야 세지요. 공부는 못하지만 ... 

Chulsoo thì khỏe nhưng mà học thì kém... 

내가 무얼 알겠니?                       

Tôi thì biết được cái gì chứ? 

누가 너를 잡아가겠니?                   

Ai mà bắt bạn chứ? 

자는 어제서야 그 소식을 들었습니다. 

Tôi thì tới hôm qua mới nghe tin đó  

어디갔다가 이제서야 돌아오니?         

Đi đâu mà bây giờ mới về ?  

 

12. -보다 

So sánh hai hoặc nhiều hơn hai. 

Ví dụ :  

철수는 여수보다 키가 더 큽니다.  Chulsoo cao hơn Yonsoo 

비행기가 기차보다 빨라요.   Máy bay nhanh hơn tàu lửa 

한라산이 설악산보다 높습니다.  Núi Hala cao hơn núi Sulak  

오늘은 어제보다 일찍 학교에 갑니다.  Hôm nay đến trường sớm hơn hôm qua 

 

13. -처럼 

Mang ý nghĩa “ như là, “ giống như”  

Ví dụ :  

나는 김 선생처럼 부지런하지 않다. Tôi không chăm chỉ giống như ngài Kim 



달이 대낮처럼 밝아요.   Mặt trăng sáng như ban ngày 

순희는 사과처럼 얼굴이 빨개졌어요. Soonhee mặt trở lên đỏ như trái táo 

이 물건은 쇠처럼 무거워요.  Đồ này nặng như sắt 

저아이는어른처럼말을합니다. Đứa bé kia nói như người lớn  

 

❖ Tiểu từ liên kết  

1. Tiểu từ liên kết  

 

 

1.1 Để nối hai danh từ với nhau, không dùng để nối câu với nhau . có phụ âm cuối đi với 과,  

không có phụ âm cuối đi với와, có phụ âm cuối hay không đều đi được vối 하고, tương 

ứng có phụ âm cuối đi với 이랑, không có thì đi với 랑 

Ví dụ :  

이 방에는 의자와 책상이 많아요. Phòng này có nhiều bàn và ghê 

시장에서 생선과 채소를 삽니다. Mua rau và cá ở chợ  

토요일과 일요일에는 한가해요. Thứ 7 và chủ nhật thì rảnh 

선생님하고 학생이 이야기하고 있어요. Thầy giáo và học sinh đang nói chuyện 

철수랑 순희는 학교에 갔습니다. Chulsoo và Soohee tới trường  

 

1.2 Có khi vị trí của nó không cần đứng giữa hai danh từ, nhưng vẫn mang ý nghĩa là “và”  

   Ví dụ :  

철수는 영수와 싸웠어요.  Chulsoo và Youngsoo cãi nhau 

철수가 순희와 결혼할 것입니다. Chulsoo sẽ kết hôn với Soonhee 

김 선생은 이선생하고 친합니다. Thầy Kim và Thầy Lee thân với nhau 

나는 어제 친구랑 같이 시내 구경을 했습니다. Hôm qua tôi và bạn tôi đi ngắm thành phố  

 

2. Tiểu từ sở hữu  

 

 

Dùng để nối hai danh từ với nhau, chỉ sự sở hữu của người hoặc vật hoặc có thể dùng để nối hai  

mệnh đề lớn . Đôi khi nó được lược bỏ đi ở trong câu . 

Ví dụ :  

이건 누구(의) 안경이에요 ?                   Cái này là kính của ai? 

그분(의) 직업이 뭐예요 ?                       Nghề nghiệp của vị đó là gì? 

와/과, 하고, -(이)랑 

- 의 

 



요즘 부산(의) 날씨는 어떻습니까?              Dạo này thời tiết của Busan thế nào? 

시골의 아름다운 풍경을 그리고 있습니다. Tôi nhớ phong cảnh đẹp của nông thôn 

평화의 종소리가 울립니다.   Tiếng chuông hòa bình vang lên 

가을은 독서의 계절입니다.   Mùa thu là mùa của đọc sách  

 

Khi nó được sử dụng với đại từ nhân xưng “저”, “나”và “너”thì được biến đổi thành “ 제”,  

“내” ,”네”  

Ví dụ :  

제 (저의) 집은 종로에 있어요. Nhà tôi ở Chongro 

내 (나의) 이름은 김영수입니다. Tên của tôi là Kim Youngsoo 

이건 네(너의) 책이니?                        Cái này là sách của bạn phải không? 

 

Bài tập chƣơng 6 

Bài tập 1:  Điền từ vào chỗ trống  

1. 김 교수님 (              ) 지금 강의 중이십니다. 

   은 

2. 그 사람 (  ) 사장이 되었습니다. 

   은 

3. 친구(    ) 많이  생겼습니다. 

  가 

4. 누구한테 편지(  )쓰니? 

   를 

5. 날마다 운동(   ) 하기 (   ) 어려워. 

   을  가 

6. 네가 어제 나(    ) 전화했니?  

    한테 

7. 애인 (   )받은 선물 좀 구경하자. 

  한테(서) 

8. 몇 시(    ) 출발하니 ?  

  에 



9. 영국(   ) 온 이정수입니다. 

  에서 

10. 김선생 부모님(  ) 인사 드리고 싶습니다. 

    께 

11. 여기(    ) 일하기가 아주 재미있습니다. 

   서 

12. 어느 쪽(   ) 가십니까?  

   으로 

13. 회사원(   ) 왔지만 현재 일하지 않습니다. 

   으로 

14. 여기 있던 것(   ) 어디(   ) 옮겼습니까?  

    을   로 

15. 그 편지는 서랍안(  ) 넣어두었습니다. 

    에 

16. 비소리(  ) 잠이 깼습니다. 

  로 

17. 저는 오후 2시(   ) 5시사이가 한가합니다. 

   부터 

18. 그는 병(  ) 아주 고생하고 있습니다. 

   으로 

19. 그 신은 내 발 (    ) 잘 맞습니다. 

    이랑 

 

Bài tập 2:  Sử dụng từ trong khung điền vào chỗ trống  

 

 

 

 

1. 할 일이 많아서 무엇(    ) 해야 할지 모르겠어요. 

     부터 

은/는,  만,  도,  부터,   까지,   조차,  마다,  

매,   나,  야,  보다,   와 /과,  의 

 



2. 그녀는 얼굴(   ) 예쁘지만 마음씨(   )고와요. 

   이     도 

3. 일은 안하고 먹기(  ) 해요. 

    만 

4. 종로 (    ) 모셔다 드리겠습니다. 

   까지 

5. 그 아이는 어머니(    ) 더 예쁘게 생겼어요. 

     보다 

6. 오늘은 무슨 날인데 집집(   )국기를 달았을까요. 

     마다 

7. 값이 비싸지만 질(  ) 좋습니다. 

    이 

8. 언제 (    ) 배우기 시작했습니까?  

   부터 

9. 5 년 후(  ) 건강하게 살 수 있을까요 ? 

   나 

10. 아니, 일요일(   ) 사무실에 나갑니까? 

   마다 

11. 이것(    )이내 희망입니다. 

  만 

12. 그 사람이 그렇게 빨리 결혼할 줄은 생각(   ) 못 했어요. 

       조차 

13. (  )달 받는 월급으로 뭘 합니까?  

  매 

14. 밤 늦게(   )책을 읽었더니 아파요. 

   까지 

15. 어려서(   ) 그림에 취미가 있었습니다. 

   부터 



16. 우리 이번 주말에 산이(   ) 갈까요?  

     나 

17. 자기 일을 잘한다면(   ) 왜 야딘치겠습니까?  

    은 

18. 다방(    ) 빵집 같은 데에서 만납시다. 

   이나 

19. 동생이 형(   ) 큰 것 같습니다. 

   보다 

20. 지도자는 국민(  ) 소리를 들어야 합니다. 

    의 

21. 가족(   ) 같이 여행가려고 합니다. 

  과 

22. 시골(   ) 맑은 공기를 마시고 싶습니다. 

  의 

 

CHƢƠNG 7 : TÍNH TỪ THUỘC TÍNH 

Tính từ thuộc tính được dùng phụ thuộc vào danh từ. Tính từ thuộc tính bổ nghĩa cho danh từ mà nó đi theo. 

Không có nhiều tính từ thuộc tính mang tính chất thuần túy. Tính từ thuộc tính có thể được phân chia bởi nghĩa 

của chúng như là bảng mục lục ví dụ 4. Ví dụ về cách dùng của chúng được đưa ra như dưới đây 

(Bảng mục lục 4) Tính từ thuộc tính 

Tính từ thuộc tính biểu thị 
이, 그, 저 

(Tham khảo Chương 4) 

Tính từ thuộc  tính chỉ số đếm 
한, 두, 세, 네..... 

(Tham khảo chương 5) 

Tính từ thuộc tính nghi vấn 어느, 어떤, 무슨, 몇.... 

Tính từ thuộc tính chỉ tính chất 새, 헌, 사회적, 민족적.... 

 

 

 

 

Ví dụ:  

이아이는 제동생입니다.    Đứa bé này là em của tôi 

책 한권에 얼마입니까?    Một cuốn sách giá bao nhiêu tiền? 



무슨 음식을 드시겠습니까?    Bạn sẽ dùng món ăn gì? 

나는 오늘 새 옷을 입었습니다.   Hôm nay tôi đã mặc áo mới 

인간은 사회적 동물입니다.    Con người là động vật mang tính xã hội 

Tính từ thuộc tính nghi vấn được sử dụng tương đương như Đại từ nghi vấn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là 

Tính từ thuộc tính nghi vấn luôn luôn đứng trước danh từ. 

(Xem chương 4) 

Ví dụ: 

어느 책이 재미있습니까?    Quyển sách nào thì hay? 

선생은 어떤 사람을 좋아하십니까?   Giáo viên thích người như thế nào? 

지금은 몇 시입니까?     Bây giờ là mấy giờ? 

무슨 색의 옷을 사시겠습니까?   Bạn sẽ mua áo màu gì? 

 

Như đã trình bày ở Chương 6, một danh từ có thể bổ nghĩa cho một danh từ khi được dùng trong sự kết hợp với 

một tiểu bộ phận danh từ thuộc tính là „의‟, hay một động từ có thể bổ nghĩa cho một danh từ khi danh từ thuộc 

tính sau cùng được sử dụng. (xem chi tiết chương 10). Tuy nhiên, đây không phải là tính từ thuộc tính. 

Tính từ thuộc tính ở giữa là „아무‟, nó mang nghĩa nghi vấn, „아무‟ được sử dụng giống như đại danh từ đề cập 

đến người hay vật. Đôi khi nó được dùng kèm theo trước một danh từ. 

Ví dụ: 

아무 나와도 좋습니다     Dẫu là bất kì ai đến thì cũng tốt 

아무도 집에 없습니다     Không có ai ở nhà 

아무 것이나 가지십시오    Xin hãy cầm bất cứ thứ gì 

아무 음식이든지 잘 먹습니다.    Tôi ăn được bất kì món ăn nào 

저 여자는 아무색이나 잘 어울려요.   Người phụ nữ kia thích hợp với bất kì màu nào. 

 

Bài tập chƣơng 7 : TÍNH TỪ THUỘC TÍNH 

 

Bài 1 :  Điền vào chỗ trống với những tính từ thuộc tính sau đây 

 

 

 

1. 여기에 있는  (   )책은 누구 것입니까? 

   이 

2. 책(   )권에 얼마입니까? 

  한 

이,  그,  저,  한,  한두,   몇,  세 

 



3. 보통 하루에(   ) 끼를 먹습니다. 

   한두 

4.  저기에 있는    (   ) 건물이 은행입니다. 

   저 

5.  술 (   ) 잔에 기분이 풀렸습니다. 

  한 

6.  선생님 댁옆에 있는   (   ) 집은 크지요? 

    그 

 

7.  (  ) 시간은  60분입니다. 

  한 

8.  날마다하루에  (  ) 시간 일합니까? 

   몇 

9.  해야 할 일이 (   ) 가지가 아니죠. 

   몇한두 

10.  산꼭대기에 집이 (   ) 채 있습니다. 

    세 세, 한, 한두, 몇 

Bài 2 :  Điền vào chỗ trống với những tính từ thuộc tính sau đây 

 

 

1. 미쓰김은  (   ) 색을 좋아합니까? 

   무슨 

2. 지금 (   ) 시(이입)니까? 

  몇 

3. (서 선)생님은  (   ) 번 버스를 기다립니까? 

   몇 

4. 지금 (    ) 생각 있습니까? 

   어떤 무슨 

5. (   ) 집이 선생님 댁입니까? 

  어느 

어느,   어떤,   무슨,   몇 

 



6. 선생님은 (    )사람을 사귀고 싶습니까? 

    어떤 

7. 그 아이의 나이가 (    )인가요? 

     몇 

8. (  ) 일로 오셨습니까? 

  무슨 

9. 학교에서 집까지 (   )시간(결걸)립니까? 

    몇 

10. (한일)주일중에 (    )요일이 제일 피곤합니까? 

    무슨 

Bài 3 :  Điền vào chỗ trống với những tính từ thuộc tính sau đây 

 

 

1. 이건(일입)던 옷이 아니라 (  ) 옷입니다. 

     새 

 

2. 사람은 혼자 살 수 없는  (  )동물입니다. 

    사회적인 

3. 배가 고파서 (    ) 것이나 다 먹어요. 

    아무 

4. 성격이 좋아서 (  )나 명랑해요. 

   언제 

5. 일이 없는 날은 (   )나 놀러오세요. 

    언제 

6. 예쁜 여자이면 (   )나 만나고 싶어요. 

    아무 

7. 옷을 살 돈이 없어서 (    )옷만 입어요. 

     헌 

8. 자동차가 있어서 (   )데나 갈 수 있어요. 

    아무 

아무,   아무나,  헌,  아무때나,  새,  사회적,  언제 

 



9. 좋은 일이나 궂은 일이나 (   )일이나 잘해요. 

     아무 

10. 집을 지은 지 얼마 안 되어서 (   ) 집과 같아요. 

      새 

 

Chƣơng 8  : PHÓ TỪ 

❖ Các loại phó từ 

Phó từ có thể bổ nghĩa cho những phó từ khác hoặc là những động từ khác. Phó từ có thể được phân loại như đã 

được trình bày ở bảng mục lục 5. Ví dụ về cách sử dụng của chúng được dưa ra như sau : 

( Bảng mục lục 5) Phó từ 

Phó từ chỉ thời gian 

어제, 오늘, 내일, 모레, 지금, 이제, 요즈음, 요새, 

이미, 벌써, 일찍,.... 

Phó từ chỉ tần số 때때로, 가끔, 또, 다시, 늘, 항상.... 

Phó từ thông dụng 

모두, 다, 같이, 함께, 서로, 좀, 마침, 겨우, 

오히려, 잘, 많이 , 전혀, 별로, 결코, 어서, 얼른.... 

Phó từ nghi vấn 
왜, 언제 

(Tham khảo chương 4) 

Phó từ chỉ mức độ 

아주, 매우, 훨씬, 더욱, 더, 퍽, 꽤, 

상당히, 굉장히, 너무....... 

 

1. Phó từ chỉ thời gian :  Truyền đạt về thời gian. 

Ví dụ : 

나는 어제 다방에서 김 선생님을 만났어요.  Tôi đã gặp thầy Kim ở phòng trà ngày hôm qua 

겨울이 되어서 날씨가 추울거예요.   Vì là mùa động nên chắc trời sẽ trở lạnh 

저는 내일 부산에 출장을 가려고 합니다.  Ngày mai tôi định đi công tác ở Busan 

고향을 떠난 지 벌써 1 년이 지났습니다.  Từ khi rời khỏi quê hương thì đã trôi qua 1 năm rồi 

나는 머리가 아파서 요즘 공부를 못했습니다.  Vì tôi đau đầu nên dạo này không thể học được 

 

* 어제;‟, ;오늘‟, „내일‟, „모레‟ và „지금‟ được dùng như danh từ.  

Ví dụ : 

어제가 내 생일이었습니다.    Hôm qua đã là sinh nhật của tôi. 

내동 생의 생일은 오늘입니다.    Sinh nhật của em tôi là hôm nay 



내일은 일요일입니다.     Ngày mai là chủ nhật 

지금은 일곱시 오분전입니다.    Bây giờ là 7 giờ thiếu 5 phút 

 

2. Phó từ chỉ tần số : Truyền đạt sự lặp lại của một hành động hay một trạng thái. 

Ví dụ : 

저는 가끔 김 선생님과 같이 영화를 보러 갑니다. Đôi khi tôi đi xem phim cùng với thầy Kim 

그 사람은 다시 만나고 싶지 않아요.   Tôi không muốn gặp lại người đó 

저는 요즈음 자주 시장에 갑니다.   Dạo này tôi thường xuyên đi chợ 

소나무는 늘 푸릅니다.     Cây thông thường có màu xanh 

어제 책을 샀는데 오늘 또 살 것입니다.  Ngày hôm qua đã mua sách nhưng mà hôm nay cũng  

mua nữa. 

3. Phó từ thông thƣờng :  

Đƣợc dùng trong những trƣờng hợp chung, mỗi trƣờng hợp chỉ mang nghĩa duy nhất của nó 

Ví dụ : 

우리들은 모두 연세대학교 학생입니다.  Tất cả chúng tôi là học sinh trường đại học Yonsei 

어제 어머니와 함께 시장에 갔습니다.   Ngày hôm qua tôi đã đi chợ cùng với mẹ 

김 선생과 이 선생은 서로 좋아합니다 .  Thầy Kim và thầy Lee thích nhau 

배가 아픈데 약을 좀 주시겠어요?   Tôi đau bụng vậy làm ơn sẽ cho tôi thuốc chứ? 

어제 밤에는 겨우 세 시간 잤어요.   Tối hôm qua tôi chỉ ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ  

저 아이는 공부를 잘합니다.    Đứa bé kia học giỏi 

일이 끝났으니까 어서 집으로 돌아갑시다.  Vì công việc đã kết thúc nên chúng ta hãy quay về nhà  

nhanh lên đi 

 

* „그리‟, „전혀‟, „별로‟, „결코‟, „여간‟ và „절대로‟ được dùng thường xuyên với phủ định. 

Ví dụ : 

내가 하는 일은 그리 어렵지 않습니다.  Việc mà tôi làm thì không khó lắm 

배가 아파서 아침 밥을 전혀 먹지 못했습니다. Vì đau bụng nên tôi hoàn toàn không thể ăn cơm sáng  

được. 

나는 그 사람을 별로 좋아하지 않아요.   Tôi không thích người đó lắm 

결코 나쁜 일은 하지 않겠습니다.   Tôi sẽ không bao giờ làm việc xấu 

친구와 헤어지니까 여간 슬프지 않습니다. 

 

4. Phó từ chỉ mức độ :  



Nó bổ nghĩa cho động từ đi theo hay phó từ và thiết lập sự đánh giá của mức độ 

Ví dụ : 

그 사람은 노래를 아주 잘 부릅니다.   Người đó hát rất hay 

겨울은 가을보다 훨씬 더 춥습니다.   Mùa đông thì lạnh hơn hẳn mùa thu 

저는 퍽오랫동안 고향에 가지 못했습니다.  Tôi đã không thể về quê trong suốt khoảng thời gian rất  

lâu 

김 선생님은 영어를 꽤 잘 합니다.   Thầy Kim hẳn là rất giỏi tiếng Anh 

설악산의 경치는 매우 아름답습니다.   Cảnh núi Sol Ak thật là đẹp 

 

❖ Vị trí của phó từ 

Thông thường phó từ được đặt ở ngay phía trước động từ, mệnh đề hoặc là câu mà nó bổ nghĩa. Việc đặt sai của 

một phó từ trong một câu có thể gây nên sự nhầm lẫn về ý nghĩa của câu. 

Ví dụ : 

다행스럽게 철수는 감기가 다 나았습니다.  Thật là may mắn Chol Su hết cảm rồi 

내일 친구가 우리집에 오기로 했습니다.  Ngày mai người bạn đã quyết định đến nhà chúng tôi 

주말에는 가끔 영화 구경을 합니다.   Cuối tuần đôi khi tôi xem phim 

아침에 밥을 너무 많이  먹었어요.   Vào buổi sáng tôi đã ăn quá nhiều cơm 

김선생과 이선생은 서로 도우면서 지냅니다.  Thầy Kim và thầy Lee giúp đỡ lẫn nhau  

 

Bài tập chƣơng 8 : PHÓ TỪ 

Bài 1 :  Điền vào những trạng từ và gạch dƣới những phó từ đó 

보기:  봄이 되어서 날씨가 매우 좋아요. 

 

1. 선생님은 어제 무엇을 하셨습니까?   (어제) 

2. 그분은 아주 바쁘신가요?    (아주) 

3. 어른이 되었으니까 이제 어른 노릇을 해야지요. (이제) 

4. 자 다가도 가끔 기침을 해요.    (가끔) 

5. 그 여자는 미국에 아주 가버렸어요.   (아주) 

6. 우리 모두 비밀을 지킵시다.    (모두, 지킵시다) 

7. 망설이지 말고 어서 말씀하세요.   (망설이지말고) 

8. 그 학생은 말을 참 잘 들어요.    (참) 

 

Bài 2 :  Điền vào chỗ trống những trạng từ đã cho sẵn 



 

 

 

 

1. 바쁘지 않으면 (  ) 기다려보세요.   (좀) 

2. 손, 발은 (  ) 깨끗해야 해요.    (모두) 

3. 이 남자와 저 여자는 (  ) 사랑해요.    (서로) 

4. 형하고 동생이 (  ) 똑똑해요.    (모두) 

5. 눈이 내리니까 산이 (  ) 아름답지요?    (더) 

6. 생각할수록 그 일이 (  ) 이상하군요.    (더) 

7. (  ) 건강이 전보다 (  ) 좋아졌어요.  (요즈음, 훨씬더) 

8. (  ) 고향 생각이 나곤해요.    (때때로) 

9. 시간이 없으니까 (  ) 서두르세요.    (어서) 

10. 내일은 늦지 말고 (  ) 오도록 하세요.   (일찍) 

 

Bài 3 :  Chọn câu đúng nhất và đặt dấu O vào trong ngoặc đơn 

보기 : 그 일이 결코 어렵습니다.    (      ) 

 쉽니다.    (      ) 

쉽지 않습니다.  (      O ) 

 

1. 오늘 날씨가 별로 춥습니다.    (       ) 

춥지 않아요.   (       )  (O) 

  덥습니다.   (       ) 

 

2. 그 친구를 만난 지 여간 오래되지 않았어요. (        )  (O) 

오래되었어요.  (       ) 

 많이  지났어요. (       ) 

 

3. 선생님과의 약속은 결코 기억하겠어요.   (      ) 

잊겠어요.    (      )  

  잊지 않겠어요.   (      )  (O) 

 

서로,    훨씬,   좀,   모두,   다,  

 점점,   

어서,    요즈음,  일찍,   때때로,  더,   늘 



4. 그 여자가 결혼할 줄은 전혀 알았습니다. (       ) 

     몰랐습니다.   (       )  (O) 

 알 수 있습니다. (       ) 

 

5. 이번 약속은 절대로 어기십시오.   (      ) 

  어겨도 됩니다.   (       ) 

어기지 마세요.   (       )  (O) 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 9 : ĐỘNG TỪ 

❖ Các loại động từ 

Động từ trong tiếng Hàn Quốc là vị ngữ trong câu. Những nghĩa khác nhau được cung cấp cho động từ bằng cách 

liên kết chúng lại với nhau. Động từ trong tiếng Hàn Quốc có thể được chia thành Động từ hành động và Động từ 

tính từ (dùng để mô tả). Dạng nguyên mẫu của động từ là „động từ gốc + 다‟. Từ điển được ghi theo dạng nguyên 

mẫu này. Trong chương này, có 2 dạng của động từ và 2 động từ đặc biệt, cụ thể là „있다‟ và „있다‟ được diễn 

giải như sau. 

1. Động từ chỉ hành động 

Truyền đạt cử động hoặc là hành động của sự vật 

Ví dụ : 

학생이 학교에 간다.     Học sinh đi đến trường 

비가 옵니다.      Mưa rơi 

아이가 밥을 먹습니다.     Đứa trẻ ăn cơm 

나는 노란색 옷을 입었습니다.    Tôi đã mặc cái áo màu vàng 

한국말을 배웁니다.     Tôi học tiếng Hàn Quốc 

 

2. Động từ tính từ (dùng để mô tả) 

Mô tả trạng thái hay đặc tính của sự vật 

Ví dụ : 

이 백화점은 물건 값이 쌉니다.   Cửa hàng bách hóa này giá cả rẻ    

오늘 날씨가 매우 좋습니다.    Hôm nay trời tiết rất tốt 

여기에 꽃이 아주 많습니다.    Ở đây hoa rất đẹp 



저 아이는 귀엽습니다.     Đứa bé kia dễ thương 

하늘이 높아요.      Bầu trời cao. 

 

Không giống như động từ chỉ hành động, động từ tính từ (dùng để mô tả) không có sự liên kết động từ mang tính 

chất bắt buộc và mang tính chất đề xuất. Trong khi động từ chỉ hành động thì có thể liên kết với „ㄴ(는)다‟, động 

từ tính từ liên kết với „다‟. Do đó, dạng nguyên mẫu của động từ tính từ (có trong từ điển) có thể được dùng trong 

câu thực tế, trong khi dạng nguyên mẫu của động từ chỉ hành động thì hiếm khi. 

Ví dụ : 

학생들이 학교에 간다.     Học sinh đi đến trường 

식당에서 밥을 먹어라.     Hãy ăn cơm ở nhà hàng 

날마다 한국말을 열심히 공부합니다.   Mỗi ngày tôi học chăm chỉ tiếng Hàn Quốc  

이 물건은 질이 좋다.     Hàng hóa này chất lượng tốt 

그 아이의 눈은 매우 귀엽다.     Đôi mắt của đứa bé đó rất dễ thương 

 

3. Động từ „이다‟ 

„이다‟ là một động từ mà nó diễn tả mối quan hệ tương ứng giữa chủ ngữ và danh từ vị ngữ hay là mối 

quan hệ bao hàm của chủ ngữ mà không có danh từ vị ngữ. Thông thường một danh từ được đặt trước 

„이다‟; tuy nhiên, một cụm từ hay một mệnh đề có thể thay thế cho danh từ. „이다‟ được dùng để tạo một 

danh từ, cụm từ, hay mệnh đề vị ngữ của câu. 

Ví dụ : 

나는 김영수이다.     Tôi là Kim Young Su 

이것은 책입니다.     Cái này là sách 

이책은 한국말 교과서이다.    Sách này là sách giáo khoa tiếng Hàn Quốc 

오늘은 금요일이에요.     Hôm nay là thứ sáu 

오늘 숙제는  5 페이지까지입니다.   Bài tập hôm nay là đến trang 5. 

 

„이다‟ liên kết tương tự như động từ tính từ. 

 

 4. Động từ „있다‟ 

„있다‟ truyền đạt sự tồn tại của chủ ngữ hay sở hữu của một vật nào đó bởi chủ ngữ. „있다‟ có thể đóng 

vai trò như động từ chỉ hành động và động từ tính từ. Nó có thể liên kết như động từ chỉ hành động và 

được dùng trong cách của động từ mang tính chất đề xuất hay bắt buộc. Dạng kính ngữ của „이다‟ là 



„계시다‟; một từ phản nghĩa của „있다‟ là „없다‟. 

Ví dụ : 

책이 책상에 있다.    Sách thì có ở bàn học 

너는 집에 있어라.    Bạn hãy ở nhà đi 

부모님이 집에 계십니다.   Bố mẹ có ở nhà 

나는 돈이 있어요.    Tôi có tiến 

너희 회사는 어디에 있니?   Công ty của các bạn thì có ở đâu? 

 

5. Động từ kép 

Động từ kép có thể được thành lập bằng việc liên kết hơn hai động từ. Như đã minh họa bên dưới, 

phương pháp có quy tắc của việc liên kết chỉ dùng dạng gốc của động từ thứ nhất. Phương pháp bất quy 

tắc có thể dùng một động từ kết thúc dạng liên kết hay một dạng gốc đã được thay đổi của động từ thứ 

nhất. 

Ví dụ : 

오다 + 가다 = 오가다    Đến + đi = đến và đi 

오르다 + 내리다 = 오르내리다  Lên + xuống = lên và xuống 

열다 + 닫다 = 여닫다    Mở + đóng = mở và đóng 

기다 + 가다 = 기어가다   Bò + đi = bò rồi đi 

뛰다 + 가다 = 뛰어가다   Chạy + đi = chạy rồi đi 

검다 + 푸르다 = 검푸르다   Đen + xanh = đen và xanh 

 

❖ Cách chia động từ 

1. Quy tắc chia động từ 

Động từ trong tiếng Hàn Quốc bao gồm „dạng gốc của động từ‟ và „động từ kết thúc‟. Dạng gốc thì giữ 

nguyên như vậy, trong khi đó động từ kết thúc có thể liên kết. Theo như bảng mục lục tóm tắt quy tắc liên 

kết động từ 

Dạng nguyên 

mẫu 
가다 좋다 이다 있다 

Dạng khai báo 가_ㄴ다 좋_다 이_다 있_다 

Dạng nghi vấn 가_ㅂ니까 좋_습니까 이_ㅂ니까 있_습니까 

Dạng liên kết 가_면 좋_으면 이_면 있_으면 

Dạng định ngữ 가_는 좋_은 이_ㄴ 있_는 

Dạng biến thành 

danh từ 
가_ㅁ 좋_음 이_ㅁ 있_음 



 

Ví dụ : 

철수가 학교에 갑니다 (가_ㅂ니다)   Chon soo đi đến trường 

김선생님은 마음이 아주 좋아요 (좋_아요)  Thầy Kim rất tốt bụng 

저 분이 스미스씨입니까. (이_ㅂ니까)?  Vị kia có phải là chú Smith không? 

시간이 있으면 (있_으면) 영화 구경을 갑시다(가_ㅂ시다) 

Nếu có thời gian thí chúng ta hãy đi xem phim đi 

저기 가는 (가_는) 사람이 이 선생이에요. (이_에요)? 

Người đang đi bộ đằng kia là thầy Lee có phải không? 

 

2. Các loại chia động từ 

Kết thúc mang tính chất chia động từ không chỉ làm thay đổi ý nghĩa của động từ mà còn làm 

thay đổi trường hợp động từ trong câu. Phụ thuộc vào chức năng ngữ pháp của chúng trong câu, 

theo như các loại của việc chia động từ thì có được phân định như sau: kết thúc sau cùng, kết thúc 

liên kết, kết thúc mang tính chất định ngữ, kết thúc mang tính chất biến thành danh từ. Bốn loại 

chia động từ này được diễn giải ở chương sau. 

 

3. Hậu tố và việc chia động từ 

Có những từ vựng được gọi là hậu tố, mà chúng được đặt ở giữa động từ gốc và kết thúc của 

động từ, bổ nghĩa và đóng vai trò chức năng ngữ pháp cho động từ. Bằng việc dùng hậu tố, một 

động từ có thể trở thành dạng bị động và dạng chủ động, một động từ có thể được làm nên một 

dạng kính ngữ, thì của động từ hay một phương diện của động từ có thể thay đổi. Một bài thảo 

luận chi tiết về hậu tố được trình bày theo như chương dưới. 

Ví dụ : 

어머니께서 아이에게 밥을 먹이시었습니다.  Người mẹ đã đút cho con ăn  

먹  _    이  _    시  _     었  _  습니다. 

어간  사동 존대시재 어미 

 Dạng gốc /  hậu tố chủ động /  hậu tố kính ngữ / hậu tố chỉ thì / động từ kết thúc 

김선생은 회사에 갔더군요.    Thầy Kim đã đi đến công ty 

가   _        았    _     더     _   군요.  

   어간   _    시재  _  시상  _  어미 

   Dạng gốc /  hậu tố chỉ thì  / hậu tố chỉ tình trạng / động từ kết thúc  

 

 

Bài tập chƣơng 9 : ĐỘNG TỪ 

Bài 1 :  Hoàn thành những câu sau bằng cách chọn một động từ đúng và chia động từ đó  

 
이다,   예쁘다, 없다,   먹다,   배우다, 

아름답다,  있다,   모르다,  마시다 



 

 

 

보기:  시장에서 물건을싸게 팝니다. (팔다) 

 

1. 아이가 밥을 조금 ____________________ .   (먹습니다.) 

2. 지금 집에는 아무도 __________________ .   (없습니다.) 

3. 이책은 무슨책________________________?   (입니까?) 

4. 가을 하늘이 참 _______________________ .   (아름답습니다.) 

5. 나도 약속 시간을 전혀 _________________ .   (모릅니다.) 

6. 정원에 꽃이 아주 ______________________ .   (예쁩니다.) 

7. 엄마가 돌아올 때까지 밖에 나가지 말고 ____________ . (있으세요) 

8. 목이 말라서 물을 _______________________ .  (마십니다.) 

 

Bài 2 :  Tìm động từ trong câu và viết lại dạng nguyên mẫu của chúng 

Ví dụ : 먼저 의자에 앉은 분이 몇 분이십니까?   (앉다, 이다) 

 

1. 길에 오가는 사람이 많습니다.     (오가다, 많다) 

 

2. 눈이 많이  와서 길이 미끄럽군요.     (오다, 미끄럽다) 

 

3. 문을 여닫을 때마다 소리가 납니다.     (여닫다, 나다) 

 

4. 자동차들이 많아서 기어가요.      (많다, 기다, 가다) 

 

5. 집의 담을 뛰어넘다가 다쳤어요.     (뛰다, 넘다, 다치다) 

 

6. 값이 싼꽃을 사려고 시장에 갔습니다.    (싸다, 사다, 가다) 

 

7. 지나가는 애들을 보면서 동생 생각을 했어요.   (지나가다, 보다, 생각하다) 

 

8. 저 파란 하늘을 새처럼 날고 싶어요.     (파랗다, 날다). 

 



Bài 3 :  Hoàn thành những câu sau đây bằng cách sử dụng „이다‟ hoặc là „있다‟. 

1. 저 분은 내가 아는 분 ___________________.   (입니다) 

2. 토요일 과일 요일은 쉬는 날 ______________ .  (입니다) 

3. 지금 아이들이 학교에 ___________________ .  (있습니다) 

4. 3월 26일은 친구의 생일 _________________ .   (입니다) 

5. 내가 네 사무실에 갈 테니까 거기 ___________ .  (있습니까) 

6. 내 주머니에 돈이 조금 _____________________ .  (있습니다) 

7. 운행시간은 5시까지 _______________________ .  (입니다) 

8. 책상위에 있던 책이 어디에 _________________?  (있습니까) 

 

Bài 4 :  Tạo thành động từ kép bằng cách nối các động từ đã cho 

Ví dụ :  기다 + 오다 →  기어오다 

    기다 + 가다 →  기어가다 

동사 오다 가다 

 1. 오르다 올라오다 올라가다 

 2. 내리다 내려오다 내려가다 

 3. 하다 해오다 해가다 

 4. 날다 날아오다 날아가다 

 5. 뛰다 뛰어오다 뛰어가다 

 6. 들다 들어오다 들어가다 

 7. 가지다 가져오다 가져가다 

 

CHƢƠNG 10 : ĐUÔI CÂU ĐÃ CHIA CỦA ĐỘNG TỪ 

❖ Đuôi câu kết thúc 

1. Các loại đuôi câu kết thúc 

Đuôi câu kết thúc có thể được phân loại như trong bảng mục lục 6. Đuôi câu kết thúc xác định các loại câu, 

như là: dạng câu trần thuật, khai báo; dạng câu nghi vấn; dạng câu sai khiến, mệnh lệnh; và dạng câu đề nghị. 

(bảng mục lục 6). Đuôi câu kết thúc của động từ  

Các loại câu V nguyên mẫu + đuôi cau Ví dụ Giải thích 

Trần thuật, 

khai báo 

_ㅂ니다 

V nguyên mẫu+_읍니다 

갑니다 

먹습니다 

Nếu động từ kết thúc 

bằng 1 nguyên âm: 



_습니다 있습니다 _ㅂ니다 

_ㅂ니까 

_십시오 

_ㅂ시다 

Nếu động từ kết thúc 

bằng 1 phụ âm: 

_습니다 

_습니까 

_으십시오 

_읍시다 

Nghi vấn 

_ㅂ니까 

V nguyên mẫu+ _읍니까 

_습니까 

갑니까? 

읽습니까? 

갔습니까? 

Sai khiến, 

mệnh lệnh 

_십시오 

V nguyên mẫu+ 

_으십시오 

가십시오 

읽으십시오 

Đề nghị 

_ㅂ시다 

V nguyên mẫu + 

_읍시다 

갑시다 

읽읍시다 

 

Ví dụ : 

나는 집에 갑니다.    Tôi đi về nhà 

나는 시장에서 사과를 삽니다.   Tôi mua táo ở chợ 

학생이 도서관에 많습니까?   Học sinh có nhiều ở thư viện không? 

지금 무엇을 합니까?    Bây giờ làm gì? 

이 신문을 읽으십시오.    Hãy đọc tờ báo này đi 

안녕히계세요.     Chào tạm biệt (Ở lại mạnh giỏi) 

같이 영화를 봅시다.    Chúng ta hãy cùng nhau xem phim đi 

자, 점심을 먹읍시다.    Này, chúng ta cùng nhau ăn bữa trưa đi 

 

2. Đuôi câu kết thúc và các cấp độ phát biểu. 

Những cấp độ phát biểu khác nhau được dùng trong tiếng Hàn Quốc là dựa trên tuổi của người nghe, địa vị xã 

hội hay mối quan hệ gia đình. Những cấp độ phát biểu này được truyền đi bởi việc sử dụng các đuôi câu kết thúc. 

Chủ đề này sẽ được thảo luận ở chương 16. 

 

3. Những cách dùng đặc biệt của đuôi câu kết thúc  

Đuôi câu kết thúc xác thực truyền đi nhận thức, sự nhận xét hay sự thẩm vấn mục đích người nghe của người 

nói. 

  3.1 _(으)ㄹ까(요) ? 

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít thì ý định của người nói được truyền đạt hoặc ý định của người nghe được 

hỏi. “_요”được dùng cho môt cấp độ cao hơn của lời nói. 

Ví du : 



제가 먼저 제 이름을 소개할까요?  Tôi giới thiệu tên trước nhé? 

제가 한번 그분 사무실에 전화해볼까요? Tôi thử điện thoại đến văn phòng người đó một lần xem sao? 

내가 우선 약속 장소에 나가볼까요?  Trước tiện để tôi thử ra ngoài chỗ hẹn nhé? 

내가 그 학생을 도와줄까요?   Tôi giúp đỡ cho học sinh đó được không vậy? 

제가 선생님께 돈을 빌려드릴까요?  Tôi cho thầy giáo mượn tiền có được không? 

 

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất số nhiều, thì ý định của người nghe được thực hiện cùng với sự truyền đạt của 

người nói. 

Ví dụ : 

우리 같이 한잔할까?    Chúng ta hãy cùng làm một ly nhé? 

같이 한번 의논해볼까?   Chúng ta cùng nhau thử thảo luận một lần nhé? 

우리 운전을 배워볼까요?   Chúng ta thử học lái xe nhé?  

틈날 때, 헬스클럽이라도 다녀볼까요? Khi rảnh, chúng ta thử đi đến câu lạc bộ sức khỏe nhé? 

오랜만에 영화 구경이나 갈까요?  Đã lâu rồi,hay chúng ta đi xem phim nhé? 

 

Khi chủ ngữ được khách quan thành ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai thì trong sự phán đoán của người nói về 

hành động hay trạng thái của chủ ngữ, chủ ngữ được truyền đạt đi. 

Ví dụ : 

내가 혼자 이 숙제를 할 수 있을까?  Tôi có thể làm bài tập một mình tôi được sao?  

내가 이 문제를 풀어낼까?   Tôi có thể tháo gỡ được vấn đề này sao? 

오늘 당신의 병이 다나을까요?  Hôm nay bệnh của anh đã khỏi hẳn rồi sao? 

너희들이 제시간에 올까?   Các cậu đến đúng giờ chứ?  

당신들이 저 산에 올라갈까요?  Các bạn leo lên núi ở kia à? 

 

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba thì trong sự phán đoán của người nói về hành động hay trạng thái của chủ ngữ, 

chủ ngữ được truyền đạt ở dạng nghi vấn. 

Ví dụ : 

내일쯤 그분이 서울에 도착하실까?  Vị đó sẽ đến Seoul vào khoảng ngày mai chứ? 

철수가 그 점수로 대학에 합격 할수 있을까? Cheol Su có thể đậu vào trường đại học bằng số điểm đó sao? 

김 선생이 약속을 잊지 않을까요?  Thấy Kim không quên lời hứa chứ? 

금년 겨울에도 날씨가 추울까요?  Năm nay thời tiết cũng lạnh vào mùa đông sao?   

혼자 외국에 가면 외롭지 않을까요?  Nếu đi ra nước ngoài một mình thì không cô đơn sao? 

 



3.2 _나(_요) ? 

Môt câu hỏi liên quan đến một số sự việc được yêu cầu bởi chính bản thân người nghe và người nói. 

„_(으)ㄴ가(요)‟ có thể được dùng thay thế. „_요‟ dược dùng cho lời nói mang tính tôn trọng hơn. 

 

Ví dụ : 

지금 밖에 비가 오나?    Bây giờ bên ngoài trời mưa hả? 

어떻게 하면 빨리 한국말을 배울 수 있나? Nếu làm như thế nào thì có thể học tiếng Hàn nhanh vậy? 

일자리를 찾으려고 신문광고를 보나요? Bạn xem quảng cáo trên báo để mà tìm việc phải không? 

요즘 서울 날씨는 어떤가요?    Dạo này thời tiết ở Seoul ra sao rồi? 

 

3.3 _(으)ㄹ께(요) 

Đó là một dạng khai báo truyền đạt sự xác minh hay xác định một thực tế chắc chắn của người nói.. Chủ ngữ 

luôn là ngôi thứ nhất. „_요‟được dùng cho lời nói mang tính chất tôn trọng hơn. 

Ví dụ : 

오늘은 집에 일찍 들어올게   Hôm nay tôi sẽ về nhà sớm 

내가 그일을 할께    Tôi sẽ làm việc đó 

숙제부터하고 저녁을 먹을게요.  Tôi sẽ làm bài tập trước rồi mới ăn tối 

내일 오전에 선생님께 전화드릴게요.  Tôi sẽ điện thoại cho thầy giáo vào sáng ngày mai 

시장에 가서 좋은 물건이 있으면 하나 살게요.Nếu đi chợ mà có hàng hóa tốt thì tôi sẽ mua một cái 

3.4 _지 

Việc được truyền đạt đi bởi người nói thì được thể hiện với sự nhấn mạnh hay là thực tế mà cả người nói lẫn 

người nghe chia sẻ những hiểu biết thông thường về vấn đề được truyền đạt. „_요‟ được dùng cho dạng tôn trọng. 

„지요‟ có thể thu gọn lại thành „죠‟. 

Ví dụ : 

네가 김영수라는 학생이지?   Có phải bạn là học sinh tên gọi là Kim Young Soo không? 

한국에 처음 오신 게 아니지요?  Không phải là lần đầu tiên đến Hàn Quốc có đúng không? 

저 좀 도와주실 수 있으시죠?   Bạn có thể giúp đỡ tôi không? 

늦었는데 빨리 가시지요.   Đã trễ rồi vậy hãy đi nhanh lên 

예, 그러죠. 내일 다시오겠어요.  Vâng, đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ đến 

 

3.5 _군 / 구나 

Một sự cảm nhận của sự thán phục được truyền đạt đi. Sự hiểu biết chắc chắn của người nói về hành động đã 



tuyên bố cũng được truyền đạt đi. Nếu như hành động đó diễn ra ở tương lai thì sự xác thực của người nói cho 

hành động diễn ra được truyền đạt đi. „_요‟ được dùng cho sự tôn trọng, tuy nhiên „_요‟ có thể không cần theo 

sau „_구나‟. 

Ví dụ : 

한국말을 공부하시는 군요.   Hóa ra bạn học tiếng Hàn 

저 아이들이 말을 아주 잘하는구나.  Hóa ra những đứa bé kia nói rất giỏi 

네가 영수구나.     Hóa ra bạn là Young Soo 

오늘 날씨가 꽤 춥군요.   Hôm nay hóa ra trời hẳn là lạnh 

김선생은 사무실에 안 계시군요.  Hóa ra thầy Kim không có ở văn phòng. 

 

❖ Đuôi câu nối tiếp 

Khi hai câu được nối với nhau thì đuôi câu nối tiếp sẽ theo động từ gốc của câu thứ nhất. 

Ví dụ : 

여름은 덥다.  +  (고)  +  겨울은 춥다.  →  여름은 덥고 겨울은 춥다. 

Mùa hè nóng.  +  Mùa đông lạnh.  =  Mùa hè nóng và mùa đông lạnh. 

철수가 학교에 간다.  +  (아서)   + 철수가 공부를 한다. 

→  철수가 학교에 가서 공부를 한다. 

Chon Soo đi đến trường để học. 

 

Mỗi đuôi câu nối tiếp đều mang nghĩa khác nhau. Sau đây là những kiểm tra về cách sử dụng và ý nghĩa của các 

đuôi câu nối tiếp. 

1. _고 

1.1 Hai hay nhiều câu đƣợc liệt kê đơn giản 

Ví dụ : 

새가 울고 꽃이 핍니다.     Chim khóc và hoa nở. 

김선생은 서울에서 살고, 이선생은 부산에서    Thầy Kim sống ở Seoul và thầy Lee sống ở  

 삽니다.        Busan. 

하늘은 높고 바다는 깊어요.     Bầu trời cao và biển sâu 

저 배는 깊고 푸른 바다를 항해하고 있습니다.  Con tàu thì sâu và đang hướng ra biển xanh 

산에는 크고 작은 나무들이 많이  있어요.   Có nhiều cây to và nhỏ trên núi. 

 

1.2 Hai sự việc xảy ra cùng một lúc 

Ví dụ : 

나는 피아노를 치고 동생은 노래를 불렀습니다.  Tôi đã chờ piano còn em tôi đã hát 



영수는 극장에 가고 철수는 학교에 갑니다   Young Soo đi đến rạp chiếu phim và Chul Soo  

         đi đến trường 

어제는 비가 오고 바람도 불었어요.    Ngày hôm qua trời đã mưa và gió cũng đã thổi 

우리는 다방에서 기다리고 그분은 식당에 있었습니다. Chúng tôi đã chờ ở phòng trà còn vị đó thì đã ở  

nhà hàng 

그 아이는 잠자고 우리는 이야기하고 있었습니다.  Đứa bé đó thì ngủ còn chúng tôi thì đã đang nói  

         chuyện 

 

1.3 Hai sự việc có mối quan hệ với nhau về thời gian. Sự việc thứ nhất đứng trƣớc sự việc thứ hai 

Ví dụ : 

아침 밥을 일찍 먹고 학교에 갔습니다.  Tôi ăn cơm sớm vào buổi sáng và đã đi đến trường học 

책을 읽고 독후감을 씁니다.    Tôi đọc sách rồi viết bài cảm nghĩ. 

나는 어제 일을 끝마치고 친구와 다방에 갔어요. Ngày hôm qua tôi làm xong hết công việc rồi đi đến  

phòng trà cùng với bạn  

그 사람이 사람을 죽이고 도망쳤습니다.  Người đó đã giết người rồi đã bỏ trốn 

손을 씻고 저녁 식사를 합니다.   Tôi rửa tay rồi ăn cơm tối 

1.4 Phụ thuộc vào động từ đã đƣợc dùng, hành động thứ nhất vẫn còn tiếp tục trong khi hành động thứ  

hai diễn ra. 

Ví dụ : 

형이 새 옷을 입고 외출했습니다.   Anh trai mặc áo mới và đã đi ra ngoài  

김선생은 내 손을 잡고 기뻐했습니다.   Thầy Kim nắm lấy tay tôi và đã vui mừng 

어제 기차를 타고 부산에 올라갔습니다.  Ngày hôm qua tôi đi tàu lửa và đã lên Seoul 

배낭을 메고 산에 올라갑니다.    Tôi mang ba lô và đi leo núi 

가방을 들고 밖으로 나갔습니다.   Tôi cầm giỏ xách và đã đi ra ngoài. 

 

2. _아 (어,여) 서 

2.1 Câu thứ nhất là lý do hoặc gây ra cho câu thứ hai. Động từ trong câu thứ nhất không thể dùng „_았‟ 

hay „_었‟. Câu thứ hai không thể có đuôi câu mang tính bắt buộc hay đề nghị đƣợc. 

Ví dụ : 

저는 바빠서 회의에 참석하지 못하겠습니다.  Tôi vì bận nên sẽ không thể tham dự cuộc họp 

아이가 배가 아파서 울고 있습니다.   Đứa bé này vì đói bụng nên đang khóc 

그 여자는 부끄러워서 얼굴이 빨개졌어요.  Người phụ nữ này vì xấu hổ nên gương mặt trở nên đỏ 



나는 시인이 아니어서 그런 것을 잘모릅니다. Vì tôi không phải là nhà thơ nên không biết rõ chuyện đó 

바람이 심하게 불어서 나뭇잎이 떨어졌습니다. Vì gió thổi mạnh nên lá cây rơi xuống. 

 

2.2 Hai câu có vài mối quan hệ lẫn nhau. Câu thứ nhất đứng trƣớc câu thứ hai về trình tự thời gian. 

Động từ trong câu thứ nhất phải là động từ chỉ hành động Không có sự hạn chế đƣợc áp dụng với động từ 

trong câu thứ hai. 

Ví dụ : 

시장에 가서 여러 가지 물건을 삽니다.  Tôi đi đến chợ để mua nhiều loại hàng hóa 

철수가 책을 사서 동생에게 선물을 했습니다.  Chon Soo đã mua sách để tặng quà cho em 

어제 김선생을 만나서 재미있는 이야기를 했어요. Ngày hôm qua tôi đã gặp thầy Kim rồi nói chuyện thật  

vui vẻ. 

이 의자에 앉아서 잠깐만 기다리십시오.  Ngồi xuống ghế rồi hãy đợi một chút nhé 

모두들 교실에 들어가서 공부합시다.   Tất cả chúng ta hãy đi vào lớp học rồi cùng nhau học đi 

 

3. _(으)니까 

3.1 Hành động đƣợc phát biểu trong câu thứ nhất là lý do cho câu thứ hai. „_아서‟ đƣợc liên kết với 

một nguyên nhân chung, trong khi „_니까‟ thì đƣợc liên kết với nguyên nhân mà ngƣời nói muốn nhấn 

mạnh thêm. Thông thƣờng, da5ng câu mang tính chất bắt buộc hay đề nghị thì đƣợc dùng sau cùng.  

Ví dụ : 

오늘은 날씨가 추우니까 옷을 많이  입으세요.  Hôm nay vì thời tiết lạnh nên hãy mặc nhiều áo 

vào 

그분은 한국에서 오래 살았으니까 한국말을 잘합니다.Vị đó đã sống ở Hàn Quốc lâu nên nói giỏi tiếng Hàn 

제가 잘 못했으니까 제가 사과하겠습니다.  Vì tôi đã làm sai nên tôi sẽ xin lỗi 

버스는 복잡하니까 택시를 탑시다.   Vì xe buýt đông đúc nên chúng ta hãy đi taxi đi. 

내일은 일요일이니까 집에서 쉬십시오.  Ngày mai vì là chủ nhật nên hãy nghỉ ở nhà  

 

3.2 Hành động trong câu thứ nhất trở thành một nguyên nhân dẫn đến sự xác minh cũng nhƣ đã phát 

biểu ở câu thứ hai. Thông thƣờng, chủ ngữ trong câu thứ nhất là ngƣời nói, và chủ ngữ trong câu 

thứ hai là không giống nhƣ trong câu thứ nhất. 

Ví dụ : 

집에 가니까 친구의 편지가 있었습니다.  Đi về nhà rồi thì đã có thư của người bạn 

이 약을 먹으니까 감기가 낫더군요.   Hóa ra vì uống thuốc này mà đã hết cảm 

그 사람은 책을 많이  읽으니까 아는 것이 많아요. Người đó vì đọc nhiều sách nên biết nhiều thứ  



한국말을 공부해보니까 재미있어요?   Thử học tiếng Hàn rồi thấy thú vị chứ? 

김 선생을 만나보니까 아주 좋은 분이더군요.  Vì thử gặp thầy Kim nên hóa ra là người rất tốt 

 

4. _는(은)데 

4.1 Hai câu đƣợc nối với nhau, theo cách nhƣ vậy thì hành động đang diễn ra trong câu thứ nhất vẫn 

còn tiếp tục trong câu thứ hai. 

Ví dụ : 

비가 오는데 우산이 있습니까?   Trời mưa vậy thì bạn có dù không? 

제가 책을 읽고 있는데 좀 조용히 해주세요.  Tôi đọc sách nên hãy làm ơn giữ yên lặng cho 

그 사람은 마음이 좋은 데 왜 싫어합니까?  Người đó tốt bụng vậy tại sao không thích? 

오늘이 토요일인데 사무실에 가십니까?  Hôm nay là thứ bảy vậy có đi đến văn phòng không? 

내일이 시험보는 날인데 왠지 공부하기가 싫군요. Ngày mai là ngày thi vậy thì sao mà tôi không thích học 

 

4.2 Hai câu đƣợc tƣơng phản nhau trong khái niệm về thời gian, về nghĩa, hay về nguyên nhân hay  

trong mối quan hệ hiệu quả 

Ví dụ : 

계속 치료를 하는데 감기가 낫지 않아요.  Tiếp tục điều trị nhưng bệnh cảm không khỏi 

형은 공부하고 있는데 동생이 밤에 들어왔어요. Anh trai thì học nhưng mà em trai thì đã quay về rất  

khuya 

비가 오는데 밖에 나가지 않겠어요.   Trời mưa nên tôi không đi ra ngoài 

날씨가 좋은데 야외로 나갑시다.   Thời tiết tốt vậy thì chúng ta hãy đi dã ngoại đi 

동대문까지 가는데 몇 분 걸려요?   Đi đến Đông Đại Môn nhưng mất mấy phút? 

 

4.3 Đôi khi nó đƣợc sử dụng nhƣ là một đuôi câu kết thúc và truyền đạt sự sẵn lòng của ngƣời nói tiếp  

nhận hay thu thập phản ứng của ngƣời nghe 

Ví dụ : 

아이가 우는데 ....     Đứa bé khóc...  

오늘은 날씨가 꽤 좋은데....    Hôm nay thời tiết tốt nhỉ... 

저분은 내가 아는 사람이 아닌데...   Vị kia không phải là người tôi quen biết... 

이것은 동생에게 줄 과자인데요.   Cái này là bánh mà tôi sẽ cho em tôi. 

어머니께서는 사장에 가셨는데요.   Mẹ tôi đã đi chợ  

 

5. _아(어,여)도 



5.1 Khi dùng với động từ nhƣ „좋다‟, „괜챃다‟, hay „되다‟, sự cho phép đƣợc cấp cho hành động diễn 

ra đƣợc miêu tả trong câu thứ nhất, hay ý định của ngƣời nghe đƣợc thẩm vấn. 

Ví dụ : 

저는 집에 가도 좋습니다.    Dù tôi đi về nhà thì cũng tốt 

이 음식은 먹어도 괜찮아요.    Dẫu là ăn món ăn này thì cũng không sao 

서울역에 가려면 이버스를 타도됩니다.  Nếu định đi đến ga Seoul thì dẫu là đi xe buýt thì cũng  

được 

음식이 매워도 괜찮아요?    Món ăn này dù cay nhưng không sao chứ? 

옷이 좀 커도 됩니까?     Áo này hơi lớn 1 chút thì cũng được chứ? 

 

5.2 Khả năng của hành động trong câu thứ nhất đƣợc chấp nhận; tuy nhiên, hành động thứ hai trong 

câu sau thì không thích hợp với câu thứ nhất. Khi dùng với một trạng từ „아무리‟ thì ngay cả nghĩa cũng 

trở nên rõ ràng hơn. 

Ví dụ : 

내일 비가 와도 소풍을 가겠습니다.   Ngày mai dẫu trời mưa thì tôi cũng sẽ đi picnic 

그 사람은 키가 작아도 운동을 잘합니다.  Người đó dẫu thấp nhưng chơi thể thao rất giỏi 

아무리 크게 불러도 그 아이는 대답하지 않았어요. Dẫu đã gọi to nhưng đứa nhỏ không trả lời 

아무리 돈이 많아도 그 부자 는 행복하지 않았습니다. 

Dù đã có nhiều tiền nhưng người giàu có đó vẫn không hạnh phúc 

너무 배가 고파서 밥을 두그릇이나 먹어도 배가 부르지 않았어요. 

Vì quá đói bụng nên dù đã ăn 2 chén cơm cũng không no 

 

5.3 Khi dùng „_아(어,여)도‟ trong câu nghi vấn thì câu đáp trả mang tính phủ định sẽ gắn „_면‟ vào  

Ví dụ : 

내일 아침에 늦게 일어나도 됩니까?   Ngày mai dẫu là thức dậy muộn cũng được chứ? 

아니요, 늦게 일어나면 안됩니다.   Không, nếu dậy muộn là không được 

소풍갈 때 비가 와도 됩니까?    Khi đi picnic dù trời mưa thì cũng được chứ?  

아니요, 비가 오면 가지 않습니다.   Không, nếu trời mưa là không đi 

시험 성적이 나빠도 괜찮습니까?   Dù thành tích thi không tốt nhưng không sao chứ? 

아니요, 시험 성적이 나쁘면 안됩니다.  Không, nếu kết quả thi không tốt thì không được. 

 

6. _(으)려고 

Một ý định cho một hành động tƣơng lai đƣợc truyền đạt. Thông thƣờng một động từ hành động đƣợc 



sử dụng (Nhìn vào chƣơng 12 „_(으)려고하다‟) 

Ví dụ : 

한국말을 배우려고 한국어 학당에 다닙니다.  Tôi đi học ở trường ngoại ngữ tiếng Hàn để học tiếng  

Hàn 

부모님께 드리려고 선물을 샀습니다.   Tôi đã mua món quà để tặng cho bố mẹ  

부산에 가려고 기차를 탔습니다.   Đã đi xe lửa để đến Busan 

시원한공기를 마시려고 창문을 열었습니다.  Tôi đã mở cửa sổ để hít thở không khí mát mẻ 

설악산을 여행하려고 한달 전부터 계획을 세웠습니다. 

Tôi đã lập kế hoạch từ 1 tháng trước để đi du lịch ở núi Sol rak 

 

7. _(으)러 

Một tân ngữ cho hành động đƣợc phát biểu của động từ thì đƣợc chuyển tải. Động từ dùng ở đây 

thƣờng chuyển tải một vài hành động của chủ ngữ. (Xem chƣơng 12 cho „_(으)러오다‟) 

Ví dụ : 

공부하러 학교에 갑니다.    Tôi đi đến trường để học 

김 선생을 만나러 왔습니다.    Tôi đã đến để gặp thầy Kim 

점심을 먹으러 식당에 갑시다.    Chúng ta hãy đi đến nhà hàng để ăn trưa 

아버지께서는 고기를 잡으러 바다에 나가셨습니다. Ba tôi đã ra biển để bắt cá  

편지를 부치러 우체국에 다녀오는 길입니다.  Tôi đang trên đường đi đến bưu điện để gửi thư. 

 

8. _(으)면 

Một điều kiện đƣợc đƣa ra cho câu thứ hai. Hầu nhƣ các động từ đều có thể đƣợc sử dụng với 

„_(으)면‟. Khi sử dụng với các động từ nhƣ „이다‟ và „아니다‟,  thì „_(이)라면‟ là đƣợc sử dụng 

thƣờng xuyên. 

Ví dụ : 

가을이 되면 단풍이 듭니다.    Nếu là mùa thu thì cây lá đỏ đổi màu. 

돈이 있으면 빌려주십시오.    Nếu có tiền thì hãy cho tôi mượn 

비가 오면 소풍을 연기하겠습니다.   Nếu trời mưa thì tôi sẽ hoãn đi picnic 

배가 고프면 이 빵을 드십시오 .   Nếu đói bụng thì hãy ăn bánh này đi 

그 애가 제 동생이라면 이리로 불러주십시오.  Nếu đứa nhỏ đó là em tôi thì hãy gọi nó đến đây 

 

9. _아(어,여)야 



9.1 Hành động trong câu thứ nhất phải đứng trƣớc hành động trong câu thứ hai. Khi dùng các động từ  

„이다‟ „아니다‟, „_(이)라야 đƣợc dùng để thay thế. 

Ví dụ : 

김선생을 만나야 고향 소식을 알 수 있어요.  Phải gặp thầy Kim thì mới có thể biết được tin tức ở quê  

hương. 

가을에 날씨가 좋아야 벼가 잘 익어요.   Thời tiết mùa thu phải tốt thì cây lúa mới chín  

먹어야 삽니다.      Phải ăn thì mới sống được 

그 일은 실제로 보아야 속이 시원하겠습니다.  Việc đó phải nhìn vào thực tế thì trong lòng sẽ thoải mái 

학식이 많은 사람이라야 그 문제를 풀 수 있어요. Phải là người có học thức cao thì mới có thể giải quyết  

được vấn đề 

 

9.2 Nếu phủ định theo sau thì sự nỗ lực bị trở nên vô ích 

Ví dụ : 

너무 늦어서 지금가면 김선생을 만날 수 없을 겁니다. 

Vì quá trễ nên tôi phải đi bây giờ vậy thì sẽ không thể gặp được thầy Kim 

이 약은 먹어봐야 별 소용이 없어요. 

Phải thử uống thuốc này nhưng không có tác dụng đặc biệt gì 

뛰어봐야 이미 늦은 걸요. 

Phải thử chạy nhưng có lẽ đã trễ rồi 

주머니를 다털어봐야 동전밖에 없어요. 

Phải thử mở tung túi ra nhưng ngoài đồng xu ra thì không có gì cả 

밤새도록 일해야 먹고 살기도 힘이 듭니다. 

Phải thức khuya để làm việc nhưng cuộc sống vẫn vất vả. 

 

10. _도록 

10.1 Một giới hạn hay ranh giới của một hành động đƣợc thiết lập. Chỉ có động từ chi hành động có thể  

đƣợc sử dụng. (Cũng nhìn vào „_도록하다‟ trong chƣơng 12) 

Ví dụ : 

어제 밤이 새도록 공부했습니다.   Ngày hôm qua tôi đã học đến khuya 

배가 터지도록 먹었어요.    Tôi đã ăn đến vỡ bụng 

김선생은 죽도록 그 여자를 사랑했어요.  Thầy Kim đã yêu cô gái ấy đến chết  

목이 터지도록 노래를 불렀습니다.   Tôi đã hát đến vỡ cả cổ họng 

6월이 되도록 꽃이 피지 않았습니다.   Hoa đã không nở đến tháng 6 

 



11. _(으)면서 

Hai hành động diễn ra đồng thời hoặc là cùng khoảng thời gian rất gần. Chủ ngữ của hai câu phải  

giống nhau. 

Ví dụ : 

밥을 먹으면서 재미있는 이야기를 했습니다.  Vừa ăn cơm vừa nói chuyện thật là vui 

그 아이는 큰 소리를 지르면서 울었어요.   Đứa bé đó vừa la to vừa khóc  

우리는 모두 노래를 부르면서 산에 올라갔습니다. Chúng tôi vừa hát vừa leo núi 

김선생 부인은 웃으면서 우리를 맞아주셨습니다. Vợ thầy Kim vừa cười vừa đón chào chúng tôi 

저 분은 의사이면서 교수입니다.   Vị kia vừa là bác sĩ vừa là giáo sư 

 

12. _(으)며 

Hai hay nhiều hành động diễn ra đồng thời hoặc hai hành động diễn ra bên cạnh nhau 

Ví dụ : 

스미스씨는 미국으로 떠나며 우리에게 작별인사를 했습니다. 

Smith đi Mỹ và đã chào tạm biệt chúng tôi 

장미는 예쁘며 아름답습니다. 

Hoa hồng đẹp và xinh xắn 

하늘도 맑으며 물도 맑아요. 

Bầu trời cũng trong vắt và nước cũng trong vắt 

김 군은 공부를 잘하는 학생이며 이 군은 아주 얌전한 학생입니다. 

Ông Kim là học sinh học giỏi và ong Lee là một học sinh rất lịch thiệp 

 

13. _지만 

Chấp nhận nội dung trong câu thứ nhất, một lời phát biểu tƣơng phản hoặc không đƣợc để ý đến  

so với nội dung trong mệnh đề thứ nhất. 

Ví dụ : 

비가 오지만 많이  내리지 않는다.   Mưa nhưng mà không nhiều. 

그 학생은 학교에 다니지만 열심히 공부하지 않아요. Học sinh đó đi học nhưng không học chăm chỉ 

그 애는 키는 작지만 마음은 커요.   Đứa nhỏ đó thấp nhưng mà tấm lòng thì rộng rãi 

고래는 육지에 살지 않지만 포유동물입니다.  Cá heo không sống ở lục địa nhưng mà là động vật hữu  

nhũ 

이것은 내가 쓴 책이지만 별로 마음에 들지 않아요. Cái này là quyển sách mà tôi đã viết nhưng mà tôi không  

vừa ý lắm. 

 



14. _다가 

14.1 Một hành động đã và đang diễn ra nhƣng không đƣợc tiếp tục hoặc bị gián đoạn và một hành động  

mới diễn ra. Đôi khi „가‟ đƣợc bỏ qua. 

Ví dụ : 

학교에 가다(가) 친구를 만났어요.   Tôi đang đi đến trường thì đã gặp bạn 

소설을 읽다가 친구하고 같이 외출했습니다.  Đọc cuốn tiểu thuyết rồi đã ra ngoài cùng với bạn 

도서관에서 공부하다가 늦게 집에 돌아왔습니다. Học ở thư viện rồi đã về nhà trễ 

어제 밤에 텔레비전을 보다가 숙제를 했습니다. Hôm qua tôi xem tivi rồi đã làm bài tập 

편지를 쓰다가 문득 전화번호가 생각이 나서 전화를 걸었습니다. 

Viết thư rồi vì chợt nhớ ra số điện thoại nên đã gọi 

 

14.2 Có một sự dừng lại giữa hai hành động nếu động từ thứ nhất bao gồm „았(었,였)‟ 

Ví dụ :  

시장에 갔다가 은행에 도들렀습니다.   Đi đến chợ rồi đã ghé ngân hàng 

어제 친구는 우리집에 왔다가 늦게 돌아갔습니다. Ngày hôm qua người bạn đã đi đến nhà ch1ng tôi nên đã  

quay về trễ 

그 친구는 편지를 썼다가 찢어버렸습니다.  Người bạn đó đã viết thư rồi xé 

창문을 열었다가 날씨가 추워서 다시 닫았습니다. Tôi đã mở cửa sổ rồi vì thời tiết ka5nh nên đã đóng lại 

커피를 끓였다가 맛이 없어서 마시지 않았어요. Tôi đun cà phê rồi vì không ngon nên đã không uống 

 

15. _(으)ㄹ수록 

15.1 Một hành động hay một trạng thái đang xấu đi 

Ví dụ : 

한국말을 공부할수록 재미있습니다.   Càng học tiếng Hàn thì càng thú vị 

바쁠수록 운전에 조심해야 합니다.   Càng bận thì càng phải cẩn thận trong việc lái xe 

그분은 만날수록 더 좋은 사람인 것 같아요.  Vị đó dường như là người càng gặp thì càng thích 

날씨가 더울수록 해수욕장에 사람들이 많아요. Thời tiết càng nóng thì trên bãi biển càng đông người 

훌륭한 사람일수록 많은 사람에게 더욱 존경을 받습니다. 

Càng là một người tuyệt vời thì càng nhận được sự tôn trọng từ nhiều người 

 

15.2 „_(으)면‟ tăng cƣờng thêm ý nghĩa. 

Ví dụ :  



여행을 하면 할수록 견문이 넓어집니다.  Nếu càng đi du lịch thì kiến thức càng trở nên rộng 

그 노래를 들으면 들을 수록 새로운 느낌이 듭니다. Nếu càng nghe bài hát đó thì càng có cảm nhận mới 

날씨가 추우면 추울수록 사람들의 활동이 적어집니다. 

Nếu thời tiết càng lạnh thì hoạt động của mọi người càng ít 

세월이 가면 갈수록 어린 시절이 그립습니다. 

Nếu thời gian càng trôi qua thì tôi càng nhớ về thời thơ ấu 

부자이면 부자일수록 더욱 절약합니다. 

Nếu là người giàu có thì càng tiết kiệm hơn. 

 

16. _자 

Hành động thứ hai tức thời theo sau hành động thứ nhất. Đôi khi „_자마자‟ đƣợc sử dụng 

Ví dụ : 

부산에 도착하자마자 친구에게 전화하겠습니다. Ngay khi đến Busan thì tôi sẽ gọi điện cho bạn 

배가 고파서 집에 오자마자 저녁을 먹었습니다. Vì đói bụng nên ngay khi quay về nhà thì tôi đã ăn tối 

그 가수가 무대에 나타나자 청중들이 박수를 쳤습니다. 

Ngay khi ca sĩ đó xuất hiện trên sân khấu thì thính giả đã vỗ tay 

우리는 스미스씨와 정들자마자 이별했습니다. 

Ngay khi thích Smith thì chúng tôi đã chia tay với anh ấy 

까마귀 날자 배 떨어진다. 

Ngay khi con quạ bay đi thì quả lê rớt xuống. 

 

17. _거든 

17.1 Câu thứ nhất truyền đạt một điều kiện dựa trên nền tảng phán đoán của ngƣời nói, câu thứ hai  

diễn ra dựa trên nền tảng câu thứ nhất. Câu thứ hai thông thƣờng ở dạng đuôi câu động từ mang  

tính bắt buộc hay đề nghị  

Ví dụ : 

서울역에서 도착하거든 바로 전화하세요.  Nếu đến ga Seoul thì hãy điện thoại liền 

고향에 가시거든 제 부모님께 안부전해주세요. Nếu về quê thì hãy chuyển lời hỏi thăm đến bố mẹ tôi 

밥이 다 되거든 같이 먹읍시다.   Nếu đã có cơm rồi thì chúng ta hãy cùng ăn đi 

많이  아프거든 병원에 가보세요.   Nếu đau nhiều thì hãy thử đi đến bệnh viện 

좋은 책이거든 읽어보세요.    Nếu là cuốn sách hay thì hãy thử đọc 

 

17.2 Trong dạng khai báo, thì ý định của ngƣời nói đƣợc chuyển tải một cách mạnh mẽ; hoặc khi hành  

động diễn ra và nó khác với sự mong đợi của ngƣời nói, lý do của ngƣời nói. 



Ví dụ : 

저는 같이 갈 수 없어요. 바쁘거든요.    

Tôi thì không thể cùng đi được. Vì tôi bận  

저 아이는 이상하게 하루 종일 저기서 울고 있거든요.  

Đứa bé kia đang khóc một cách lạ lùng ở đằng kia suốt cả ngày 

❖ Đuôi câu tính từ thuộc tính 

Đuôi câu tính từ thuộc tính theo sau động từ gốc hay hậu tố của động từ và bổ nghĩa cho danh từ. Đuôi câu tính từ 

thuộc tính cũng truyền đạt thì của động từ. Phụ thuộc vào loại động từ, sự chọn lựa của đuôi câu tính từ thuộc tính 

thì khác nhau. Bảng mục lục 7 có tóm tắt cách dùng và loại của đuôi câu tính từ thuộc tính.  

[ Bảng 7]  ĐỊNH NGỮ 

 Động từ Tính Từ Động từ “ 있다” Động từ “이다” 

Hiện tại 

Quá khứ (hoàn thành) 

Tương lai 

Quá khứ (hồi tưởng) 

- 는 

- (으)ㄴ 

- (으)ㄹ 

- 던 

- (으)ㄴ 

 

- 을 

- 던 

- 는 

 

- 을 

- 던 

- ㄴ 

 

- ㄹ 

- 던 

 

 

 

 

 

 

 

1. –는 

Chỉ sử dụng cho động từ.  Một hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại.   

Ví dụ: 

저기 가는 분이 이 선생입니다.   Người đang đi đằng kia là giáo viên Lee. 

그 일은 어느 비오는 날에 일어났습니다.  Việc đó đã xảy ra vào ngày mưa nào đó.   

이 책이 요즘 많이  팔리고 있는 것입니다.  Quyển sách này là sách đang được bán chạy gần đây. 

한국말을 배우는 사람이 늘어납니다.   Người mà học tiếng Hàn đang tăng lên. 

저기 보이는 산이 남산입니다.    Ngọn núi bạn đang thấy đằng kia là NamSan 

 

2. – (으)ㄴ 

Được sử dụng cho động từ thì quá khứ, và tính từ. 

Ví dụ : 

경찰이 잃은 물건을 찾아 주었습니다.  Cảnh sát đã tìm ra vật đã bị mất. 



어제 쓴 편지를 우체국에 가서 부쳤어요. Tôi đã đến bưu điện rồi gửi lá thư tôi đã viết hôm qua. 

그분은 마음이 좋은 사람입니다.  Vị đó là người có tấm lòng tốt. 

겨울은 되면 흰 눈이 내립니다.  Nếu mùa đông đến thì tuyết trắng rơi. 

이 사람은 내 친구인 김영수입니다.  Người này là Kim Young, là bạn của tôi. 

 

3. –(으)ㄹ 

Sử dụng cho hành động thì tương lai. 

Ví dụ : 

비가 오니까 쓰고 갈 우산을 준비해야 합니다. Vì trời mưa nên phải chuẩn bị dù sẽ mang đi. 

그 사람은 입을 옷도 없고 먹을 밥도 없어요.  Người đó đồ mặc cũng không có, cơm ăn cũng không 

có. 

이번 주말에 여행갈 계획을 세우고 있습니다.  Tôi đang lên kế hoạch sẽ đi du lịch vào cuối tuần này. 

어머님 말씀이 조금도 틀릴 것이 없어요.  Lời nói của mẹ không có cái sai dù chỉ một chút. 

저녁에 먹을 음식을 준비하겠어요.   Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn sẽ ăn vào bữa tối. 

 

4. –던 

4.1 Sử dụng cho hành động đã xảy ra ở quá khứ, và vẫn còn tiếp diễn trong quá khứ. 

Ví dụ: 

큰 소리로 울던 아이가 갑자기 울음을 그쳤습니다. Đứa trẻ đã khóc lớn đột nhiên dừng hẳn tiếng khóc. 

여기에 살던 사람이 어제 이사했습니다.  Người đã từng sống ở đây đã dời đi hôm qua rồi. 

여름에 푸르던 나뭇잎이 노랗게 단풍이 들었어요. Những lá cây đã từng xanh vào mùa hè đã rụng vàng. 

이 음악은 내가 자주 듣던 것입니다.   Bài hát này là bài tôi đã từng nghe rất nhiều. 

여기 있던 책을 누가 가져갔나요?   Ai đã mang quyển sách ở đây đi rồi vậy? 

 

4.2 Với „-았(었, 였)‟ thì ý nghĩa là đã hoàn thành trong quá khứ . 

Ví dụ : 

어제 만났던 사람을 오늘 또만났어요. 

Hôm nay tôi đã gặp lại người tôi đã gặp hôm qua. 

며칠 전에 갔던 집인데 도무지 찾을 수가 없어요. 

Là ngôi nhà tôi đã đến vào mấy ngày trước nhưng tôi hoàn toàn không thể tìm ra . 

떠들썩했던 방이 갑자기 조용해졌어요.  

Căn phòng đã từng náo động đột nhiên trở nên im ắng. 



예뻤던 얼굴에 이젠 주름살이 생겼어요.  

Bây giờ đã xuất hiện nếp nhăn trên khuôn từng xinh đẹp. 

3년 전에 헤어졌던 친구에게서 전화가 왔습니다. 

Đã có cuộc điện thoại từ người bạn tôi đã chia tay vào 3 năm trước. 

 

❖ NOMINAL ENDINGS 

„(으)ㅁ‟ và  „- 기‟ chuyển động từ, tính từ  thành danh từ. 

1. –(으)ㅁ 

1.1 V/A (có patch‟im)       +  음 

V/A (không patch‟im)  +  ㅁ 

Trong văn nói thường sử dụng “–(으)ㅁ”, trong văn viết sử dụng “–는(ㄴ) 것”   nhiều hơn 

Ví dụ : 

밥을 빨리 먹음은 건강에 해로운 것입니다.   

Ăn cơm nhanh thì có hại cho sức khỏe. 

시간이 있으니까 천천히 걸어 감이 좋겠습니다.  

Vì có thời gian nên đi bộ từ từ sẽ tốt. 

꽃의 붉음이 꼭 불꽃 같습니다.    

Sắc đỏ của hoa giống như ngọn lửa mạnh mẽ. 

그 사람이 범인이 아님은 세상이 다 아는 바이다. 

Việc người đó không phải là tội phạm trên thế gian này ai cũng đều biết hết. 

몇 년 후에 그것이 사실임을 알게 되었다.  

Sau mấy năm tôi đã biết được việc đó là sự thật. 

1.2 Sử dụng để kết thúc một câu 

Ví dụ : 

오늘은 수업이 없음.                       Hôm nay không có buổi học. 

새로운 상품이 많이  있음.              Có nhiều sản phẩm mới. 

입장권이 매진 되었음.                   Vé vào cổng đã được bán hết. 

 

1.3 V    N 

Ví dụ : 

걷다  → 걸음 Đi bộ - bước đi 

웃다 → 웃음  Cười – nụ cười 

아프다 → 아픔  Đau  - nỗi đau 



자다 → 잠  Ngủ  - giấc ngủ 

기쁘다 → 기쁨  Vui  - niềm vui 

슬프다 → 슬픔  Buồn  - nỗi buồn 

 

2.  –기 

2.1 V –기  chuyển động từ thành danh từ. 

Ví dụ : 

길이 좋아서 걷기가 힘들지 않습니다.   Vì đường đẹp nên việc đi bộ không vất vả 

오늘은 소풍가기에 좋은 날씨입니다.   Hôm nay là ngày tốt cho việc đi dã ngoại 

먹기 좋아하는 사람은 살이 찝니다.     Những người thích việc ăn uống  

이 빵은 희기가눈과 같아요.      Cái bánh này giống với 

그분이 착한 사람이기를 바라고 있었습니다.   Tôi đã đang hi vọng người đó là người hiền lành 

 

2.2 Chuyển những  tính từ nhƣ‟쉽다‟, „어렵다‟, „바라다‟, „희망하다‟, „좋다‟, „나쁘다‟ thành danh từ,  

còn „힘들다‟ phải kết hợp với – 기 

Ví dụ : 

이 문제는 풀기 (가) 어려워요.   

감기가 빨리 낫기 (를) 바랍니다. 

이옷은 너무 작아서 입기가 불편해요. 

한국말은 정확하게 발음하기가 힘들어요. 

이 음식은 맵지 않아서 먹기 (가) 좋아요. 

김선생은 내년에 미국에 가기 쉽습니다. 

3.  Idiomatic usages of  „-기‟. 

3.1 –기위해서(위하여) 

Ví dụ : 

공부하기 위해서 학교에 다닙니다.     Tôi đến trường để học 

먹기 위해서 삽니까? 살기 위해서 먹습니까?  Sống để ăn hay ăn để sống?  

미국에 유학가기 위해서 영어를 배우고 있습니다. Tôi đang học tiếng Anh để đi du học 

건강해지기 위해서 매일 아침 운동을 합니다.  Tôi tập thể dục vào mỗi buổi sáng để khỏe mạnh hơn 

기분 전환하기 위해서 술을 한잔합시다.  Hãy làm một ly để tâm trạng.............. 



 

3.2  –기 때문에  

Ví dụ : 

머리가 아프기 때문에 좀 쉬어야겠어요.  

Vì đau đầu nên tôi sẽ phải nghỉ ngơi một chút. 

아침을 너무 많이  먹었기 때문에 점심은 먹고 싶지 않아요. 

Vì đã ăn sáng quá nhiều nên bữa trưa tôi không muốn ăn. 

그 사람은 내 친구이기 때문에 같이 지내고 있습니다.  

 Vì người đó là bạn tôi nên chúng tôi sống cùng nhau  

돈이 모자랐기 때문에 값을 깎아야 했습니다.  

Vì đã thiếu tiền nên tôi đã phải mặc cả. 

그 사람은 범인이 아니기 때문에 벌을 받지 않았어요. 

Vì người đó không phải là phạm nhân nên đã không nhận hình phạt. 

 

3.3  –기전에 

Ví dụ : 

김선생이 오기 전에 일을 끝내야겠어요.   Trước khi thầy Kim đến sẽ phải kết thúc công việc.  

식사를 하기 전에 기도합니다.    Cầu nguyện trước khi dùng bữa . 

열매가 맺기 전에 꽃이 핍니다.    

결혼하기 전에 몇 년간 교제를 했습니다. 

말을 하기 전에 생각을 많이  했습니다.   Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi nói. 

동사 

- ㅂ니다 

- 습니다 

- ㅂ니까? 

- 습니까? 

(으)십시오 (으)ㅂ시다 

오다 옵니다 옵니까? 오십시오 옵시다 

하다 합니다 합니까? 하십시오 합시다 

읽다 읽습니다 읽습니까? 읽으십니오 읽읍시다 

쓰다 씁니다 씁니까? 쓰십시오 씁시다 

기르치다 기르칩니다 기르칩니까? 기르치십시오 기르칩시다 

찾다 찾습니다 찾습니까? 찾으십시오 찾읍시다 

쉬다 쉽니다 쉽니까? 쉬십시오 쉽시다 

돕다 돕습니다 돕습니까? 도우십시오 도웁시다 



고르다 고릅니다 르십시오고릅니까? 고르십시오 고릅시다 

놀다     

닫다     

듣다 듣습니다 듣습니까? 들으십시오 들읍시다 

묻다     

먹다 먹습니다 먹습니까? 먹으십시오 먹읍시다 

자다 잡니다 잡니까? 자십시오 잡시다 

 

Bài tập II : Trả lời câu hỏi. 

 Ví dụ :일이 많아서 큰 일이에요.(제가 도와드리다) 

 제가 도와드릴까요? 

 1. 저 할머니가 길을 잘모르시나봐요.(우리가 가르쳐드리다) 

  - 우리가 가르쳐드릴까요? 

 2.  저는 사무실 일이 아직 안 끝났는데요.(먼저 퇴근하다) 

  - 먼저 퇴근할까요? 

 3. 하늘에 검은 구름이 많이  끼었군요.(혹시 비가 오지 않다) 

  - 혹시 비가 오지 않을까요? 

 4. 약속 시간이 꽤 지났는데도, 그 친구가 안 오는군.(다시 한번 연락해 보다) 

  - 다시 한번 연락해 볼까요? 

 5. 이 서류를 내일까지 타이핑해놓으세요.(나 혼자할 수 있다) 

  - 나혼자할 수 있을까요? 

 6.  전화가 잘 안 되는군요.(제가 걸어보다) 

  - 제가 걸어볼까요? 

 7. 이번 주말에 같이 등산 갑시다.(아이들을 데리고 가도 괜찮다) 

  - 아이들을 데리고 가도 괜찮을까요? 

Bài tập III : Trả lời câu hỏi. 

Ví dụ :조금 이따가 만날까요? 예, 만납시다. 

1. 같이 얘기 좀 해볼까요? 

 - 예, 같이 얘기 좀 해봅시다. 



 2.  같이 의논해 볼까요? 

  - 예, 같이 의논해 봅시다. 

 3.  우리 지금 식사할까요? 

  - 예, 식사합시다. 

 4. 우리 나가서 영화나볼까요? 

  - 예, 나가서 영화나봅시다. 

 5. 우리가 양보할까요? 

  - 예, 양보합시다. 

 6. 여행 날짜를 연기할까요? 

  - 예, 여행 날짜를 연기합시다. 

 7. 인사차 김 박사님 댁에 들러볼까요? 

  - 예, 인사차 김 박사님 댁에 들러봅시다. 

Exercise IV: Answer the questions. 

 Examples: 제가 다시 만나 볼까요? 

 예, 만나보십시오. 

1. 제가 갔다올까요? 

 - 예, 갔다오십시오. 

2.  제가 먼지 읽을까요? 

 - 예, 먼지 읽으십시오. 

3.  제가 혼자 다 먹을까요? 

 - 예, 혼자 다 먹으십시오. 

4. 제가 그집에 연락할까요? 

 - 예, 연락합시다. 

5.  제가 알아듣도록 설명해볼까요? 

 - 예, 설명해봅시다. 

6.  제가 좀 도와드릴까요? 

 - 예, 도와줍시다. 

7. 값이 얼만지 제가 알아볼까요? 

 - 예, 알아봅시다. 



Exercise V: Answer the questions. 

Examples: 지금 그분을 만날 수 있을까요? 

 예, 만날 수 있을 거예요. 

1. 내일 등산 갈 수 있을까요? 

- 예, 등산 갈 수 있을 거예요. 

2.  지금 가도 기차표를 살 수 있을까요? 

 - 예, 살 수 있을 거예요. 

3. 이번 주말에는 그분이 서울에 올라올까요? 

 - 예, 올라올 거예요. 

4. 저 학생이 고등학교에 입학할 수 있을까요? 

 -예, 입학할 수 있을 거예요. 

5. 결혼을 하면 과연 행복할까요? 

 -예, 행복할 거예요. 

6. 주소를 가지고 그분 댁을 찾을 수 있을까요? 

 - 예, 찾을 수 있을 거예요. 

7. 우리 팀이 시합에 이길 수 있을까요? 

 - 예, 이길 수 있을 거예요. 

Exercise VI: Complete the conversation. 

Examples: 밖이 왜 어두운데요? (지금 몇 시쯤 됐다) 

지금 몇 시쯤 됐나요? 

1. 한국말 발음 연습을 좀 해야겠군요?(어떻게 하면 잘 할 수 있다) 

  - 어떻게 하면 잘 할 수 있나요? 

 2.  그 친구를 만난지가 왜 오래되었지? (아직도 서울에 있다) 

  - 아직도 서울에 있나? 

 3. 갑자기 버스가 왜 멈출까요? (글쎄요. 고장이 났다) 

  - 글쎄요. 고장이 났는가요? 

 4. 오래간만입니다. (요즘 사업이 잘된다) 

  - 요즘 사업이 잘되는가요? 

 5.  조금 늦으셨습니다.(비행기가 떠났다) 



  - 비행기가 떠났나요? 

 6.  김선생이 오해를 받고 있어요. (그분도 그 사실을 알고 계시다) 

  - 그분도 그 사실을 알고 계신가요? 

Exercise VII: Conjugate the sentences as shown in the example. 

Examples: 오늘은 제가 집을 보겠습니다. 

오늘은 제가 집을 볼게요. 

1. 오늘 저녁은 내가 한턱낼 거에요. 

- 오늘 저녁은 내가 한턱낼게요. 

2. 이제부터는 약속을 어기지 않을 거에요. 

 - 이제부터는 약속을 어기지 않을게요. 

3.  비밀은 꼭 지키겠어요. 

 - 비밀은 꼭 지킬게요. 

4.  좋은 소식이 있으면 연락하겠습니다. 

 - 좋은 소식이 있으면 연락할게요. 

 

5. 내가 맡은 일은 내가 할겁니다. 

 - 내가 맡은 일은 내가 할게요. 

6. 어려운 일이 있으면 협구하겠습니다. 

 - 어려운 일이 있으면 협구할게요. 

7. 앞으로는 꼭 전화하고 오겠습니다. 

 - 앞으로는 꼭 전화하고 올게요. 

Exercise VIII: Complete the conversation. 

Example: 오늘은 날씨가 좋지요?(참 좋다) 

예, 참 좋군요. 

1. 꽃들이 참 예쁘지요?(이젠 봄이 나됐다) 

- 이젠 봄이 다 됐군요. 

 2. 주말이 되니까, 몸이 많이  피곤하지요? (좀 쉬어야겠다) 

  - 좀 쉬어야겠군요. 

 3. 시간이 많이  늦었는데, 빨리 가시지요.(서둘러야겠다) 



  - 서둘러야겠구나. 

 4. 오랫동안 기다렸지? (그 사람이 약속을 잊었나 보다) 

  - 그 사람이 약속을 잊었나 보는군. 

 5. 제가 한 일이 마음에 드십니까? (일을 참 잘하시다) 

  - 일을 참 잘하시는군요 

 6.  김영수 선생님이시죠? (잘 기억하시다) 

  - 잘 기억하시는군요. 

 7. 안경을 끼시니까, 어떠세요?( 아주 잘 보이다) 

  - 아주 잘 보이는군요. 

Exercise IX: Combine the sentences with the given conjunctive endings. 

 

 

 

Example: 여름은 덥습니다. 겨울은 춥습니다. 

여름은 덥고, 겨울은 춥습니다. 

1. 이것은 제 책입니다. 선생님 책은 저 것입니다. 

- 이것은 제 책이고 선생님 책은 저 것입니다. 

2.  배가 고팠습니다. 밥을 먹지 않았습니다. 

 - 배가 고팠지만 밥을 먹지 않았습니다. 

3.  오늘은 밖에 나가십시오. 외식을 하십시오. 

 - 오늘은 밖에 나가서 외식을 하십시오. 

4.  날씨도 나쁩니다. 어디가 십니까? 

 - 날씨도 나쁜데 어디가 십니까? 

5.  이런 일은 안 좋습니다. 다시는 하지 마십시오. 

 - 이런 일은 안 좋은 데 다시는 하지 마십시오. 

6. 먼지가 많습니다. 문을 닫겠습니다. 

 - 먼지가 많아서 문을 닫겠습니다. 

7. 백화점 물건은 쌉니다. 좋습니다. 

 - 백화점 물건은 싸서 좋습니다. 

8.  모두 앉읍시다. 이야기합시다. 

고, 지만, 아(어,여)서, (으)니까,는(ㄴ,은)데 



  - 모두 앉는데 이야기합시다. 

 9.  외국어를 배워 보았어요. 참 재미있더군요. 

  - 외국어를 배워보았는 참 재미있더군요. 

 10. 목이 마릅니다. 뭘 마실까요? 

  - 목이 마른 데 뭘 마실까요? 

 11.  우리는 영어를 배웁니다. 그분은 한국말을 가르치십니다. 

  - 우리는 영어를 배우고 그분은 한국말을 가르치십니다. 

 12. 오늘은 공휴일입니다. 왜 사무실에 나가십니까? 

  - 오늘은 공휴일인데 왜 사무실에 나가십니까? 

 13. 교통이 복잡합니다. 길 조심하십시오. 

  - 교통이 복잡하니까 길 조심하십시오. 

 14. 돈이 없으십니다. 제가 내겠습니다. 

  - 돈이 없으신데 제가 내겠습니다. 

 15.  운전 기사가 사고를 냈습니다. 도망갔습니다. 

 - 운전 기사가 사고를 내고 도망갔습니다. 

16.  잠을 잤어요. 전화가 왔어요. 

 - 잠을 잤는데 전화가 왔어요. 

17.   문을 닫았습니다. 잠은 잤습니다. 

 - 문을 닫고 잠은 잤습니다 

18.  아침 일찍 백화점에 갔어요. 문이 닫혔더군요. 

 - 아침 일찍 백화점에 갔는데 문이 닫혔더군요 

19.  부모가 가정 교육을 잘시킵니다. 아이들이 예의가 바르지요. 

 - 부모가 가정 교육을 잘 시키니까 아이들이 예의가 바르지요. 

20.  돈이 모자랍니다. 사지 마세요. 

 - 돈이 모자라니까 사지 마세요. 

Bài tập X: Đặt câu nhƣ ví dụ. 

Example: 집에 가다. 

집에 가도 됩니까? 

1. 이 물을 마시다. 



 - 이 물을 마셔도 됩니까? 

2.  질문을 하다. 

 - 질문을 해도 됩니까? 

 3. 이 잡지를 읽다. 

  - 이 잡지를 읽어도 됩니까?. 

 4. 사무실에 전화를 걸지 않다. 

  - 사무실에 전화를 걸지 않아도 됩니까? 

 5.  부모님께 인사를 드리지 않다. 

  - 부모님께 인사를 드리지 않아도 됩니까? 

 6.  문을 걸지 않다. 

  - 문을 걸지 않아도 됩니까? 

 7. 차선을 지키지 않다. 

  - 차선을 지키지 않아도 됩니까? 

Bài tập XI: Trả lời câu hỏi 

Example: 지금집에 가도 됩니까? 

 아니요, 지금집에 가면 안됩니다. 

1.  담배를 피워도 됩니까? 

 - 아니요, 담배를 피우면 안됩니다. 

 2.  영어로 말해도 됩니까? 

  - 아니요,영어로 말하면 안됩니다. 

 3. 값이 비싸도 사시겠습니까? 

  - 아니요, 값이 비싸면 안삽니다. 

 4.  밤에 혼자 있어도 무섭지 않습니까? 

  - 아니요, 밤에 혼자 있으면 무섭습니다. 

 5.  굶어도 배가 고프지 않습니까? 

  - 아니요, 굶으면 배가 고픕니다. 

 6.  담배를 많이  피워도 몸에 해롭지 않습니까? 

  - 아니요, 담배를 많이  피우면 몸에 해롭습니다. 

 7.  쉽게 설명을 해도 이해하지 못합니까? 



  - 아니요, 쉽게 설명을 하면 이해합니다. 

Bài tập XII: Liên kết hai câu lại với nhau. 

Example: 비가 오다. 집에 있겠습니다. 

 비가 오면 집에 있겠습니다. 

1.  여행을 하다. 재미있을 거에요. 

 - 여행을 하면 재미있을 거에요. 

2.  시장에 가다. 돈을 많이 씁니다. 

 - 시장에 가면 돈을 많이 씁니다. 

3.  신문을 읽다. 기분이 나빠집니다. 

 - 신문을 읽으면 기분이 나빠집니다. 

4.  집에 가지 않다. 만날 수 없습니다. 

 - 집에 가지 않으면 만날 수 없습니다. 

5. 몸이 건강하지 않다. 일을 잘 할 수 없습니다. 

 - 몸이 건강하지 않으면 일을 잘 할 수 없습니다. 

6.  약속을 지키지 않다. 그분이 화를 낼 거예요. 

 - 약속을 지키지 않으면 그분이 화를 낼 거예요. 

7.  통일이 되다. 고향에 갈 수 있을거에요. 

 - 통일이 되면 고향에 갈수 있을거에요. 

Bài tập XIII: Combine the two sentences with the given conjunctive verb endings 

 

 

Example: 책을 삽니다. 책 방에 갑니다. 

책을 사러 책방에 갑니다. 

1. 점심 식사를 합니다. 갑시다. 

 - 점심 식사를 합니다. 갑시다. 

2.  친구를 만납니다. 반가워했습니다. 

 - 친구를 만납니다. 반가워했습니다. 

3.  음악을 듣습니다. 콧노래를 불렀습니다. 

 - 음악을 듣습니다. 콧노래를 불렀습니다. 

4.  약을 먹고 쉽니다. 감기가 나을 수 있어요. 

(으)러 , 면서, 자, 아(어,여)야, 거든 



 - 약을 먹고 쉽니다. 감기가 나을 수 있어요. 

5. 불만이 있습니다. 언제든지 이야기하세요. 

 - 불만이 있습니다.언제든지 이야기하세요. 

6.  그분이 웃습니다. 말을 합니다. 

 -그분이 웃습니다. 말을 합니다. 

7.  친구를 만납니다. 다방에 갑니다. 

 - 친구를 만납니다. 다방에 갑니다 

Bài tập XIV: Combine the two sentences with the given conjunctive verb endings 

 

 

Example: 텔레비전을 봅니다. 쉽니다. 

텔레비전을 보며 쉽니다. 

1. 어제 밤에 책을 읽었습니다. 잠을 잤습니다. 

   

2. 그말은 발음하기도 어렵습니다. 외우기도 어렵습니다. 

   

3. 언제 기차가 도착합니까? 모르겠습니다. 

   

4. 나이를 먹습니다. 경험이 많아집니다. 

  

5. 밤이 늦었습니다. 기다렸습니다. 

   

 

6. 시간이 지납니다. 잊혀질 거예요. 

  

 

7. 해가 집니다. 집에 돌아오지 않았습니다. 

  

Bài tập XV: Combine the two sentences with the given adnominal end ings 

 

 

Example: 오늘은 쉽니다. 날입니다. 

 오늘은 쉬는 날입니다. 

도록, 며, 다가, (으)ㄹ지, ( 으) ㄹ수록 

는 , (은)ㄴ, (으)ㄹ, 던,았(었, 였)던 



1.  서울 있습니다. 강은 한강입니다. 

  

2.  일을 하겠습니다. 사람을 찾습니다. 

  

3. 책상 위에 있었습니다. 책이 없어 졌습니다. 

   

4. 지난 주말에 갔습니다. 다방에 갈까요. 

  

5. 어제 읽었습니다. 소설이 재미있었습니다. 

  

6. 내가 오래 전부터 생각해 왔습니다. 일입니다. 

   

7. 일합니다. 날은 일을 해야지요. 

   

Bài tập XVI: Change the following verbs into nouns 

Example: 자다 

동사 명사 동사 명사 

살다 삼 웃다 웃음 

추다 춤 울다 울음 

슬프다 슬픔 돕다 도움 

기쁘다 기쁨 즐겁다 즐거움 

  잠 

   

Bài tập XVII: Combine the two sentences with “-기” 

Example: 걷습니다. 힘이 듭니다. 

 걷기가 힘이 듭니다. 

1. 받습니다. 쉽지 않습니다. 

- 받기가 쉽지 않습니다. 

2. 물건값을 깎습니다. 좀 부끄럽습니다. 

 - 물건값을 깎기가 좀 부끄럽습니다. 

3.  실수합니다. 쉽다. 



 - 실수하기가 쉽다. 

4.  차를 몰니다. 아주 불편합니다. 

 - 차를 몰기가 아주 불편합니다 

5.  집을 짓다. 시작할까요? 

 - 집을 짓기가 시작할까요? 

6.  사업에 성공하십시오. 기도하겠습니다. 

 - 사업에 성공하기가 기도하겠습니다. 

7.  앞으로 행복하십시오. 바랍니다. 

  - 앞으로 행복하기를 바랍니다. 

8. 오늘은 소풍을 갑니다. 좋은 날씨입니다 

 - 오늘은 소풍을 가기 좋은 날씨입니다. 

9.  그 차는 타고 다닙니다. 부담이 됩니다 

 - 그차는 타고 다니기는 부담이 됩니다 

10. 맛이 있지만 먹습니다. 좀 답니다. 

 - 맛이 있지만 먹기가 좀 답니다.  

Bài tập XVIII: Combine the two sentences with the given words 

 

 

Example: 돈을 법니다. 일을 합니다. 

돈을 벌기 위해서 일을 합니다. 

1. 식사를 합니다. 기도하십시오. 

- 식사를 하기전에 기도하십시오. 

2.  그 사람을 사랑합니다. 결혼하기로 했습니다. 

 - 그 사람을 사랑하기 때문에 결혼하기로 했습니다. 

3.  과식을했습니다. 배탈이났습니다. 

  - 과식을했기 때문에 배탈이났습니다. 

 4.  더 깊이 연구합니다. 대학원에 진학하려고 합니다. 

  - 더 깊이 연구하기 위해서 대학원에 진학하려고 합니다. 

Bất quy tắc 

1. Bất quy tắc „ㄹ‟ 

기위해서 , 기때문에, 기젂에 



- Khi động từ kết thúc bằng „ㄹ‟ gặp  „ㄴ, ㅂ, ㅅ, ㄹ‟ . Hãy xem bảng sau: 

Verb -ㅂ니다 -세요 -는 

알다 

놀다 

만들다 

팔다 

들다 

살다 

열다 

울다 

쓸다 

압니다 

놉니다 

만듭니다 

팝니다 

듭니다 

삽니다 

엽니다 

웁니다 

씁니다 

 

아세요 

노세요 

만드세요 

파세요 

드세요 

사세요 

여세요 

우세요 

쓰세요 

아는 

노는 

만드는 

파는 

드는 

사는 

여는 

우는 

쓰는 

 

 

아는 사람을 만났어요.       Tôi đã gặp người mà tôi biết. 

아이들이 밖에서  놉니다.     Những đứa trẻ đang chơi ở bên ngoài. 

집에서 빵을 만드십니까?     Bạn làm bánh mì ở nhà hả? 

돈을 조금 법니다.      Kiếm một ít tiền 

사과를 파는 아줌마가 좋아요.      Gì bán táo thì tốt.   

2. Bất quy tắc „ㅂ‟ 

2.1 Khi động từ, tính từ kết thúc bằng  „ㅂ‟ mà gắn với  ㅏ/ㅓ. Hãy xem bảng sau: 

 

Verb 

아 

-어 

야 

 

-(으)면 

반갑다 

고맙다 

아름답다 

돕다 

곱다 

맵다 

반가와(워)요 

고마와(워)요 

아름다(워)요 

도와요 

고와요 

매워요 

반가우면 

고마우면 

아름다우면 

도우면 

고우면 

매우면 



 

Example:  

아이들이 잘 도와요.      Những đứa trẻ giúp đỡ rất tốt. 

매운 음식은 싫어요.      Tôi ghét món ăn cay. 

저 아름다운 하늘은 보세요.     Hãy nhìn bầu trời đẹp đẽ kia đi. 

너무 반가우면 눈물이 납니다.     Nếu như quá vui thì khóc. 

지난번에는 참고 마웠어요.     Vào lần trước đã thật là cảm ơn.  

2.2 Ngoại trừ: 

넓다 씹다 

좁다 뽑다 

입다 붙잡다 

집다 잡다 

업다 

Example:  

옷을 따뜻하게 입어요.       Tôi mặc đồ ấm. 

좁은 방에서 여러 사람이 잤습니다.     Nhiều người đã ngủ trong căn phòng chật. 

애기를 업어서 재웁니다. 

껌을 씹으면 안돼요.      Nếu nhai kẹo cao su thì không được. 

그분을 대통령으로 뽑았어요 

3. Bất quy tắc „ㄷ‟  

3.1 Khi động từ kết thúc bàng „ ㄷ‟  mà gắn với nguyên âm thì chuyển „ㄷ‟ thành „ㄹ‟ 

 

Verb 

아 

-어 

여 

 

-(으)면 

걷다 

묻다 

듣다 

싣다 

깨닫다 

걸어요 

물어요 

들어요 

실어요 

깨달아요 

걸으면 

물으면 

들으면 

실으면 

깨달으면 

 



Example: 

집에서 학교까지 걸어가요 

내가 물으면 대답하세요. 

선생이 들은 대로 이야기해 보세요. 

차에 짐을 많이 실었어요. 

잘못을 깨달을 때까지 아무말도 하지 마세요. 

3.2 Ngoại trừ: 

받다 닫다 

얻다 쏟다 

묻다 믿다 

Example: 

생일에 선물을 받으셨어요? 

친구한테서 예쁜 볼펜을 얻었어요. 

쓰레기를 땅에 묻어주세요. 

문을 닫으면 먼지가 안들어와요. 

내 말을 좀 믿어주십시요. 

4. Bất quy tắc „르‟ 

Khi đồng từ, tính từ  kết thúc bằng 르„‟ mà gặp nguyên „ㅏ/ㅓ‟ thì lược bỏ ㅡ„‟ rồi thêm „ㄹ‟ vào chữ nằm 

ngay trước  sau đó kết hợp „ㅏ/ㅓ‟ vao „ㄹ‟ nằm sau cho phù hợp dựa vào chữ phía trước.   

 

Verb 

아 

-어요 

여 

나르다 

다르다 

빠르다 

고르다 

오르다 

서두르다 

서투르다 

날라요 

달라요 

빨라요 

골라요 

올라요 

서둘러요 

서툴러요 



부르다 

흐르다 

기르다 

불라요 

흘러요 

길러요 

 

Example: 

물건을 골라서 삽니다. 

택시가 버스보다 많이 빨라요. 

동양과 서양은 생활 습관이 달라요. 

아무리 불러도 대답이 없군요. 

아버님 생신이 언제인지 몰랐어요. 

5. Bất quy tắc „ㅎ‟  

5.1 Khi động từ, tính từ kết thúc là 'ㅎ' mà gặp 'ㄴ','ㄹ','ㅁ','ㅅ', hoặc'ㅇ'thì lược bỏ'ㅎ' 

Động từ ㄴ ㄹ ㅁ ㅅ ㅇ 

어떻다 

이렇다 

빨갛다 

까맣다 

파랗다 

하얗다 

노랗다 

어떤 

이런 

빨간 

까만 

파란 

하얀 

노란 

어떨까요? 

이럴까요? 

빨갈까요? 

까말까요? 

파랄까요? 

하얄까요? 

노랄까요? 

어떠면 

이러면 

빨가면 

까마면 

파라면 

하야면 

노라면 

어떠세요 

이러세요 

빨가세요 

까마세요 

파라세요 

하야세요 

노라세요 

- 

- 

빨강 

까망 

파랑 

하양 

노랑 

Examples: 

이러면 어떨까요? 

빨간 옷이 노란 옷보다 더 예뻐요. 

그러면 우리 어디로 갈까요? 

어떤색을 좋아하세요? 

그러시면, 언제 만날까요? 

5.2 Ngoại trừ 



많다 낳다 

놓다 싫다 

괜찮다 넣다 

좋다 

Examples: 

많은 사람이 초대를 받았습니다. 

그 부인이 어제 아들을 낳았어요. 

싫어도 싫은 척을 하지 않는군요. 

그 사람은 괜찮은 사람이에요. 

좀 더 좋은 생각은 없나요? 

6. Bất quy tắc 'ㅅ'  

6.1 Khi động từ kết thúc là  'ㅅ' mà gặp nguyên âm thì lược bỏ 'ㅅ'  

Động từ 

아 

-어요 

여 

4 (으)면 

낫다 

붓다 

긋다 

잇다 

짓다 

나아요 

부어요 

그어요 

이어요 

지어요 

나으면 

부으면 

그으면 

이으면 

지으면 

 

Examples:  

이제 감기가 다 나았어요. 

금을 똑바로 그으면, 보기가 좋아요. 

집을 지어 보면, 얼마나 어려운 일인지 알게 돼요. 

잔에 술을 가득 부었어요. 

병이 나으면 사무실에 나오겠어요. 

6.2 Ngoại trừ 

빼앗다  벗다 

웃다  씻다 



Examples: 

동생한테서 빼앗은 거예요? 

너무 웃어서 배가 다 아파요. 

안경을 벗으면 딴 사람 같이 보입니다. 

손을 깨끗이 씻으면 좋겠는데... 

내가 웃으니까, 그 사람도 따라 웃더군요. 

Bài tập I:Chia động từ đúng 

Example: 저는 서울에 알는 사람이 많습니다. 

 저는 서울에 아는 사람이 많습니다. 

1) 옷을 만들는 사람이 누굽니까? 

2) 버스보다 지하철이 빠르어요. 

3) 방이 덥으니까 문을 좀 열세요. 

4) 시장에서 꽃을 팔는 아가씨가 예쁘더군요. 

5) 어른이 묻으면, 알는 대로 개답해야지요. 

6) 빨갛은 고추가 파랗은 고추보다 맵어요 

7) 맵은 음식을 먹어서, 눈물이 남니다. 

8) 깨달은 바가 있어서 고향으로 내려갔읍니다. 

9) 까맣은 색이 요즘 유행인가 봐요 

10) 강물이 흐르어 바다로 모입니다. 

11) 언제부터 영화가 시작되는지 모르어요. 

12) 얼굴이 붓어서 보기가 안 좋아요. 

13) 집을 짓을 때, 비나 눈이 오면 어떻는가요? 

14) 이 물건을 좀 싸게 팔십시요. 

15) 걷어 오기에는 좀 멀은 거리지요. 

Bài tập II: Chọn câu trả lời đúng 

Example: 아이들이 밖에서 놀읍니다. ( ) 

  놀습니다.  (  ) 

  놉니다. ( O ) 

1) 택시가 버스보다 빨으어서  (  ) 택시로 왔어요. 



   빨아서  (  )  

  빨라서  ( o ) 

2) 차에 싣은 (   ) 짐을조심해서내려주세요. 

 실은 (  o  ) 

 실는 (   ) 

3) 선생님도 저분을 알십니까? (    ) 

 아십니까? (  o  )  

 알으십니까? (    ) 

 

4) 이렇은 저렇은 (   ) 이야기가 많아요. 

 이렇는 저렇는 (   )   

 이런 저런         (  o ) 

5) 감기가 나아서 (    ) 몸이 날아갈 것 같아요. 

  나아서 (   o ) 

  낫어서 (   ) 

 

6)  울는 (   ) 아이보다웃는 (  o  ) 아이가예뻐요. 

 울은 (   ) 웃은 (   ) 

 우는 ( o  )  우은 (   ) 

7)  무거운 ( o  ) 짐은 두 손으로 드세요. (   ) 

 무겁는 (   )   드세요.( o  ) 

 무건운 (   )  들으세요. (  o ) 

8)  지난 번에는 대단히 고맙었어요. (   ) 

   고마었어요. (   ) 

  고마웠어요. ( o  )  

 

Chương 12: TRỢ ĐỘNG TỪ 

Trợ động từ theo sau động từ chính và bổ sung ý nghĩa cho động từ chính. Bảng 8 liệt kê một số ví dụ của trợ 

động từ và cách phân loại dựa trên ý nghĩa riêng biệt và dạng nguyên mẫu của chúng. Như trong bảng trình bày, 

khi trợ động từ được kết hợp với động từ chính, thì những đuôi từ liên kết đặc biệt sẽ được sử dụng. 

            [ Bảng 8]  Trợ động từ 



   Ý nghĩa       Trợ động từ 

Liên tục 가다, 오다 

Hoàn thành 내다,  버리다, 말다 

Trợ giúp 주다, 드리다 

Cố gắng 보다 

Lặp lại 쌓다, 대다 

Hoàn thành 놓다, 두다, 가지다 

Hy vọng 싶다 

Tồn tại 있다 

Một số trợ động từ đi với „하다‟ -  어야하다, - 기는하다, 

- ㄴ체하다 ( - 양하다, - 척하다), 

- ㄹ뻔하다, - 만하다, -려고하다, 

-고자하다, -곤하다,- 는가하다, 

-ㄹ까하다, -도록하다, 

 

1. Trợ động từ mang ý nghĩa  liên tục: „가다‟ và „오다‟  

1.1 - 아 (어 ,여 ) 가다/ 오다 

„가다오다‟ là những động từ diễn tả sự di chuyển  từ nơi này đến nơi khác. Khi được sử dụng với tư cách là 

trợ động từ thì nó diễn tả ý nghĩa sự liên tục của  hành động cho động từ chính. Khi hành động hướng đến gần 

người nói thì „-아(어,여)오다‟ được sử dụng;  khi hành động hướng ra xa từ người nói thì  „-아(어,여) 가다‟ 

được sử dụng. 

Ví dụ: 

그 일이 잘 되어간다.      Công việc đó tốt đẹp. 

문제를 거의 다 풀어갑니다.     Tôi đang  tháo gỡ gần xong vấn đề. 

철수가 학교로 걸어갑니다.      Chulsoo đi bộ đến trường.

어제부터 그일을 해오는 중이에요.     Từ hôm qua, tôi vẫn đang làm việc đó. 

버스가 이쪽으로 달려옵니다.     Xe buýt đang chạy đến hướng này. 

1.2  -  (으) 러가다/ 오다 

Được sử dụng với đuôi từ liên kết „(으)러‟, diễn tả một mục đích, một ý định cho hành động được động từ 



chính mô tả. 

Ví dụ :  

그 사람은 학교에 공부하러 간다.     

Người đó đi đến trường để học. 

아침에는 일하러 가는 사람들로 버스가 만원이에요.   

Vào buổi sáng,  xe buýt   kín chỗ với  những  người đi làm việc. 

병원에는 병을 고치러 오는사람이 많습니다. 

Có nhiều người đến bệnh viện để trị bệnh. 

그 학생은 책을 읽으러 도서관에 가는 게 아니에요.  

 Học sinh đó không phải đi đến thư viện để đọc sách. 

나는 밥을먹으러 식당에 가다가 친구를 만났습니다.  

Tôi đã gặp bạn trong lúc đi đến nhà hàng để ăn cơm. 

2.  Trợ động mang ý nghĩa  hoàn thành: „내다‟, „버리다‟ và „말다‟ 

Ý nghĩa chỉ sự hoàn thành của hành động được động từ chính mô tả. Dựa vào cách sử dụng, thì sẽ có thêm 

một số ý nghĩa  khác . 

2.1   – 아( 어,여) 내다 

Khi được sử dụng với động từ để truyền đạt ý nghĩa thành tựu,  nó còn diễn tả ý nghĩa chủ quan là hoàn 

thành công việc đó cho dù gặp phải một số khó khăn.( dù khó đến cũng hoàn thành) 

Ví dụ : 

철수는 그 책을 끝까지 읽어냈어요.    Chulsoo đã đọc hết quyển sách đó. 

경찰이 그 물건을 찾아냈습니다.    Cảnh sát đã tìm thấy đồ vật đó . 

그 사람은 결국 그 일을 해냈어요.    Cuối cùng thì người đó cũng đã làm xong  việc đó. 

그 범인이 어디로 도망가는 지 꼭   Nhất định sẽ tìm ra tên tội phạm đã chạy trốn   

알아내고 말거예요.      đâu đó. 

그 회사가 이 물건을 만들어냈어요.   Công ty đó đã làm xong sản phẩm này. 

2.2  – 아( 어,여)  버리다 

①  Biểu thị một kết quả nằm ngoài dự đoán của động từ chính. 

Ví dụ : 

그 친구는 미국에 가버렸어요.     Người bạn đó đã đi Mỹ rồi. 

동생이 과자를 다 먹어버렸어요.    Em đã ăn hết  bánh kẹo . 

친구와 만날 약속을 잊어버렸어요.    Tôi đã quên mất cuộc hẹn gặp với bạn . 

그 사람이 내 공책을 찢어버렸어요.    Người đó đã xé rách quyển vở của tôi. 



어항속의 고기가 다 죽어버렸어요.     Cá trong bể đã chết hết .  

②Khi hành động được hoàn thành, thì người nói trút được gánh nặng. 

Ví dụ : 

어제 숙제를 다 끝내버렸어요.    Tôi đã làm xong bài tập ngày hôm qua. 

그 사람과 이제 헤어져버렸어요.    Tôi  đã chia tay  với người đó lúc nãy. 

어제 원고를 다 써버렸습니다.     Tôi đã viết xong bản thảo hôm qua . 

그 미운 사람이 다른 곳으로    Người đáng ghét đó đã dọn nhà đến 

이사해버렸습니다.       chỗ khác. 

무더운 여름이 지나가버렸습니다.    Mùa hè nóng bức đã trôi qua. 

2.3  – 고말다 

Diễn tả ý nghĩa hoàn thành một hành động. Tuy nhiên, hành động được hoàn thành nằm ngoài ý định của 

người nói ; hoặc người nói hối tiếc rằng hành động bây giờ đã được làm xong. Trái lại, „-고야말‟ diễn tả chủ 

thể có ý chí quyết tâm hoàn thành hành động của động từ chính. 

Ví dụ : 

너무 슬퍼서 울고 말았습니다.     Vì quá buồn nên đã khóc . 

제 동생이 빵을 먹고 말았습니다.    Em của tôi đã ăn hết bánh mì. 

김선생은 편지를 찢고 말았습니다.    Thầy Kim đã xé bức thư. 

저 사람은 자기의 소망 이루고야   Người đó  đạt được nguyện vọng 

말았어요.        của mình. 

제가 꼭 그 일을 하고야 말겠습니다.     Tôi nhất định sẽ làm xong việc đó . 

3.Trợ động từ mang ý nghĩa cung cấp sự giúp đỡ: „주다‟and‟드리다‟ 

- 아 (어, 여) 주다 /드리다 

 

Hành động của động từ chính được thực hiện với sự giúp đỡ. „드리다‟ diễn tả một sự tôn kính cao hơn so 

với „주다‟. 

Ví dụ : 

철수는 동생의 숙제를 도와주었습니다.  Chulsoo đã giúp đỡ bài tập cho em. 

어머니가 아이에게 밥을 먹여줍니다.   Mẹ cho em bé  ăn cơm. 



과학은 인간의 생활을 편리하게   Khoa học đã làm cho cuộc sống của con người tiện 

해주었습니다.      lợi. 

저는 어제 집에서 어머니를 도와   Hôm qua, tôi đã giúp mẹở nhà. 

도와드렸어요. 

자식은 부모의 마음을 기쁘게    Các con làm cho bố mẹ hạnh phúc. 

해드립니다. 

4.  Ý nghĩa chỉ sự thử: „보다‟ 

4.1  - 아 ( 어 ,여 ) 보다 

Thử làm hành động của động từ chính; đôi khi hành động đó được thử làm để tìm ra những hậu quả theo sau. 

Ví dụ : 

어려운 일도 잘 해보면 되는 수가   Dù công việc khó nếu cố gắng làm 

있어요.       Chăm chỉ thì có thể được.  

이 문제를 잘 생각해 보세요.    Hãy thử suy nghĩ kỹ vấn đề này. 

친구가 왔으니 사무실에 가 보세요.   Bạn đã đến rồi, hãy thử đi đến văn phòng  xem. 

그 사람의 말을 들어 봅시다.    Hãy  thử nghe lời nói của người đó. 

김선생을 만나 보니까 좋은 사람   Tôi đã thử gặp thầy Kim và tôi thấy 

이더군요.       thầy là một người tốt! 

4.2  - 나보 

Đặt ra một giả thuyết về một sự kiện. Đôi khi, „-는(은)가보다‟ được dùng thay thế. 

Ví dụ : 

저 친구에게 무슨 일이 있나 봐요.   Hình như có việc gì đó với người bạn kia.  

교실에 아무도 없나 봅니다.    Hình như trong lớp không có ai. 

밖에 날씨가 꽤 추운가 봐요.               Hình như thời tiết bên ngoài khá lạnh. 

기분이 안 좋은가 본데, 말시키지   Tâm trạng anh ấy  hình như không tốt, nên      

마세요       làm ơn đừng  nói gì. 

값이 꽤 비싼가 보다. 아무도 안 사니…  Hình như giá khá mắc. Ai cũng không mua. 

 

5. Ý nghĩa chỉ sự lặp lại: „대다‟ 



- 아 (어, 여 ) 대다 

Hành động của động từ chính được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. 

Ví dụ : 

왜그렇게떠들어대니?         Tại sao cứ  làm ồn mãi như thế? 

그 사람은 괜히 웃어 됩니다.     Chẳng có lý do gì mà người đó cười hoài. 

그 학생은 시험볼 때에도 날마다   Các học sinh đó đến khi thì cũng đi chơi 

놀아 됩니다.      mỗi ngày. 

아이가 계속해서 울어 댑니다.          Đứa bé cứ khóc liên tục. 

며칠 동안 책을 읽어 대었더니 눈이   Vì đọc sách liên tục trong suốt 

아파요.       mấy  ngày nên đau mắt. 

6.  Ý nghĩa chỉ sự duy trì trạng thái của hành động đã hoàn thành: „놓다‟, „두다‟ và „가지다‟ 

6.1 - 아 (어, 여 ) 놓다 

Hành động của động từ chính được hoàn thành và trạng thái hoàn thành đó của hành động được tiếp tục duy 

trì. 

Ví dụ : 

책을 책꽂이에 꽂아 놓았습니다.    Tôi đã xếp sách  lên kệ. 

그 사람이 편지를 써놓았습니다.    Người đó đã viết  thư rồi. 

나는 부산에 여행할 계획을 세워   Tôi đã lập kế hoạch đi du lịch Busan. 

놓았어요. 

나의 충고를 마음속에 새겨 놓으세요.   Hãy ghi nhớ trong lòng lời khuyên của tôi. 

그 사람이 피아노를 고쳐놓았습니다.   Người đó đã sửa  đàn piano . 

6.2   - 아 (어, 여 ) 두다 

Trạng thái của động (tính) từ chính được tiếp tục duy trì không có sự thay đổi. 

Ví dụ : 

이 나무를 옮기지 말고 그대로 심어주세요.   

Đừng di chuyển cái cây này mà hãy  trồng  theo vậy đi. 

이 책은 책상위에 놓아두세요.    Quyển sách này hãy để yên trên bàn . 

제말을잘들어두십시오.     Hãy nghe lời tôi đi. 

아이를 그대로 내버려두었어요.    Tôi đã để thằng bé yên chỗ đó.. 

이런 것을 알아두면 좋습니다.    Ước gì tôi biết được điều này. 



6.3  - 아 (어, 여) 가지다 

Hành động của động từ chính được thực hiện bởi chủ thể. Thông thường, nó không sử dụng với một đuôi câu 

kết thúc, thay vào đó, nó được sử dụng với một đuôi từ liên kết „고‟. 

Ví dụ : 

나무를 집어가지고 불을 피웁니다.    Tôi đang nhặt củi và đốt lửa. 

집에서 숙제를 해가지고 오세요.    Hãy mang bài tập  làm ở nhà lên đây . 

그 사람은 정치학을 공부해가지고 고국에 돌아왔습니다. 

Người đó đã học chính trị rồi quay về nước 

잘 간수해서 가지고 있어.     Đang bảo quản rất tốt. 

집을 잘 지어가지고 같이 삽시다.    Xây 1 ngôi nhà đẹp rồi cùng nhau sống nhé. 

7.  Ý nghĩa hy vọng, mong muốn: „싶다‟ 

Hành động của động từ chính được chủ thể hoặc người nói mong muốn. Dựa vào đuôi của động từ, ý nghĩa có 

thể rất đa dạng. 

7.1 -고 싶다  

Diễn tả ước muốn được thực hiện hành động của động từ chính. Thông thường, chủ thể của câu tường thuật là 

ngôi thứ nhất; còn của câu nghi vấn là ngôi thứ 2. 

Ví dụ : 

요즘나는 그림을 그리고 싶다.   Dạo này tôi muốn vẽ tranh. 

지금 추워서 밖에 나가고 싶지 않습니다.   Bây giờ vì lạnh nên tôi không muốn đi ra ngoài. 

가을이 되면, 설악산에 여행을 가고 싶어요. Nếu mùa thu đến thì tôi muốn đi du lịch đến núi Seoraksan. 

커피 마시고 싶지 않니?    Bạn không muốn uống cafe à? 

지금도그 사람을 만나고 싶습니까?   Bây giờ  cậu cũng muốn gặp người đó à? 

„-었으면싶다‟ diễn tả một hy vọng hoặc một mong muốn đã được mệnh đề trước đề cập. 

Ví dụ :  

오늘은 학교에 가지 않았으면 싶다.    Ước gì hôm nay không phải đi học. 

때론 여행갔으면 싶을 때가 있어요.    Thỉnh thoảng có lúc ước gì được đi du lịch 

이제 비가 그만 왔으면 싶다.      Ước gì bây giờ ngừng mưa. 

그 사람을 만날 수 있었으면 싶다.    Ước gì có thể gặp được người đó. 

그런 나쁜 일은 빨리 잊어버렸으면싶다.   Ước gì nhanh chóng quên đi cái việc tồi tệ như thế. 

7.2  - 고 싶어하다 



„ 싶다‟ được kết hợp với „-어하다‟ và diễn tả ước muốn được thực hiện hành động của động từ chính. Thông 

thường, ước muốn của người nói được diễn đạt nếu chủ thể là ngôi thứ 3. 

Ví dụ : 

철수는 김선생을 만나고 싶어합니다.     Chulsoo muốn gặp thầy Kim. 

제 친구가 영화를 보고 싶어합니다.     Bạn tôi muốn xem phim. 

아이들이 책을 읽고 싶어하지 않아요.    Những đứa trẻ không muốn đọc sách. 

학생들이 일찍 집에 가고 싶어합니다.    Các học sinh muốn về nhà sớm. 

동생은 고향에 계신 어머님을 무척 보고 싶어합니다.  Em thì nhớ nhất người mẹ ở quê hương. 

7.3 - 나싶다 

Hành động của động từ chính được người nói dự đoán. 

Ví dụ : 

손님들이 오나 싶어서, 밖에 나가 봤어요.           Hình như có khách đến nên tôi đã ra ngoài xem. 

하나를 보면 전체를 알 수 있지 않나 싶다.  Nếu thấy một thì tôi có thể biết tất cả. 

내가 언제 그랬나 싶었습니다.    Hình như tôi đã như thế từ lúc nào rồi. 

철수가 벌써 그렇게 컸나 싶었어요.    Không ngờ Cheolsoo đã lớn như thế rồi. 

대구에 도착했나 싶어서 차창 밖을 내다  Hình như đã đến Busan nên tôi nhìn ra bên 

보았습니다.      ngoài cửa sổ. 

7.4  Những trƣờng hợp khác  

„싶다‟ cũng có thể được sử dụng với một số đuôi động từ khác, diễn tả sự ước lượng của người nói về một sự 

kiện cụ thể. 

Ví dụ : 

음식이 맛이 있는가 싶어 먹어 보았습니다.  Tôi nghĩ rằng món ăn này sẽ ngon nên đã ăn thử. 

오늘은 친구한테서 전화가 오지 않을까싶다.  Chắc hôm nay bạn không gọi điện đến. 

비가 올 듯 싶어서 우산을 준비했어요.  Chắc hôm nay trời sẽ mưa nên tôi đã chuẩn bị dù. 

그 사람이 화가 날성 싶어서 그말을 하지 않았어요.Chắc người đó sẽ nổi giận nên tôi không nói điều đó. 

그런 착한 여자도 있구나 싶었다   Tôi không ngờ cũng còn có cô gái hiền lành  thế này. 

아마 그 친구는 학교에 갔지 싶었다.   Có lẽ người bạn đó đi đến trường. 

8.  Ý nghĩa chỉ sự tồn tại: „있다‟ 

Diễn đạt sự tồn tại của một sự kiện cụ thể hoặc một sự thật. ‟- 고 있다‟ mặc khác diễn tả hành động đang 

diễn ra ngay bây giờ. (Xem phần “Thì” ở bài 14) Khi được sử dụng ở hình thức như sau, sự tiếp diễn của trạng 



thái, mà bắt nguồn từ một hành động đã hoàn thành, được mô tả. 

-아 (어,여)   있다 

Ví dụ : 

학생이 의자에 앉아 있습니다.     Học sinh đang ngồi vào ghế. 

그 사람이 문 앞에서 있었어요.   Người đó đang đứng trước cửa. 

칠판에 글씨가 써 있어요.    Trên bảng có chữ viết.. 

벽에 그림이 걸려 있습니다.     Bức tranh đang được treo trên tường. 

책상에 책이 놓여 있습니다.     Sách đang được đặt trên bàn. 

9.  Trợ động từ đặc biệt: „하다‟ 

Trợ động từ하다 được kết hợp với những động từ chính và có thêm những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào 

đuôi động từ được sử dụng. 

9.1  - 아( 어,여) 야하다 

Hành động của động từ chính là một hành động tự nhiên hoặc logic. 

Ví dụ : 

학생은 열심히 공부해야 한다.    Học sinh nhất định phải học tập chăm chỉ. 

너도 이약을 먹어야 한다.     Tôi cũng nhất định phải uống thuốc. 

하루에 여덟 시간은 일해야 한다.    Tôi phải làm việc 8 tiếng một ngày. 

외국에 가려면 여권을 받아야 합니다.   Nếu định đi nước ngoài thì nhất định phải nhận hộ chiếu. 

사람은 마음이 착해야 합니다.    Con người thì nhất định tấm lòng phải lương thiện. 

9.2 - 기는하다 

Nội dung của động từ chính được công nhận cho dù phần còn lại có thể không được. 

Ví dụ : 

 나도 여행을 좋아하기는 합니다.    Tôi  cũng thích đi du lịch  nhưng…. 

철수도 학교에 다니기는 해요.    Cheolsoo cũng đi đến trường nhưng … 

그 사람은 마음이 착하기는 해요.    Người đó  tốt bụng nhưng … 

이 물건은 값이 싸기는 하지만, 질이 나쁘군요 Món đồ này giá thì rẻ nhưng chất lượng thì kém 

열심히 공부하기는 했습니다만, 성적이안좋아요. Tôi đã học hành chăm chỉ nhưng thành tích không tốt 

9.3  - 는 (은) 체하다 

Hành động của động từ chính là một cái cớ ( giả vờ). ‟ –는(은)  양하다 „ và  „-는(은) 척하다‟ cũng diễn tả ý 

nghĩa tương tự. 



Ví dụ : 

바쁜 체하고 일찍 집에 왔습니다.    Giả vờ bận rộn rồi đã về nhà sớm 

그저 겉으로만 좋은 체하고 지내요.    Tôi  sống ra vẻ như mọi việc đều tốt đẹp. 

슬펐지만, 기쁜 체하고 웃었습니다.   Đã rất buồn nhưng giả vờ vui cười. 

안 먹어도 먹은 양하고 지냅니다.     Không ăn mà giả vờ như đang ăn mà sống. 

우리도 배가 부른 양하고 구경을 했습니다.  Chúng tôi cũng giả vờ no bụng và đã đi tham quan. 

9.4 - 는 (은, 을 ) 듯하다 

 Hành động của động từ chính được ước lượng, dự đoán. ‟ –듯싶다   „ có thể thay thế „ „듯하다‟ 

Ví dụ : 

 비가 올 듯합니다.      Chắc trời sẽ mưa 

그 사람도 내일 미국으로 떠날 듯합니다.   Hình như ngày mai người đó cũng sẽ đi Mỹ . 

철수는 몸이 약한 듯합니다.    Chulsoo có vẻốm yếu . 

저 사람은 학생인 듯하군요.     Người kia hình như là học sinh nhỉ! 

그 사람은 다른 것은 모르지만 노래는   Người đó cái khác thì tôi không biết nhưng có 

잘 부르는 듯합니다.       vẻ  anh ấy hát rất hay. 

9.5  - (으)ㄹ 뻔하다 

Diễn tả khả năng trong quá khứ của hành động xảy ra thay cho một việc gì đó. Vì khả năng trong quá khứ 

được hình thành, nó luôn được kết hợp với dạng quá khứ của „ -았(  었,였). 

Ví dụ : 

어제 계단에서 넘어질 뻔했어요.    Hôm qua suýt nữa thì đã ngã  ở cầu thang. 

차에 치일 뻔했습니다.     Tôi suýt nữa bị xe cán nát rồi. 

배가 아파서 죽을 뻔했습니다.                                Tôi suýt  chết vì đau bụng 

다방에 갔더라면 친구를 만날 뻔했어요.   Nếu mà đến phòng trà thì suýt nữa đã gặp bạn. 

그 사람의 거짓말에 속을 뻔했어요.    Tôi suýt bị lừa bởi lời nói dối của người đó. 

9.6 - (으)ㄹ만하다 

Hành động của động từ chính thì đáng giá. 

Ví dụ : 

그분은 믿을 만한 사람입니다.    Vị đó là một người đáng tin tưởng. 

설악산은 구경할 만했습니다.     Núi Seoraksan  đáng để tham quan.. 



그 사람의 기술은 과연 놀랄 만합니다.   Kỹ thuật của người đó quả nhiên đáng ngạc nhiên. 

떡이 익어서 이제 먹을 만합니다.    Vì bánh tteok chín rồi nên bây giờ ăn được rồi. 

이 시장에는 살 만한 물건이 별로 없어요.  Ở cái chợ này  không còn hàng đáng để mua.. 

9.7  - (으) 려고하다 

Diễn tả hành động của động từ chính là một ý định hoặc kế hoạch. 

Ví dụ : 

저는 다음 주말에 출장가려고 합니다.   Tôi  định đi công tác vào cuối tuần sau. 

오늘 친구들에게 한턱을 내려고 해요.   Tôi định khao bạn bè hôm nay. 

이 환자가 의사의 말을 들으려고 하지 않아요.  Bệnh nhân này không định nghe lời bác sĩ. 

무슨 옷을 사려고 합니다.      Bạn định mua áo gì? 

 9.8  -고자 하다 

Diễn tả động từ chính thể hiện một ý định . 

Ví dụ : 

우리도 경제성장을 이루고자 한다.   Chúng tôi cũng mong nền kinh tế được tăng trưởng . 

이 일을 끝내고 쉬고자 한다.    Hoàn thành việc này và định nghỉ ngơi. 

누구나 그 회의 결과를 알고자 할 거에요.  Ai cũng muốn biết kết quả cuộc họp đó. 

앞으로 잘 살고자 열심히 노력합니다 . Tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để sau này sống khá hơn. 

선생님을 뵙고자 하여 찾아 왔습니다.  Tôi đã định đi tìm gặp thầy giáo. 

9.9   - 곤하다 

 Mô tả sự bất ngờ, tình cờ trong quá khứ lặp lại. 

Ví dụ : 

토요일에는 시내 길이 막히곤해요.    Vào thứ bảy thì đường phố thường lại kẹt. 

아프면, 이 약방에서 약을 사곤했어요.   Nếu bệnh, tôi thường mua thuốc ở nhà thuốc này. 

김 선생님을 만나면 다방에 가곤했습니다.   Nếu gặp thầy Kim thì thường  đi đến phòng trà. 

수업이 끝나면도 서관에 가곤했습니다.   Nếu học xong thì tôi thường đến thư viện. 

기회가 있을 때마다 그 친구를 만나곤했어요.  Mỗi lần có cơ hội thì thường gặp người bạn đó. 

9.10   - 는 (은) 가하다 

 Diễn tả sự ước lượng, dự đoán về một hành động hoặc một trạng thái. Thỉnh thoảng „-나하다  „ được sử 

dụng. 

Ví dụ : 



주무시는 가해서 전화를 바꿔드리지 않았습니다.  

Vì nghĩ bạn đang ngủ nên tôi đã không chuyển máy cho bạn  

비가 오는 가하면 개이고, 개이는 가하면 옵니다.  

Nếu tôi đoán trời mưa thì trời lại tạnh, nếu tôi đoán trời tạnh thì trời lại mưa. 

 사무실이 조용해서 아무도 안 계시나 했어요.   

 Vì  văn phòng yên lặng nên tôi nghĩ không có ai ở đây. 

9.11 - (으) ㄹ까 하다 

 Truyền đạt sự ước lượng, dự đoán về một hành động tương lai. 

 Ví dụ : 

이번 주말에는 집에서 쉴까 합니다.    Cuối tuần này tôi định  nghỉ ngơi ở nhà 

책을 읽을까 하고 도서관에 갔습니다.   Tôi đã định đọc sách và đi đến thư viện. 

비가 올까 해서 우산을 가져 왔어요.   Hình như trời sắp mưa nên tôi đã mang dù theo. 

다방에 가면 선생님을 만날까 했어요.   Nếu đi đến phòng trà thì chắc sẽ gặp thầy. 

여행을 갈까 하고 서울역에 나왔습니다.   Tôi  đi  đến ga Seoul để đi du lịch. 

9.12  - (도록)  하다 

Một hành động được thực hiện hướng đến một điểm cụ thể. 

 Ví dụ : 

배가 고프면 식사하도록 해요.    Nếu đói thì cố gắng ăn đi.    

내일 아침에 일찍 일어나도록 하세요.   Hãy cố dậy sớm vào sáng mai. 

김 선생님을 만나려면 사무실로 가 보도록 하세요.  

Nếu muốn gặp thầy Kim thì hãy thử đi đến văn phòng. 

이 그릇이 깨지지 않게 조심하도록 하겠습니다.   

Tôi sẽ hết sức cẩn thận để không làm bể cái chén này. 

이제부터 열심히 공부하도록 하겠습니다.  Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng học chăm chỉ. 

아이들을 조용히 하도록 했습니다.   Tôi đã làm cho bọn trẻ im lặng. 

 [Bài tập I] Điền vào chỗ trống những trợ động từ thích hợp. 

아(어,여) 가다 /오다, (으)러가다 / 오다 

아(어, 여) 내다, 아(어,여) 버리다, 고말다 

 

1. 한국인은 옛날부터 지금까지 농사를 지어왔어요  . ( 짓다) 

2. 한국 풍속에 관한 책을 빌리러 가기 위해서 도서관에 갔습니다. (빌리다) 



3. 그 일은 이제 거의 다 끝나가요. (끝나다) 

4. 다른 사람이 하지 못하는일을 그 사람은 해냈어요.(하다) 

5. 형의 것을 남기지 않고 동생이 과자를 다 먹어버렸어요.( 먹다) 

6. 사장님을 뵈러 왔는데 안 계십니다.( 뵙다) 

7. 밀린 일을 어제 다 끝내버렸어요.( 끝내다) 

8. 금년 안에 꿈을 꼭 실현하고 말겠어요. (실현하다) 

아(어,여) 주다 /드리다,  아(어, 여) 보다 

나보다 / ㄴ가보다, 아(어,여)  대다, 

 

  

 

 

9. 형이 동생의 숙제를 도와주고 있습니다. (돕다) 

10. 맛이 있는지 내가 먹어볼까요? (먹다) 

11. 이 책을 읽어 보는데 참 좋았습니다.( 읽다) 

12. 오랫만에 새 옷을 입었더니 어떻게 나 놀려대는지 혼났어. (놀리다) 

13. 전화를 받지 않는 걸보니까 아무도 없는가 보다. (없다) 

14. 잘 생각해 보고 대답해 주세요.( 생각하다) 

15. 제가 김 선생님 댁을 아니까 안내해 드릴게요. (안내하다) 

16. 두 사람은 서로 사랑하는 사이인가 보다. (사이이다) 

아(어,여)  놓다, 아(어,여) 두다, 아(어,여) 

있다고 싶다, 나싶다,  아(어,여)  가지다 

 

 

 

 

17. 이런 것을 알아두면 언제든지 필요합니다. (알다) 

18. 숙제를 써놓고 가져오지 않았습니다. ( 쓰 ) 

19. 밖에 낯선 사람이 와있나 보다.( 오다) 

20. 먹고 싶은 것이 있으면 말해.(먹다) 



21. 저 구석에서 있는 사람이 누구지요. (서다) 

22. 그 이가 와 있어 밖에 나가 보았습니다. (오다) 

23. 저는 어렸을 때 의사가 되고 싶었습니다.(되다) 

24. 돈을 벌어가지고 장가 가려고 합니다.(벌다) 

25. 그 친구는 나와 같이 음악회에 가고 싶어요.(가다). 

아(어,여)야하다, 기는하다, 는체하다,  

는 듯하다, ㄹ 뻔하다, ㄹ 만하다 

 

 

 

26. 믿고 일을 맡길 만한 사람이 있습니까? (맡기다) 

27. 조금 늦게 왔으면 못 만날 뻔했어요. (만나다) 

28. 5시 안으로 회사에 들어가야 해요. (들어가다) 

29. 그 사람들이 너무 불어를 잘해서나는 못하는 체해요. (못하다) 

30. 저는 운동을 좋아하기는 하지만 잘 하지는 못합니다. 

31. 그분이 오늘 모임에 안 나온 걸 보니 또 출장가는 듯해요. (출장가다) 

32. 그분을 만나려면 미리 연락해야 해 만날 수 있습니다. (연락하다) 

33. 그녀가 나에게 아는 체하고 인사를 하는데 어떻게 모르는 척합니다. (알다) 

려고 하다, 고자하다, 곤하다, 

는 가하다, ㄹ까 하다, 도록하다 

 

 

 

34. 선생님과 의논하고자 해서 찾아 왔읍니다. (의논하다) 

35. 그 사람은 놀기만 하고 일하려고 하지 않습니다. (일하다) 

36. 너무 머리가 아파서 아플 때마다 약을 먹곤해요. (먹다) 

37. 여기에 오면 그분을 만날까 하고 왔습니다. (만나다) 

38. 약속 시간에 늦지 않도록 하십시오. (늦지 않다) 

39. 집안이 너무 조용해서 아무도 안 계시는 가해요. (계시다) 



40. 아들이 밤 12시가 되도록 해집에 돌아오지 않았습니다. (되다) 

41. 이 다방에서 늘 만나곤하던 사람과 결혼하십니까? (만나다) 

[Bài tập II] Nối hai mệnh đề để tạo thành một câu hoàn chỉnh 

1. 좀 더 깊이 연구하려고  (     ) 이 시장까지 왔습니다. 

2. 제가 먼저 사용해 보고  (     ) 우산을 가지고 왔어요. 

3. 싸고 좋은 물건이 있나 싶어서 (    ) 사업을 시작하죠? 

4. 밀린 일을 다 해놓고  (    ) 좋은지 나쁜지 알려 드리겠습니다. 

5. 돈이 있어야   (    ) 여행을 떠났습니다. 

6. 고등학생들이 읽을 만한  (     ) 대학원에들어갔습니다. 

7. 비가 오지나 않을까 하고  (     ) 책이 무엇입니까? 

8. 부모님의 기대에 어긋나지 (      ) 최선을 다하세요. 

 않도록 

Chƣơng 13: LIÊN TỪ 

Liên từ gắn kết những từ ngữ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu. Mặc dù liên từ tiếng Hàn ban đầu được lấy từ 

những động từ như, „ 그러하다 hoặc „그리하다‟, bây giờ chúng được xem như những từ tách biệt. Bài này sẽ 

đề cập đến  8 liên từ và một trường hợp đặc biệt của „  하다‟. 

1. 그리고 

1.1 Hai mệnh đề (hoặc từ) đẳng lập được liên kết với nhau hoặc vế sau chỉ đơn giản thêm vào vế trước. 

 Ví dụ :  

이것은 잡지입니다. 그리고 그것은 신문입니다. Cái này là tạp chí. Và cái đó là tờ báo. 

제 이름은 숙희에요. 그리고 제 친구   Tên của tôi là Sook hee. Và tên của bạn tôi là 

이름은 영회에요.     Young hee. 

그 사람은 마음이 좋습니다. 그리고 얼굴도 예뻐요. Người đó thì tốt bụng. Và khuôn mặt cũng đẹp. 

동생은 중학교에 다닙니다. 그리고 형은 고등학교에 다닙니다. 

Em tôi học cấp hai. Và anh học cấp ba 

김 선생님은 영어를 잘합니다. 그리고 수학도 잘 합니다. 

Thầy Kim nói giỏi tiếng anh. Và bơi cũng giỏi. 

1.2 Hai mệnh đề (hoặc từ) được liên kết trong một chuỗi tự nhiên. 

Ví dụ : 

아침을 먹었습니다. 그리고 학교에 갔습니다.  Tôi đã sáng. Và đã đi đến trường.  



어제 친구를 만났습니다. 그리고 같이   Hôm qua, tôi đã gặp bạn và cùng đi đến  phòng trà  

 다방에 가서 커피를 마셨습니다.    rồi uống cà phê. 

책을 샀습니다. 그리고 그 날밤 책을   Tôi đã mua sách và đã đọc hết quyển sách vào đêm 

다 읽었습니다.      ngày hôm đó. 

아침엔 운동을 했습니다. 그리고   Tôi đã tập thể dục vào buổi sáng. 

목욕을 했습니다.      và tôi đã tắm . 

30분 동안 쉬겠습니다. 그리고    Tôi sẽ nghỉ suốt 30 mươi  phút. 

다시 공부하겠습니다.      và tôi sẽ học lại. 

2. 그러나 

Hai câu trái ngược về nghĩa hoặc đối lập với nhau. 

Ví dụ :

그 여자는 가난합니다. 그러나 마음이 곱습니다.              Cô gái đó nghèo. Nhưng tấm lòng hiền lành. 

그분은 몹시 가난합니다. 그러나 마음은 부자입니다.            Vị đó rất nghèo. Nhưng giàu tình thương. 

오늘은 학교에 가는 날입니다. 그러나 집에서   Hôm nay là ngày đi học. Nhưng tôi sẽ nghĩ                  

쉬겠습니다       ở nhà. 

벌써 밤 12시입니다. 그러나 아직 할 일이 많습니다.  Là 12 giờ rồi. Nhưng vẫn còn nhiều việc làm 

나는 짠 음식을 좋아합니다. 그러나 그분은                            Tôi thích món ăn mặn. Nhưng anh không  

좋아하지 않습니다.                  thích món ăn mặn



3. 그러면 

Câu hoặc mệnh đề sau đưa ra lời giải thích cho câu hoặc mệnh đề trước. 

 Ví dụ : 

지금몇 시입니까?      Bây giờ là mấy giờ?    

오전 8시 30분입니다.       Là 8 giờ 30 phút sáng. 

그러면 출근하겠습니다.     Nếu  vậy thì tôi sẽ đi làm. 

오늘 시간이 있으십니까?     Hôm nay bạn có thời gian không ? 

미안합니다. 오늘은 좀 바쁩니다.    Xin lỗi. hôm nay tôi bận một chút. 

그러면 내일은 어떻습니까?     Nếu vậy thì ngày mai thế nào? 

장 선생님, 학생들이 왔습니다.    Thầy Chang, Các học sinh đã đến rồi. 

그래요? 그러면 수업을 시작합시다.    Vậy hả?  Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu học  

우유는 소화가 잘 안 되는데요…    Sữa thì không tiêu hóa tốt. 

그러면 다른 걸로 시키죠.     Nếu vậy thì gọi cái khác đi. 

그 식당은 늘 만원입니다.     Nhà hàng đó luôn luôn hết chỗ. 

아, 그렇습니까? 그러면 미리 예약을 하십시오.  A, vậy hả? nếu vậy thì hãy đặt trước đi. 

4. 그래서 

Vế trước là nguyên nhân hoặc lý do cho vế sau. 

Ví dụ : 

배가 아픕니다. 그래서 굶었습니다.   Tôi đau bụng. Vì thế nên đã nhịn đói. 

물건 값이 비쌉니다. 그래서 사지 않았습니다. Giá hàng hóa đắt. Vì thế nên đã không mua. 

첫 눈이 내렸습니다. 그래서 기분이 좋아요.  Tuyết đầu mùa đã rơi. Vì thế nên tâm trạng tốt 

그분은 외국사람입니다. 그래서 한국말을  Vị đó là người nước ngoài. Vì thế nên không  

못합니다.      thể nói tiếng hàn được. 

그 짐은 무겁습니다. 그래서 혼자 들 수  Hành lý đó nặng. Vì thế nên không thể 

없군요!                 xách một mình 

5.  그런데 

5.1  Vế trước đối lập hoặc trái ngược với vế sau. 

Ví dụ : 

비가 옵니다. 그런데 우산이 없군요.   Trời mưa. Nhưng không có dù. 



내일은 시험이 있습니다. 그런데 공부를 못  Ngày mai có bài kiểm tra. Nhưng tôi  đã chưa  

했습니다.      thể học bài.     

신문을 샀습니다. 그런데 아직 읽지 못했습니다. Tôi đã mua tờ báo. Nhưng đã chưa thể đọc. 

빨간 연필은 있습니다. 그런데 까만 연필은  Tôi có viết chì màu đỏ. Nhưng không có viết chì  

없습니다.      màu đen. 

그분을 한번 만난 일이 있습니다. 그런데  Tôi đã từng gặp vị đó một lần rồi. Nhưng đã  

이름을 잊었어요.     quên tên. 

5.2 Vế trước được vế sau bổ sung thêm, hoặc được vế sau thay đổi. 

Ví dụ : 

책상 위에 잡지가 있습니다.      Có quyển tạp chí trên bàn. 

그런데 그 잡지는 동생이 찾던 것입니다.   Những quyển tạp chí đó là cái mà em đã tìm 

어제는 외식을 했읍니다. 그런데 거기서  Hôm qua tôi đã đi ăn bên ngoài. Nhưng đã gặp 

국민 학교동창을 만났습니다.    bạn thời tiểu học ở đó 

지난 주말에는 소설을 읽었습니다. 그런데  Cuối tuần vừa rồi, tôi đã đọc tiểu thuyết. Nhưng  

그 소설은 전쟁에 대한 것이 었습니다.  quyển tiểu thuyết đó là cái mà về chiến tranh. 

작년에 집을 샀습니다. 그런데 그집은   Tôi đã mua nhà vào năm ngoái. Những ngôi  

문제가 많았습니다.     nhà đó đã có nhiều vấn đề. 

어제는 친구를 만났습니다. 그런데 그 친구는  Hôm qua, tôi đã gặp bạn. Nhưng tôi nghe nói  

벌써 결혼을 했대요.     người đó đã kết hôn rồi. 

1. 그래도 

 Vế sau được công nhận thay vì vế trước. 

Ví dụ : 

한국말이 어렵습니다. 그래도 배우겠습니다.  Tiếng hàn khó. Dù thế tôi sẽ học. 

오늘은 피곤합니다. 그래도 이 일은   Hôm nay tôi mệt . Dù thế  tôi sẽ cố gắng   

끝내겠습니다.      hoàn thành công việc này.   

김치는 아주 맵습니다. 그래도 한국 사람은  Kim chi rất cay. Dù thế người hàn quốc vẫn ăn  

잘 먹습니다.      ngon. 

공부를 열심히 했습니다. 그래도 시험은  Tôi đã học chăm chỉ. Dù thế vẫn không thể làm  

못 봤습니다.      bài thi tốt. 



내일은 토요일입니다. 그래도 출근해야 합니다. Ngày mai là thứ bảy. Dù thế cũng phải đi làm. 

2. 그러니까 

Vế trước là lý do hoặc nguyên nhân cho vế sau. 

Ví dụ : 

세상은 무서워요. 그러니까 말 조심하세요.  Thế gian này thật sợ. Vì thế, hãy nói năng cẩn thận. 

한국말을 빨리 배우고 싶지요? 그러니까  Muốn học nhanh tiếng hàn phải không? Thế thì, 

한국말로 하세요.     hãy nói bằng tiếng hàn đi. 

객지 생활은 힘들죠. 그러니까 고향으로  Cuộc sống nơi đất khách thì vất vả. thế thì, hãy về quê 

돌아가세요.       đi. 

이 김치는 매워요. 그러니까 조금씩   Kim chi này cay. Thế thì, hãy dùng từng ít một  

잡수세요.      thôi. 

내일은 배구경기가 있읍니다. 그러니까  Ngày mai có trận bóng chuyền. thế thì, phải  

일찍 자야 해요.     ngủ sớm thôi. 

3. 그러면서 

Hành động của vế trước và vế sau diễn ra cùng một lúc, hoặc vế sau được thêm vào vế trước một cách 

đồng  thời. 

Ví dụ : 

선생님이 이 책을 주셨습니다. 그러시면서  Thầy giáo đưa tôi quyển sách này. Đồng thời  

내일까지 읽으라고 하셨습니다.    bảo tôi đọc nó đến ngày mai. 

어머님은 지금 외출하셨읍니다. 그러시면서  Mẹ tôi bây giờ đã đi ra ngoài. Đồng thời mẹ đã  

좀 늦게 돌아오시겠다고 말씀하셨습니다.  bảo rằng sẽ về hơi muộn. 

학생들이 한국말이 어렵다고 했습니다.  Các học sinh đã nói tiếng hàn quốc khó. Và  

그러면서 더 열심히 하겠다고 했습니다.  đồng thời họ đã nói rằng sẽ học chăm chỉ hơn. 

내일은 애기돌이라고 합니다. 그러면서  Họ nói là ngày mai là thôi nôi của thằng bé.

 저녁을 같이 먹자고 합니다.    đồng thời mời cùng ăn tôi 

이 인형을 여자 친구가 주었습니다.    Bạn gái đã tặng cho tôi con búp bê này. Và 

그러면서 생일을 축하한다고 했습니다.  đồng thời bảo rằng chúc mừng sinh nhật. 

 

Chƣơng  13:  PHÓ TỪ CHỈ KẾT NỐI (LIÊN TỪ) 

[Bài tập I]  Điền vào chỗ trống liên từ thích hợp.  



그리고, 그러나, 그러면, 그래서, 

그런데그래도, 그러니까, 그러면서 

 

 

 

 

1. 그 회의에 김 선생님도 참석하십니까? ( 그러면 ) 저도 참석 하겠습니다. 

2. 점심엔 일식을 먹었습니다. ( 그러나 ) 저녁엔 한식을 먹었읍니다. 

3. 어제 친구 집을 방문했습니다. (그런데 ) 거기서 중학교때 선생님을 뵈었습니다. 

4. 졸업을 축하한다고 했읍니다. (그러면서 ) 이 책을 주었습니다. 

5. 그는 아무말도 하지 않았읍니다. ( 그리고 ) 떠나갔습니다. 

6. 그는 못 생겼습니다. (그러나 ) 마음은곱습니다. 

7. 저는 외국에서 태어났습니다. (그러나 ) 우리 나라 말을 모릅니다. 

8. 요즘 감기가 유행이에요. (그러니까 ) 조심하세요. 

9. 밖의 날씨가 아주 찹니다. (그래도) 오늘 출발해야 합니까? 

10. 이번 시험은 어려웠던 것 같습니다. (그런데) 선생님의 생각은 어떻습니까? 

 

Chƣơng 14: THÌ 

Thì trong tiếng Hàn được xác định bằng quan điểm của người nói. Đôi khi, thì diễn tả những khía cạnh 

nhất định của hành động/ sự việc hơn là thời gian tương quan của động từ. Bài này đề cập đến thì hiện tại, quá 

khứ, tương lai và tiếp diễn. 

1. Hiện tại 

1.1 Thông thường, không có dạng đặc biệt của thì hiện tại. Đôi khi, „는/ ( ㄴ )‟ được sử dụng với động từ 

hành động; tuy nhiên, nó không sử dụng với tính từ. 

Ví dụ : 

학생이 학교에 간다.      Học sinh đi đến trường 

아이가 밥을 먹는다.      Đứa trẻ đang ăn cơm 

김 선생은 마음이 좋다.    Thầy Kim tấm lòng  tốt  

저 사람은 회사원이다.     Người kia là nhân viên công ty 

책상 위에 책이있다.      Có cuốn sách trên bàn. 

1.2 Thì hiện tại diễn tả sự thật không thể thay đổi, tính chất của sự vật, hiện trạng của sự vật, những tình cờ 

lặp đi lặp lại hoặc một thói quen. 



Ví dụ : 

지구가 돈다.       Trái đất thì xoay. 

인간은 만물의 영장이다.     Loài người là chúa tể của vạn vật. 

꽃은 아름답다.      Hoa thì đẹp. 

그 아이는 가끔 빨간 옷을 입는다.    Đứa bé đó thỉnh thoảng mặc áo đỏ. 

지금 바람이 분다.      Bây giờ gió đang thổi. 

1.3 Nếu được sử dụng với trạng từ liên quan đến tương lai thì diễn tả một sự kiện ở tương lai. 

Ví dụ : 

나는 내일 부산에 간다.     Ngày mai, tôi sẽ đi Busan. 

우리는 다음 주말에 제주도로 여행간다.   Chúng tôi sẽ đi du lịch đến  đảo Cheju cuối tuần sau. 

나는 내일 집에 있다.      Ngày mai tôi ở nhà. 

내일은 내 생일입니다.     Ngày mai là sinh nhật của tôi. 

그런 나쁜사람은 곧망합니다.    Người xấu như thế  sẽ bị tiêu diệt. 

2. Quá khứ 

2.1 „ 았 ( 었, 였 )‟ được sử dụng để biến động từ thành dạng quá khứ. 

Ví dụ : 

어제 비가 왔어요.      Hôm qua trời đã mưa. 

어머님이 외출하셨습니다.    Mẹ đã đi ra ngoài. 

그 아이는 어릴 때 무척 말괄량이 었어요.  Đứa bé đó là đứa bé lắm lời từ khi con nhỏ. 

그 사람은 제 한국말 선생님이 었습니다.  Người đó đã là giáo viên tiếng hàn quốc của tôi. 

나는 어제 집에 있었어요.    Tôi đã ở nhà hôm qua. 

2.2 Một hành động đã kết thúc và được tiếp tục ở hiện tại. 

Ví dụ : 

그 사람은어제 부산에 갔어요.    Người đó đã đi Busan hôm qua. 

지금 숙제를 다 끝냈습니다.     Bây giờ tôi đã hoàn thành hết bài tập. 

김 선생님을 만났어요.     Tôi đã gặp thầy Kim. 

그림을 그렸다가 찢어버렸어요.    Tôi đã vẽ tranh rồi xé bỏ. 

이제 담배를 끊었습니다.     Bây giờ tôi đã bỏ thuốc lá. 

2.3 „았(었, 였) 었‟ được sử dụng để diễn tả một sự kiện đã xảy ra rất lâu trong quá khứ, không còn ảnh    

hưởng đến hiện tại nữa; hoặc nó diễn tả một trải nghiệm trong quá khứ của chủ thể. 



Ví dụ : 

김 선생님이 어제 여기에 왔었어요.    Thầy Kim đã đến đây hôm qua. 

그 사람 주소를 알았었는데, 지금은   Tôi biết địa chỉ của người đó nhưng 

잊어버렸어요.       giờ đã quên mất rồi. 

그 여자는 가끔 빨간 옷을 입었었어요.  Cô ấy thỉnh thoảng đã mặc áo đỏ. 

나는 어제 부산에 갔었어요.    Tôi đã đi Busan ngày hôm qua. 

그분은 미국에 유학했었어요.    Anh ấy đã đi du học ở Mỹ. 

2.4  Một sự kiện trong quá khứ được chủ thể nhớ lại. Khi đã nói tại thời điểm đó trong quá khứ, „-더‟ được sử 

dụng, trong trường hợp này thì những đuôi kết thúc động từ như „라‟ và „-군‟ phải theo sau. 

Ví dụ : 

김 선생님은 어제 집에 가더라.   Thầy Kim đã (nói rằng) về nhà ngày hôm qua. 

어제는 날씨가 꽤 춥더군요.    Hôm qua thời tiết  khá lạnh. 

그 사람을 만나 보니 제 친구이 더군요.  Tôi thử gặp người đó rồi, hóa ra là bạn của tôi. 

새마을호는 아주 빠르더라.    Tàu Semaulho thì rất nhanh. 

김치는 맛이 있더군요.     Kim chi rất ngon. 

3. Tƣơng lai 

 

3.1 „겠‟ hoặc ‟- (으)ㄹ것 /- (으)ㄹ거‟ được sử dụng để hình thành dạng tương lai của động từ. „겠‟  diễn tả ý 

nghĩa khách quan, trong khi đó‟- (으)ㄹ것‟ diễn tả ý chủ quan của người nói. 

 Ví dụ : 

오늘 친구들이 집에 놀러 오겠군요.   Hôm nay các bạn sẽ đến nhà chơi. 

내일은 날씨가 좋겠어요.    Ngày mai thời tiết sẽ tốt. 

이 음식을 맛있게 먹겠습니다.    Tôi sẽ ăn món ăn này ngon. 

그분이 김선생일 거예요.    Vị đó chắc là thầy Kim. 

오늘 영화 구경을 갈 거예요.    Hôm nay tôi sẽ đi xem phim. 

 

3.2 Dùng „겠‟ khi người nói là một cá nhân, diễn tả ý định của người nói. 

Ví dụ : 

다시는 그 사람을 만나지 않겠어요.  Tôi sẽ không gặp lại người đó. 

나는 지금 숙제를 하겠어요.   Bây giờ tôi sẽ làm bài tập. 



다방에 가서 커피를 마시겠습니다.  Tôi đi đến phòng trà rồi sẽ uống cà phê. 

내일은 꼭 그 일을 끝내겠습니다.  Ngày mai nhất định sẽ hoàn thành việc đó. 

일이 있으면 집으로 연락하겠습니다.  Nếu có việc thì tôi sẽ liên lạc về nhà. 

3.3 „겠‟ cũng truyền đạt một sự ước đoán hoặc một khả năng. 

Ví dụ : 

내일은 비가 오겠군요.     Ngày mai trời sẽ mưa. 

그 아이는 아주 착하겠어요.    Đứa trẻ đó sẽ rất hiền. 

김 선생님은 지금 집에 계시겠군요.   Thầy Kim bây giờ sẽ có ở nhà. 

어린 아이도 그 일은 할 수 있겠어요.   Em bé cũng sẽ có thể làm việc đó.  

나도 그 문제를 풀겠어요.    Tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề đó. 

4. Tiếp diễn 

„-고 있다‟ diễn tả sự tiếp diễn. Chỉ có động từ hành động mới có thể sử dụng trong tiếp diễn. Sự tình cờ 

lặp đi lặp lại hoặc một thói quen cũng có thể được diễn đạt bằng „-고 있다‟. Cấp cao hơn của cách nói là „-

고계시다‟ 

Ví dụ : 

친구가 지금 기다리고 있습니다.   Bạn thì bây giờ đang đợi. 

아버님은 손님과 이야기하고 계십니다.  Ba đang nói chuyện với khách. 

어제는 집에서 숙제하고 있었습니다.   Hôm qua đã làm bài tập ở nhà. 

그 사람은 요즈음 소설을 쓰고 있어요.  Dạo này người đó đang viết tiểu thuyết. 

나는 날마다 한국말을 공부하고 있습니다.  Tôi đang học tiếng hàn mỗi ngày. 

 

Chƣơng 14: THÌ 

[Bài tập 1] Điền vào chỗ trống. 

동사    - ㅂ니다/ - 습니다   -었 (았, 였 ) 습니다. 

 

- 겠습니다 

 

1) 사다 삽니다 샀습니다 사겠습니다 

2) 보다 봅니다 보았습니다 보겠습니다 

3) 먹다 먹습니다 먹었습니다 먹겠습니다 

4) 읽다 읽습니다 읽었습니다 읽겠습니다 



5) 쓰다 씁니다 썼습니다 쓰겠습니다 

6) 배우다 배웁니다 배웠습니다 배우겠습니다 

7) 마시다 마십니다 마셨습니다 마시겠습니다 

8)일하다 일합니다 일했습니다 일하겠습니다 

9) 맡기다 맡깁니다 맡겼습니다 맡시겠습니다 

10) 들르다 들릅니다 들렸습니다 들르겠습니다 

11) 낳다 낳습니다 낳았습니다 낳겠습니다 

12) 있다 있습니다 있었습니다 있겠습니다 

13) 묻다 묻습니다 물었습니다 묻겠습니다 

14) 모르다 모릅니다 몰랐습니다 모르겠습니다 

15) 알다 압니다 알았습니다 알겠습니다 

16) 돕다 돕습니다 도왔습니다 돕겠습니다 

17) 낫다 낫습니다 나았습니다 낫겠습니다 

18) 믿다 믿습니다 믿었습니다 믿겠습니다 

 

[Bài tập 2] Chọn câu trả lời thích hợp nhất 

1. 나는 어제 친구를 만납니다.  ( ) 

   만났습니다.  (    x ) 

   만나겠습니다.   ( ) 

2. 다음 주말에 무슨 영화를 봅니까?  ( ) 

   보았습니까?  ( ) 

   보겠습니까?  (    x ) 

3. 앞으로 시간이 있을 때마다 음악을 듣습니다. ( ) 

     들었습니다. ( ) 

     듣겠습니다. (   x ) 

4. 오늘 새벽에 고향에 계신 부모님께 전화를 겁니다. (     x ) 

      걸었습니다. ( ) 

      걸겠습니다. ( ) 



5. 영수는 독일어를 공부하는데 영희는 지금 무엇을 합니까? (    x ) 

       하겠습니까? ( ) 

       했습니까? ( ) 

6. 잘 모르지만 지금쯤 부산에도 착합니다.  ( ) 

    도착했습니다.  ( ) 

    도착했을 겁니다. (    x ) 

7. 저는 어제 오전에 도서관에서 책을 읽습니다.  ( ) 

     읽고 있습니다.  ( ) 

     읽고 있었습니다. (   x ) 

8. 그분은 지금 사무실에 안 계실겁니다.  ( ) 

    계셨습니다.  (   x ) 

    계시겠습니다.  ( ) 

9. 김 선생님은 내일 틀림없이 오겠습니다.  (   x ) 

    왔습니다.  ( ) 

    올겁니다.  ( ) 

10. 그 집에 갔다왔는데 아이들만 있습니다.  ( ) 

     있더군요. (    x ) 

     있을겁니다. ( ) 

 

 

Chƣơng 15: BỊ ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN 

Dạng bị động và nguyên nhân của động từ có thể được chia thành các dạng như dạng dài phụ thuộc vào ý 

nghĩa hoặc loại động từ được sử dụng. 

1. Bị động 

1.1 Bảng sau tóm tắt lại cách dùng và ví dụ của bị động từ. 

[Bảng 9] Bị động từ 

 

Dạng Hậu tố Ví dụ 

 

 

 

 

 

- 이- 

 

 

꺾이다, 놓이다, 섞이가, 쌓이다, 보이다, 쓰이다, 

파이다… 



 

Bị động dạng ngắn 

 

- 히- 

 

 

 

먹히다, 닫히다, 업히다, 잡히다, 뽑히다, 얹히다, 

묻히다, 밟히다…… 

 

-리- 

 

 

 

들리다, 물리다, 풀리다, 빨리다, 밀리다, 열리다, 

걸리다, 놀리다… 

 

- 기 - 

 

안기다, 끊기다, 감기다, 빼앗기다, 쫓기다, 

씻기다…. 

 

 

 

 

 

Bị động dạng dài 

 

 

 

 

아 (어,여)지다 

 

 

 

 

써지다, 깨어지다, 풀어지다, 이루어지다, 

넘어지다, 쓰러지다, 떨어지다, 어두워지다, 

예뻐지다, 슬퍼지다,  커지다, 높아지다, 

밝혀지다… 

 

1.2  Như đã liệt kê trong bảng 9, dạng ngắn sử dụng những hậu tố bị động, ví dụ như „이‟, „히‟, „리‟ hoặc „기‟, 

trong khi đó dạng dài sử dụng „-아( 어,여)지다‟. 

1.3 Việc sử dụng dạng ngắn hay dạng dài được xác định bằng động từ đang được sử dụng. Tuy nhiên, việc 

phân biệt quy tắc khi nào dùng dạng nào không phải lúc nào cũng làm được. Điều này được xác định tốt 

hơn bằng thông lệ chung. 

 

1.4 Dạng ngắn của bị động từ được hình thành bằng cách kết hợp ngoại động từ với một hậu tố bị động, ví dụ 

như „이‟, „히‟, „리‟, hoặc „기‟. Việc sử dụng hậu tố bị động nào cũng được quyết định bởi thông lệ 

thường dùng.  

Ví dụ : 

저기 남산이 보입니다.     Chúng tôi trông thấy Namsan ở đằng kia. 

철수가 반장으로 뽑혔습니다.   Cheolsu đã được bầu làm lớp trưởng. 

문이 저절로 열렸어요.     Cửa tự mở ra. 

아이가 엄마 품에 안겨 있습니다.   Đứa bé đang được ôm trong lòng mẹ. 



도둑이 경찰에게 잡혔어요.    Tên trộm đã bị cảnh sát bắt. 

1.5 Dạng dài của bị động từ „-아( 어,여)지다‟ có thể được sử dụng với cả ngoại động từ và động tính từ. Tuy 

nhiên, không phải tất cả các động từ đều có thể được sử dụng trong dạng dài. 

Ví dụ : 

이 연필은 글씨가 잘 써집니다.    Viết chì này viết chữ đẹp. 

아이들이 던진 공에 유리창이 깨졌어요.   Những đứa trẻ đã ném bóng làm vỡ cửa sổ 

요즈음은 바빠서 이 곳에 오지 않아요.   Dạo này vì bận rộn nên không đến nơi này. 

가을이 되면, 낙엽이 떨어집니다.    Nếu mùa thu đến thì lá rụng. 

그 소식을 듣고 더욱 슬퍼졌어요.    Nghe tin đồn đó và trở nên buồn nhiều hơn . 

2.  Nguyên nhân 

2.1 Bảng sau tóm tắt lại cách dùng và ví dụ của động từ chỉ nguyên nhân 

[Bảng 10] Động từ chỉ nguyên nhân 

 

Dạng Hậu tố Ví dụ 

 

 

 

Nguyên nhân dạng ngắn 

- 이 - 

죽이다, 먹이다,속이다, 높이다, 

보이다, 줄이다, 붙이다… 

- 히- 

익히다, 앉히다, 좁히다, 넓히다, 

밝히다, 읽히다. 

- 리 - 

날리다, 돌리다, 울리다, 살리다, 

얼리다, 놀리다, 알리다… 

- 기 - 

웃기다, 남기다, 숨기다, 감기다, 

벗기다, 맡기다… 

- 우- 

지우다, 깨우다, 재우다, 채우다, 

비우다, 세우다, 새우다… 

- 구- 떨구다, 돈구다, 일구다… 

- 추 - 낮추다, 늦추다,맞추다… 

 

 

Nguyên nhân dạng dài 

 

- 게하다 

 

 

먹게하다, 가게하다, 오게하다, 

푸르게하다, 밝게하다, 보게하다, 

슬프게하다. 

 



2.2 Dạng ngắn của hậu tố nguyên nhân bao gồm이‟, „히‟, „리‟, „기‟, „우‟, „구‟ và „추 „, trong khi đó „  - 

게하다„ được sử dụng cho dạng dài. 

2.3 Giống như dạng bị động, rất khó để phân biệt những nguyên tắc cụ thể trong việc sử dụng dạng ngắn và 

dạng dài. Không giống như bị động từ, đôi khi cùng 1 động từ có thể có cả 2 dạng. 

2.4 Dạng ngắn của động từ chỉ nguyên nhân có thể được hình thành bằng cách kết hợp những hậu tố nguyên 

nhân với nội động từ, ngoại động từ hoặc động tính từ. Ở đây, một lần nữa, hậu tố nào cần sử dụng được 

xác định bởi động từ được nói đến. 

Ví dụ : 

고양이가 쥐를 죽였습니다.     Con mèo đã giết chết con chuột 

어머니가 아이에게 예쁜 옷을 입혀줍니다.   Mẹ đã mặc áo đẹp . 

음식을 남기지 말고 다드세요.    Đừng để chừa thức ăn mà hãy dùng hết đi ạ. 

철수는 그만 아기를 울리고 말았습니다.   Cheolsu đã bảo đứa bé đừng khóc nữa. 

잠자는 사람을 깨우지 말아요.    Đừng đánh thức người đang ngủ. 

2.5 Dạng dài của động từ chỉ nguyên nhân có thể được hình thành bằng cách kết hợp „  - 게하다„ với nội 

động từ, ngoại động từ hoặc động tính từ. Ứng dụng dạng dài của động từ thì đa dạng hơn so với dạng ngắn 

của động từ. 

Ví dụ : 

선생님이 그 학생을 일찍 집에 가게 했어요.   Thầy giáo đã cho các học sinh đó về nhà sớm. 

어머니가 아이에게 예쁜 옷을 입게 했습니다.  Mẹ đã cho con mặc áo đẹp. 

할머니께서 아기를 재웁니다.     Bà đã cho đứa bé ngủ. 

의사가 동생에게 안경을 쓰게 했어요.    Bác sĩ đã bắt em đeo mắt kính. 

방을 너무 춥게해서 감기에 걸렸어요.   Vì làm cho phòng quá lạnh nên đã bị cảm. 

2.6 Cùng một động từ có thể có cả dạng ngắn lẫn dạng dài. Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhẹ trong ý nghĩa. 

Thông thường, dạng ngắn của động từ chỉ nguyên nhân diễn tả sự tham gia trực tiếp của người nói vào hành 

động, trong khi đó dạng dài diễn tả sự tham gia gián tiếp. Hai dạng này đối ngược với nhau trong những ví dụ 

sau đây. 

Ví dụ : 

어머니가 아이에게 예쁜 옷을 입혔어요.   Mẹ đã mặc áo đẹp cho con. 

어머니가 아이에게 예쁜 옷을 입게 했어요.   Mẹ đã mặc áo đẹp cho con. 

 

할머니께서 동생에게 감기약을 먹였어요.  Bà đã cho em uống thuốc cảm 

할머니께서 동생에게 감기 약을 먹게 했어요.  Bà đã cho em uống thuốc cảm 

 



의사가 환자를 의자에 앉혔습니다.    Bác sĩ đã cho bệnh nhân ngồi lên ghế 

의사가 환자를 의자에 앉게 했습니다.   Bác sĩ đã cho bệnh nhân ngồi lên ghế 

 

선생님께서 철수에게 책을 읽혔습니다.   Thầy đã bắt Cheolsu đọc sách 

선생님께서 철수에게 책을 읽게 했습니다.  Thầy đã bắt Cheolsu đọc sách 

 

그 친구가 우리들을 웃겼습니다.    Người bạn đó đã khiến chúng tôi cười. 

그 친구가 우리들을 웃게 했습니다.   Người bạn đó đã khiến chúng tôi cười. 

Chƣơng 15: Bị động và Nguyên nhân 

[Bài tập I] Biến những động từ sau thành dạng bị động 

1. 놓다  (  놓이다   ) 

2. 섞다 (   섞이다  ) 

3. 먹다 (   먹이다   ) 

4. 보다 (   보이다   ) 

5. 듣다 (   들리다   ) 

6. 잡다 (   잡히다   ) 

7. 안다 (  안기다    ) 

8. 빼앗다 (   빼앗기다) 

9. 열다 (  열리다  ) 

10. 걸다 (  걸리다 ) 

[Bài tập II] Điền vào chỗ trống bị động từ 

1. 군대에서 아들이 돌아왔으니 마음을 놓으세요. 

 예, 이젠마음이 ( 놓입니다) 

2. 개가 다리를 물었습니다. 

 (물린 ) 다리에 약을 바르십시오. 

3. 아이가 너무 우는데 좀 안아 주십시오. 

 그 아이가 나에게 (안기)지 않습니다. 

4. 오랫만에 산을 보니까 기분이 좋군요. 

 저기 (보이)는 저 산이 남산입니까? 



5. 문을 누가 닫았어요? 

 바람이 불어서 저절로 (닫혔습니다). 

6. 양식이 먹고 싶다고 하셨지요? 많이 드세요. 

음식이 많으니까 (먹히)지 않는군요. 

7. 이 방송을 잘 듣고 설명해 주세요. 

잡음이 많아서 잘 ( 들리)지 않습니다. 

8. 문 좀 열어주세요. 

 저쪽의 ( 열린) 문으로 들어오세요. 

9. 그 사람과의 교제를 끊어. 

 편지 (끊긴)지가 오래되었어요. 

10. 김군을 우리 대표로 뽑았습니다.  

 대표로 ( 뽑힌 ) 소감을 들어볼까요? 

[Bài tập III] Biến những động từ sau thành dạng động từ chỉ nguyên nhân 

1. 죽다 ( 죽이다 ) 

2. 앉다 ( 앉히다 ) 

3. 속다 (속이다 ) 

4. 돌다 ( 돌리다) 

5. 깨다 ( 깨뜨리다 ) 

6. 벗다 ( 벗기다 ) 

7. 넓다 ( 넓히다 ) 

8. 살다 ( 살리다 ) 

9. 맡다 ( 맡기다 ) 

10. 자다 ( 재우다 ) 

[Bài tập IV] Điền vào chỗ trống động từ chỉ nguyên nhân. 

1) 그 환자는 팔을 쓰지 못 하니까 간호원이 음식을 먹여줍니다. ( 먹다) 

2) 길이 너무 좁아서 넓히다. ( 넓다) 

3) 무슨 일이든지 그 사람에게 맡기면 안심이 됩니다.( 맡다) 

4) 다 죽어가는 사람을 그 의사가 살렸다. ( 살다) 



5) 그 아이가 졸려서 우는데 좀 재우세요. (자다) 

6) 시끄러우니까 아이를 울리지 마세요. (울다) 

7) 그 차가 사람을 죽이고도 망갔습니다. (죽다) 

8) 졸업생은 저 앞자리에 앉으세요. (앉) 

9) 나중에 오는 사람을 위해서 음식을 좀 남기세요. (남다) 

10) 집을 비우고 나갔다가 도둑을 맞았어요. ( 비다) 

 

CHƢƠNG 16: BỊ ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂNCHƢƠNG 17: THỂ PHỦ ĐỊNH 

Loại động từ Loại câu 
Thành lập thể phủ định 

Dạng ngắn Dạng dài 

Động từ hành động 

Tường thuật 

Nghi vấn 

“안” 

“못” 

“-지 않(아니하)-“ 

“-지 못하-“ 

Mệnh lệnh 

Đề nghị 
-지말- 

Tính từ 
Tường thuật 

Nghi vấn 
“안” “-지 않(아니하)-“ 

Đt “이다” 
Tường thuật 

Nghi vấn 
“-이아니다” 

Đt “있다” 
Tường thuật 

Nghi vấn 
“-이없다” 

Đt “알다” 
Tường thuật 

Nghi vấn 
“모르다” 

Thể phủ định trong tiếng Hàn phụ thuộc vào thành phần vị ngữ và loại câu văn. Cách thành lập thể phủ 

định và sự kết hợp với loại câu văn và thành phần vị ngữ được chỉ ra trong bảng sau đây: 

 

Ví dụ:  

철수는 학교에 갔습니다. Chulsoo đã đi đến trường 

철수는 학교에 안 갔습니다. Chulsoo đã không đi đến trường 

철수는 학교에 가지 않았습니다.(아니하였습니다) Chulsoo đã không đi đến trường 

철수는 학교에 못 갔습니다. Chulsoo đã không thể đi đến trường 

철수는 학교에 가지 못했습니다. Chulsoo đã không thể đi đến trường 

PHỦ ĐỊNH TRONG CÂU TƢỜNG THUẬT VÀ NGHI VẤN 

Dạng phủ định ngắn và dài được sử dụng trong câu tường thuật và nghi vấn. Dạng ngắn được sử dụng với 



“안” và “ 못”- đứng trước động từ. Và dạng dài được sử dụng với “지 않” hoặc “지 못하”- đứng sau động từ. 

“안” và “지 않” được dùng cho cả động-tính từ 

“못” và “지 못하” thường được dùng với động từ 

Ví dụ: 

철수는 학교에 갔습니다. Chulsoo đã đi đến trường 

철수는 학교에 안 갔습니다.  Chulsoo đã không đi đến trường 

철수는 학교에 가지 않았습니다.  Chulsoo đã không đi đến trường 

 

철수는 학교에 못 갔습니다.  Chulsoo đã không thể đi đến trường 

철수는 학교에 가지 못했습니다.  Chulsoo đã không thể đi đến trường 

 

철수는 학교에 갔습니까? Chulsoo đã đi đến trường hả? 

철수는 학교에 안 갔습니까?  Chulsoo đã không đi đến trường hả? 

철수는 학교에 가지 않았습니까?  Chulsoo đã không đi đến trường hả? 

 

철수는 학교에 못 갔습니까?  Chulsoo đã không thể đi đến trường hả? 

철수는 학교에 가지 못했습니까?  Chulsoo đã không thể đi đến trường hả? 

 

그 꽃이 예쁩니다.  Hoa đó đẹp 

그 꽃이 안 예쁩니다.  Hoa đó không đẹp 

그 꽃이 예쁘지 않습니다.  Hoa đó không đẹp 

 

그 꽃이 예쁩니까?   

그 꽃이 안 예쁩니까?  Hoa đó không đẹp hả? 

그 꽃이 예쁘지 않습니까?  Hoa đó không đẹp hả? 

Khi danh từ trở thành động từ bằng cách sử dụng từ đặc biệt “하다”. “안” và “못” được đặt giữa danh từ và 

“하다” 

Ví dụ:  

철수는 지금 숙제합니다.  Chulsoo bây giờ làm bài tập 



철수는 지금 숙제 안 합니다.  Chulsoo bây giờ không làm bài tập 

철수는 지금 숙제 하지 않습니다.  Chulsoo bây giờ không làm bài tập 

 

철수는 지금 한국말을 공부합니다.  Chulsoo bây giờ học tiếng hàn 

철수는 지금 한국말을 공부 못 합니다.  Chulsoo bây giờ không thể học tiếng hàn 

철수는 지금 한국말을 공부하지 못합니다.  Chulsoo bây giờ không thể học tiếng hàn 

PHỦ ĐỊNH TRONG CÂU MỆNH LỆNH VÀ ĐỀ NGHỊ 

“말” được dùng để phủ định trong câu mệnh lệnh và đề nghị. 

Ví dụ: 

집에 가라(가거라).  Hãy về nhà 

집에 가지 말아라.  Đừng về nhà 

집에 가자.  Chúng ta hãy về nhà 

집에 가지 말자.  Chúng ta đừng về nhà. 

PHỦ ĐỊNH BẰNG HÌNH THỨC THAY ĐỔI TỪ VỰNG 

“이다” phủ định là “-이아니다”. “있다” phủ định là “없다”. “알다” phủ định là “모르다” 

Ví dụ:  

철수는 학생이다.  Chulsoo là học sinh 

철수는 학생이 아니다.  Chulsoo không phải là học sinh 

 

책상에 책이 있다.  Trên bàn có sách 

책상에 책이 없다.  Trên bàn không có sách 

 

그분은 한국말을 안다.  Vị đó biết tiếng hàn 

그분은 한국말을 모른다.  Vị đó không biết tiếng hàn 

PHỦ ĐỊNH BẰNG CÂU HỎI DẪN NHẬP 

Câu hỏi dẫn nhập phủ định nhằm thể hiện sự xác minh, kiểm tra lại của người nói. 

Ví dụ: 

이 김치가 맵지 않아요?  Kimchi này không cay chứ 

철수는 집에 가지 않니?  Chulsoo đã không đi về nhà phải không 

너는 밥을 먹지 않았니?  Cậu chưa ăn cơn đúng không 



이 문장을 벌써 배우지 않았습니까?  Câu văn này chưa học đúng không 

제가 지난 번에 알려드리지 않았습니까?  Lần trước tôi chưa cho bạn biết hả 

LUYỆN TẬP: Trả lời bằng hình thức phủ định 

1) 돈이 있습니까? 

아니요, 없습니다. 

2) 의사 선생님입니까? 

아니요, 의사가 아닙니다. 

3) 중국어를 아십니까? 

아니요, 모릅니다.  

4) 이 물건이 쌉니까? 

아니요, 싸지 않습니다. 

5) 운전을 할 수 있습니까? 

아니요, 할 수 없습니다. 

6) 날마다 운동을 하십니까? 

아니요, 하지 못합니다. 

7) 요즘 회사에 나갑니까? 

아니요, 나가지 않습니다. 

8) 그녀에게 제가 전화를 걸까요? 

아니요, 걸지  마십시오. 

9) 우리 그 사람을 만나볼까요? 

아니요, 만나지 맙시다. 

10) 그 음식이 맵지 않습니까? 

아니요, 맵지 않습니다. 

 

CHƢƠNG 18: CÂU TƢỜNG THUẬT 

Câu tường thuật là nói lại hoặc viết lại lời nói của ai đó. Dạng cơ bản của câu tường thuật là: 

Chủ thể 1+ chủ thể 2(đối tượng) + câu tường thuật + đuôi câu tường thuật + động từ tường thuật(Vị ngữ). 

Tùy thuộc vào loại câu tường thuật mà động từ tường thuật được sử dụng khác nhau. Ví dụ: “말하다” “하다” được 

dùng trong câu trần thuật. “묻다” dùng trong câu nghi vấn. “명령하다” trong câu mệnh lệnh, và “제안하다” trong 



câu đề nghị, rủ rê. 

Câu tường thuật có 2 dạng: Tường thuật trực tiếp và Tường thuật gián tiếp. 

1. TƢỜNG THUẬT TRỰC TIẾP 

Tường thuật trực tiếp sử đuôi câu tường thuật là: “-(이)라고” hoặc “-하고” 

Ví dụ:  

선생님이 학생들에게 “오늘은 제 5과를 배우겠습니다”라고 말했습니다. 

 Giáo viên nói với những học sinh là hôm nay chúng ta sẽ học bài 5 

이 선생이 나에게 “매일 신문을 읽습니까?” 하고 묻더군요. 

 giáo viên Lee hỏi tôi là mỗi ngày có đọc báo hay không? 

어머니께서 제 동생에게 “아침에 일찍 일어나라”라고 말씀하셨습니다. 

 Mẹ nói với em tôi là buổi sáng hãy dậy sớm 

어제 김선생이 나에게 “같이 식사하러 갑시다”라고 말했습니다. 

 Hôm qua thầy Kim đã nói với tôi là chúng ta hãy cùng ăn với nhau 

그 사람은 “ 내일은 날씨가 추울 것이다”라고 했습니다. 

 Người đó nói rằng ngày mai thời tiết sẽ lạnh 

2.  TƢỜNG THUẬT GIÁN TIẾP 

Tường thuật gián tiếp là nói lại dựa trên câu gốc của người khác đã nói trước. Phụ thuộc vào loại câu, 

dạng thức được sử dụng ta có bảng tóm tắt như sau: 

Loại Câu Đuôi kết thúc câu tường thuật 

Trần Thuật 

-는/ㄴ다 

-다 

-(이)라 

Nghi Vấn 

-(느)냐 

-(으)냐 

-(이)냐 

Mệnh Lệnh -(으)라 

Đề Nghị, Rủ Rê -자 

 

 

 

 

2.1 Đuôi “-고” được sử dụng trong câu tường thuật gián tiếp. Dạng thức cơ bản của câu tường thuật gián tiếp 

có thứ tự là: 



Chủ ngữ + Đối tượng + Câu tường thuật + 고 +Vị ngữ 

1.2 Cấp bậc lời nói trong đuôi câu gián tiếp của câu gián tiếp là không có. Trong câu tường thuật gián tiếp cấp 

bậc lời nói không xuất hiện. 

Ví dụ: 

선생님이 학생들에게 오늘은 제 5과를 배우겠다고 말했습니다. 

Giáo viên nói với học sinh hôm nay sẽ học bài 5 

어머니는 시장에 간다고 하면서 밖으로 나가 셨습니다. Mẹ vừa nói là đi chợ vừa đi ra ngoài 

그 친구는 나에게 배가 아프다고 했어요. Người bạn đó nói với tôi là đau bụng 

철수는 그것이 자기 가방이라고 말했어요. Chulsoo nói rằng cái đó là cặp của mình 

그 사람은 내일 날씨가 추울 것이라고 했습니다. Người đó nói rằng ngày mai thời tiết sẽ lạnh 

김 선생이 나에게 언제 부산에 가느냐고 묻더군요. Giáo viên Kim hỏi tôi là khi nào sẽ đi Busan 

박선생은 그 학생에게 한국말이 어려우냐고 물었 Giáo viên Park hỏi học sinh đó tiếng hàn có 

습니다.  khó không.  

어머니는 저에게 그 사람이 누구냐고 했어요. Mẹ hỏi tôi người đó là ai 

제가 동생에게 빨리 학교에 가라고 했습니다. Tôi nói em hãy nhanh đi đến trường 

어머님은 저에게 아침에 일찍 일어나라고 말씀하셨습니다. Mẹ nói với tôi hãy dậy sớm vào buổi sáng 

저는 그 친구에게 내일 등산이나 가자고 했어요. Tôi rủ bạn ngày mai đi leo núi 

어제 김선생이 나에게 같이 점심을 먹자고 하더군요. Hôm qua giáo viên Kim rủ tôi cùng ăn trưa 

2.3 Khi tường thuật trực tiếp được đổi sang tường thuật gián tiếp thì chủ thể, thời gian, địa điểm của câu tường 

thuật được  thay đổi theo quan điểm của người nói. 

Ví dụ: 

철수가 선생님께 “제가 숙제를 했어요”라고 말했습니다. 

Chulsoo nói với thầy em đã làm bài tập 

=>철수가 선생님께 자기가 숙제를 했다고 말했습니다. 

Chulsoo nói với thầy rằng mình đã làm bài tập 

그 친구는 나에게 “ 네가 오늘 나에게 전화를 했니?” 하고 물었어요. 

Người bạn đó hỏi tôi là hôm nay bạn đã gọi điện thoại cho mình phải không 

=>그 친구는 나에게 내가 오늘 그 친구에게 전화를 했느냐고 물었어요. 

Người bạn đó hỏi tôi rằng hôm nay tôi đã điên thoại cho người bạn đó 

그분은 손님에게 “여기앉으십시오”라고 했습니다. 

Vị đó nói với khách hàng hãy ngồi ở đây 



=>그분은 손님에게 저기 앉으라고 했습니다. 

Vị đó nói với khách hàng hãy ngồi ở đằng kia 

LUYỆN TẬP: Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp 

1) 라디오에서 “오늘 비가 옵니다”라고 말했습니다. 

=>라디오에서 오늘 비가 온다고 했습니다 

2) 그는 “아침마다 신문을 읽습니다”라고 말했습니다. 

=>그는 아침마다 신문을 읽는다고 했습니다. 

3) 그는 “영희가 예쁩니다”라고 말했습니다. 

=>그는 영희가 예쁘다고 했습니다. 

4) 그녀는 “열여섯 살입니다”라고 말했습니다. 

=>그녀는 열여섯 살이라고 했습니다. 

5) 그녀는 “김 선생님이 힘이 더 셀것입니다”라고 말했습니다. 

=>그녀는 김 선생님이 힘이 더 셀거라고 했습니다. 

6) 한 학생이 “조용히하십시오”라고 말했습니다. 

=>한 학생이 조용히하라고 합니다. 

7) 선생님이 “떠들지 마십시오”라고 말하십니다. 

=>선생님이 떠들지 말라고 하십니다. 

8) 모두들 “끝까지 싸웁시다”라고 말합니다. 

=>모두들 끝까지 싸우자고 합니다. 

9) 한 사람이 “반대하지 맙시다”하고 제안합니다. 

=>한 사람이 반대하지 말라고 선동합니다. 

10) 그 아이가 “노래를 가르쳐 주십시오”하고 조릅니다. 

=>그 아이가 노래를 가르쳐 달라고 조릅니다. 

11) 동생은 “그분이 누굽니까?라고묻습니다. 

=>동생은 그분이 누구냐고 묻습니다. 

12) 철수가 “몇 시에 수업이 끝납니까?”하고 묻습니다. 

=>철수가 몇 시에 수업이 끝나냐고 묻습니다. 

13) 그는 “이것이 제 책입니다”라고 말했습니다. 



=>그는 이것이 자기 책이라고 말했습니다. 

14) 그녀는 “네가 이것을 그렸나?”하고 물었습니다. 

=>그녀는 내가 이것을 그렸냐고 물었습니다. 

15) 영수는 “제가 방청소를 했습니다”라고 대답했습니다. 

=>영수는 자기 가방 청소를 했다고 대답했습니다. 

CHƢƠNG I: 

1. 1) 여기가 교실입나다. 

2) 이 분이 김 목사님이십니다. 

3) 이 산이 아름답습니다. 

4) 바람이 붑니다. 

5) 할아버지께서 낮잠을 주무십니다. 

6) 아이들이 텔레비전을봅니다. 

7) 학생들이체육관에서 운동을합니다. 

2. 1) 이것은 친구의 가방입니다. 

2) 그 아이는 새 모자를 썼습나다. 

3) 저기 보이는 집이 우리집 입니다. 

4) 김 선생님은 항상 바쁩니다. 

5) 나는 보통 저녁 후에 신문을 봅니다. 

6) 그는 오늘 일찍 퇴근했습니다. 

7) 그는 무슨 일이든지 쉽게 생각합니다. 

CHƢƠNG II: 

1. 1) 제주도에 가본 일이 없습니다. 

2) 늦게 오는 일도 있습니다. 

3) 사무실에 가는 길입나다. 

4) 지난 겨울에 비해서 많은 셈입니다. 

5) 고등학교 때 제일 열심히 공부했습니다. 

6) 많은 사람 앞에 나가설 때 제일 긴장합니다. 

2. 1) 2         2) 5         3) 1          4) 3          5) 8          6) 4            7) 10 



   8) 9         9) 7       10) 6 

3. 1) 들       2) 쯤       3) 님        4) 여        5) 짜리    6) 씩          7) 쯤 

   8) 끼리   9) 어치   10) 씩 

CHƢƠNG III: 

1. 1) 혼자할 수 있습니다. 

       2) 풀 수 없습니다. 

       3) 좋아할 거예요. 

4) 이번에는 틀림없을 거예요. 

5) 저에게는 안 어울릴 것 같습니다. 

6) 그럼 몇 시에 퇴근할 건가요? 

7) 집에 안 계실걸요. 

8) 충고하지 말걸 그랬어요. 

9) 어떤 회의 석상에서 만난적이 있습니까? 

10) 지금까지 빨간 색을 입은 적이 없습니다. 

11) 하기는 하지만 가르칠 줄 모릅니다. 

12) 난 벌써 떠난 줄 알았는데. 

13) 이렇게 따뜻한 줄 몰랐습니다. 

14) 여기에 온 지 5년 되었습니다. 

15) 무슨 일을 하는지 모르겠습니다. 

16) 회의를 하는 중입니다. 

17) 이제 말씀드린 것 그것뿐입니다. 

18) 듣기만 할 뿐입니다. 

19) 실력이 대단할 뿐만 아니라 노력도 대단합니다. 

20) 배가 고파서 죽을 지경입니다. 

21) 성격을 모를 리가 없습니다. 

22) 자네한테 연락을 취하려던 참이었네. 

23) 오후에는 집에 있을 테니까 전화 하십시오. 

24) 신도 안신은 채 뛰어나갔습니다. 



25) 해가 질 무렵이지요. 

26) 너도 볼 겸 동생도 만나려고 왔어. 

27) 아랫 사람을 잘못 채용한 탓이래. 

28) 영어만큼 불어를 합니다. 

29) 과로한 탓입니다. 

30) 일하는 만큼 대우를 해줍니다. 

2.  1) 4            2) 6            3) 2            4) 1              5) 7             6) 9             7) 3 

   8) 10          9) 5          10) 8          11) 15          12) 12         13) 17         14) 11 

  15) 13       16) 20        17) 14        18) 22          19) 18         20) 23         21) 19 

  22) 16       23) 21  

CHƢƠNG IV: 

1. 1) 나        2) 네         3) 내        4) 저         5) 선생           6) 분           7) 사람 

  8) 너휘, 우리           9) 나, 우리             10) 선생 

2. 1) 이, 그       2) 저, 저        3) 이          4) 이, 그         5) 그, 그 

       6) 저, 저       7) 이, 그, 이 

3. 1) 누구        2) 얼마      3) 누구       4) 누가       5) 어디       6) 무엇 

7) 무엇        8) 어디      9) 누구     10) 무엇     11) 어떤     12) 어느 

13) 무슨     14) 몇     15) 언제     16) 몇         17) 어떤     18) 왜 

19) 무슨     20) 몇 

CHƢƠNG V: 

1. 1) 하나, 열둘, 스물셋, 설흔넷, 마흔다섯, 쉰여섯, 예순일곱, 일흔여덟, 여든아홉, 아흔 

2) 스물두, 스무, 열여덟 

3) 마흔아홉, 마흔일곱 

4) 여덟, 세 

5) 열, 다섯, 두 

6) 네, 한, 다섯 

7) 1         8) 3         9) 3 / 4      10) 1 / 2, 5 / 6  

2. 1) 일, 십, 백, 천, 만, 십이, 삼십사, 오십육, 칠십팔, 구백일       2) 일, 십칠 

3) 유, 이십오      4) 이만육천      5) 팔십사      6) 삼십      7) 2,4     8) 60 

9) 9,8     10) 13 



3. 1) 한/ 일, 열세      2) 이     3) 여덟, 삼십      4) 열아홉       5) 석 

6) 나흘      7) 유, 십칠        8) 한, 팔천오백        9) 이, 둘      10) 첫 

CHƢƠNG VI: 

1. 1) 께서     2) 이        3) 가        4) 를        5) 을, 가         6) 에게, 한테          7) 에게서, 한테서        8) 에        

9) 에서        10) 께        11) 에서        12) 으로        13) 으로 

14) 을, 로        15) 에         16) 에          17) 에서        18) 으로         19) 에        20) 를  

2.  1) 부터       2) 도, 도        3) 만          4) 까지          5) 보다         6) 마다 

7) 은           8) 부터           9) 까지      10) 도          11) 만          12) 조차 

13) 매         14) 까지        15) 부터          16) 나       17) 야          18) 이나 

19) 보다         20) 의         21) 과           22) 의 

CHƢƠNG VII:  

1. 1) 이         2) 한       3) 세       4) 저        5) 한         6) 그         7) 한 

 8) 몇         9) 한두       10) 한 / 세 

 

2. 1) 무슨 / 어떤         2) 몇         3) 몇        4) 무슨       5) 어느 

 6) 어떤       7) 몇        8) 무슨        9) 몇      10) 어느 / 무슨 

 

3. 1) 새       2) 사회적         3) 아무        4) 언제         5) 언제 

 6) 아무나        7) 헌         8) 아무        9) 아무       10) 새 

CHƢƠNG VIII:  

1. 1) 어제       2) 아주       3) 이제      4) 가끔        5) 아주         6) 모두 

 7) 어서       8) 참잘 

 

2. 1) 좀       2) 늘        3) 서로      4) 모두다      5) 훨씬      6) 점점 

 7) 요즈음, 더     8) 때때로       9) 어서       10) 일찍 

 

3. 1) 춥지 않아요.                                      2) 오래되지 않았어요. 

  3) 잊지 않겠어요.                                  4) 몰랐습니다. 

  5) 어기지 마세요. 

CHƢƠNG IX:  



1. 1) 먹습니다      2) 없습니다      3) 입니까         4) 아름답습니다 

 5) 모릅니다      6) 예쁩니다      7) 있어             8) 마십니다 

 

2. 1) 오다, 가다, 많다                  2) 오다, 미끄럽다 

 3) 열다, 닫다, 나다                  4) 많다, 기다, 가다 

 5) 뛰다, 넘다, 다치다              6) 싸다, 사다, 가다 

 7) 지나다, 가다, 보다, 하다    8) 파랗다, 날다 

 

3. 1) 입니다             2) 입니다            3) 있습니다      4) 입니다 

 5) 있어                 6) 있습니다        7) 입니다          8) 있, 있습니까? 

 

4. 1) 올라오다, 올라가다                2) 내려오다, 내려가다 

 3) 해오다, 해가다                      4) 날아오다, 날아가다 

 5) 뛰어오다, 뛰어가다                6) 들어오다, 들어가다 

 7) 가져오다, 가져가다 

CHƢƠNG X:  

 1) 옵니다, 옵니까?, 오십시오, 옵시다 

 2) 합니다, 합니까?, 하십시오, 합시다 

 3) 읽습니다, 읽습니까?, 읽으십시오, 읽읍시다 

 4) 씁니다, 씁니까?, 쓰십시오, 씁시다 

 5) 가르칩니다, 가르칩니까?, 가르치십시오, 가르칩시다 

 6) 찾습니다, 찾습니까?, 찾으십시오, 찾읍시다 

 7) 쉽니다, 쉽니까?, 쉬십시오, 쉽시다 

 8) 돕습니다, 돕습니까?, 도우십시오, 도웁시다 

 9) 고릅니다, 고릅니까?, 고르십시오, 고릅시다 

 10) 놉니다, 놉니까?, 노십시오, 놉시다 

 11) 닫습니다, 닫습니까?, 닫으십시오, 닫읍시다 

 12) 듣습니다, 듣습니까?, 들으십시오, 들읍시다 

 13) 묻습니다, 묻습니까?, 물으십시오, 물읍시다 



 14) 먹습니다, 먹습니까?, 잡주십시오, 먹읍시다 

 15) 잡니다, 잡니까?, 주무십시오, 잡시다 

 1) 우리가 가르쳐 드릴까요? 

 2) 먼저 퇴근할까요? 

 3) 혹시 비가 오지 않을까요? 

 4) 다시 한번 연락해볼까? 

 5) 나 혼자할 수 있을까? 

 6) 제가 걸어 볼까요? 

 7) 아이들을 데리고 가도 괜찮을까요? 

 1) 얘기해봅시다   2) 의논해봅시다 

 3) 시작합시다   4) 봅시다 

 5) 양보합시다   6) 연기합시다 

 7) 들러봅시다 

 1) 갔다 오십시오   2) 먼저 읽으십시오 

 3) 다 잡수십시오   4) 연락하십시오 

 5) 설명해 보십시오  6) 도와주십시오 

 7) 알아보십시오 

 1) 갈 수 있을 거예요  2) 살 수 있을 거예요 

 3) 올라올 거예요   4) 입학 할 수 있을 거예요 

 5) 행복할 거예요   6) 찾을 수 있을 거예요 

 7) 이길 수 있을 거예요 

 1) 어떻게 하면 잘할 수 있나요? 

 2) 아직도 서울에 있나? 

 3) 고장이 났는가요? 

 4) 요즘 사업이 잘되는가요? 

 5) 비행기가 떠났나요? 

 6) 그분도 그 사실을 알고 계신가요? 



 1) 내가 한턱낼게요. 

2) 약속을 어기지 않을게요. 

3) 비밀을 꼭 지킬게요. 

4) 좋은 소식이 있으면 연락할게요. 

5) 내가 맡은 일은 내가 할게요. 

6) 어려운 일이 있으면 협조를 구할게요. 

7)앞으로는 꼭 전화하고 올게요. 

 1) 이젠 봄이 다 됐군요. 

2) 좀 쉬어야겠군요. 

3) 서둘러야 겠군나. 

4) 그 사람이 약속을 잊었나 보군. 

5) 일을 참 잘히시는군요. 

6) 잘 기억하시는군요. 

7) 아주 잘보이는군요. 

 1) 책이고                 2) 고팠지만                 3) 나가서               4) 나쁜데 

 5) 좋으니까             6) 많아서                     7) 싸고                   8) 앉아서 

9) 배워보니까        10) 마른데                   11) 배우고            12) 공휴일인데 

13) 복잡한데          14) 없으신데               15) 내고                16) 자는데 

17) 닫고                  18) 갔는데                   19) 시키니까        20) 모자라는데 

 1) 이 물은 마셔도 됩니까? 

2) 질문을 해도 됩니까? 

3) 이 잡지를 읽어도 됩니까? 

4) 사무실에 전화를 걸지 않아도 됩니까? 

5) 부모님께 인사를 드리지 않아도 됩니까? 

6) 문을 걸지 않아도 됩니까? 

7) 차선을 지키지 않아도 됩니까? 

 1) 담배를 피우면 안 됩니다. 



2) 영어로 말하면 안 됩니다. 

3) 값이 비싸면 사지 않겠습니다. 

4) 밤에 혼자 있으면 무섭습니다. 

5) 굶으면 배가 고픕니다. 

6) 담배를 많이 피우면 몸에 해롭습니다. 

7) 쉽게 설명을 하면 이해할 수 있습니다. 

 1) 여행을 하면            2) 시장에 가면             3) 신문을 읽으면 

4) 집에 가지 않으면               5) 몸이 건강하지 않으면 

6) 약속을 지키지 않으면 그분이 화를 낼거예요. 

7) 통일이 되면 

 1) 하러          2) 만나자       3) 들으면서          4) 쉬어야           5) 있거든 

 6) 웃으면서            7) 만나러 

 1) 읽다가          2) 어려우며            3) 도착할지             4) 먹을수록            5) 늦도록 

 6) 지날수록           7) 만나러 

 1) 있는           2) 할           3) 있던               4) 갔던            5) 읽은 

 6) 생각해 오던            7) 일하는 

 1) 삶     2) 춤      3) 슬픔        4) 기쁨     5) 웃음       6) 울음 

 7) 도움  8) 즐거움 

 1) 발음하기가       2) 깎기가        3) 실수하기가        4)  몰기가 

 5) 짓기(를)            6) 성공하시기를        7) 행복하시기를          8) 가기에 

 9) 타고다니기에           10) 먹기에 

 1) 하기전에       2) 사랑하기 때문에           3) 했기 때문에  

4) 연구하기 위해서         5) 탓하기 전에           6) 먹고 살기 위하여 

CHƢƠNG XI:  

1. 1) 만드는   2) 빨라요    3) 더우니까, 여세요      4) 파는 

 5) 물으면, 아는대로    6) 빨간, 파란, 매워요    7) 매운 

 8) 까닭은    9) 까만     10) 흘러         11) 몰라요        12) 부어서 

 13) 지을때, 어떤가요   14) 파십시오         15) 걸어, 먼 



 

2. 1) 빨라서      2) 실은        3) 아십니까?          4) 저런        5) 나아서 

 6) 우는, 웃는    7) 무거운, 드세요       8) 고마웠어요 

CHƢƠNG XII:  

1. 1) 지어 왔습니다 2) 빌리러 

 3) 끝나갑니다     4) 해냈습니다 

 5) 먹어버렸습니다      6) 뵈러갔 

 7) 끝내버렸습니다      8) 실현하고 말겠습니다 

 9) 도와주                       10) 먹어보 

 11) 읽어보았                12) 놀려대 

 13) 없나 봅니다/ 없는가 봅니다 

 14) 생각해보                15) 안내해 드리겠습니다 

 16) 사이인가 봅니다    17) 알아두 

 18) 써놓                        19) 와 있습니다 

 20) 먹고 싶                      21) 서있 

 22) 오나 싶                      23) 되고 싶었습니다 

 24) 벌어가지 

 25) 가고 싶어합니다/ 가고 싶어했습니다 

 26) 맡길 만한 

 27) 만날 뻔했습니다 

 28) 들어가야 합니다      29) 못하는 체했습니다 

 30) 좋아하기는 하지만  31) 출장간 듯합니다 

 32) 연락해야                   33) 아는 체하 

 34) 의논하고자 해          35) 일하려고 하 

 36)  먹곤했습니다         37) 만날까하 

 38) 늦지 않도록 하         39) 계시는가 했습니다 

 40) 되도록                       41) 만나곤하 

2. 1) 3    2) 7    3) 5      4) 2      5) 4       6) 1      7) 6      8) 8 



CHƢƠNG XIII:  

1. 1) 그러면         2) 그리고/ 그러나/ 그래서/ 그런데     3) 그런데 

 4) 그러면서     5) 그리고        6) 그러나/ 그런데/ 그래도 

 7) 그래서         8) 그러니까    9) 그래도      10) 그런데 

CHƢƠNG XIV:  

1. 1) 삽니다, 샀습니다, 사겠습니다 

 2) 봅니다, 봤습니다, 보겠습니다 

 3) 먹습니다, 먹었습니다, 먹겠습니다 

 4) 읽습니다, 읽었습니다, 읽겠습니다 

 5) 씁니다, 썼습니다, 쓰겠습니다 

 6) 배웁니다, 배웠습니다, 배우겠습니다 

 7) 마십니다, 마셨습니다, 마시겠습니다 

 8) 일합니다, 일했습니다, 일하겠습니다 

 9) 맡깁니다, 맡겼습니다, 맡기겠습니다 

 10) 들릅니다, 들렀습니다, 들르겠습니다 

 11) 낳습니다, 낳았습니다, 낳겠습니다 

 12) 있습니다, 있었습니다, 있겠습니다 

 13) 묻습니다, 물었습니다, 묻겠습니다 

 14) 모릅니다, 몰랐습니다, 모르겠습니다 

 15) 압니다, 알았습니다, 알겠습니다 

 16) 돕습니다, 도왔습니다, 돕겠습니다 

 17) 낫습니다, 나았습니다, 낫겠습니다 

 18) 믿습니다, 믿었습니다, 믿겠습니다 

2. 1) 만났습니다     2) 보겠습니까?        3) 듣겠습니다 

 4) 걸었습니다     5)합니까?                 6) 도착했을겁니다 

 7) 읽고 있었습니다    8) 계실겁니다     9) 올겁니다 

 10) 있더군요. 

CHƢƠNG XV:  



1. 1) 놓이다      2) 섞이다        3) 먹히다        4) 보이다        5) 들리다 

 6) 잡히다      7) 안기다        8) 빼앗기다    9) 열리다      10) 걸리다 

 

2. 1) 놓입니다.     2) 물린       3) 안기      4) 보이      5) 닫혔습니다 

 6) 먹히              7) 들리       8) 연린      9) 끊긴      10) 뽑힌 

 

3. 1) 죽이다     2) 앉히다      3) 속이다      4) 돌리다        5) 깨우다 

 6) 벗기다     7) 넓히다      8) 살리다      9) 맡기다      10) 재우다 

 

4. 1) 먹여      2) 넓혔습니다      3) 맡기      4) 살렸습니다 

 5) 재우      6) 울리           7) 죽이         8) 앉히         9) 남기         10) 비우 

CHƢƠNG XVI:  

1. 1) 가십니다     2) 왔습니다     3) 사람입니다 

 4) 연세가 많으십니다         5) 너의 아버지계시니 

 6) 진지를 잡수셨습니까 

 7) 할머니께서 오십니다 

 

2. 1) 일어난다       2) 나, 먹는다      3) 싸다      4) 내, 없다 

 5) 떠나겠다       6) 들었다            7) 가니      8) 읽니 

 9) 예쁘니          10) 보아라         11) 찾아라        12) 하여라/ 해라 

 13) 잘가거라/ 가라      14) 합치자        15) 듣자 

 

3. 1) 가르쳐요     2) 가요      3) 오세요 

 4) 와요             5) 있어요       6) 닫으세요 

 7) 해요             8) 불러요       9) 지킬거예요 

 10) 먹지 않아요 

 

4. 1) 가     2) 나, 김영수야     3) 네, 뭐야     4) 돌아, 왜      5) 싫어 

 6) 밥, 먹었니      7) 가자       8) 말아       9) 따뜻하군/ 따뜻하구나 

 10) 좋지 



 

5. 1) 잘 있었니/ 잘 있었어 

 2) 먹었다/ 먹었어 

 3) 못해 

 4) 세시야 

 5) 다녀오너라/다녀와 

 6) 같이 가자/ 같이 가 

 7) 잘자거라/ 잘자 

 8) 안 먹었다/ 안 먹었어 

 9) 가르쳐주지/ 가르쳐줄게 

 10) 힘들어/ 힘들구나 

CHƢƠNG XVII:  

1. 1) 없습니다       2) 의사가 아닙니다       3) 모릅니다 

 4) 싸지 않습니다      5) 할수 없습니다      6) 하지 못합니다 

 7) 나가지 않습니다     8) 걸지 마십시오      9) 만나지 맙시다 

CHƢƠNG XVIII:   

1. 1) 라디오에서 오늘 비가 온다고 했습니다 

2) 그는 아침마다 신문을 읽는다고 했습니다 

3) 그는 영희가 예쁘다고 했습니다 

 

5) 그녀는 김선생이 힘이 더 셀 거라고 했습니다 

6) 한 학생이 조용히 하라고 합니다 

7) 선생님이 떠들지 말라고 하십니다 

8) 모두들 끝까지 싸우자고 합니다 

9) 한 사람이 반대하지 말라고 선동합니다 

10) 그 아이가 노래를 가르쳐 달라고 조릅니다 

11) 동생은 그분이 누구냐고 묻습니다 

12) 철수가 몇 시에 수업이 끝나냐고 묻습니다 

13) 그는 이것이 자기 책이라고 말했습니다 



14) 그녀는 내가 이것을 그렸냐고 물었습니다 

15) 영수는 자기가 방청소를 했다고 대답했습니다 

 

 

CHƢƠNG 3: CÁC HÌNH THỨC KẾT THÚC CỦA ĐỘNG TỪ  

 Trong chương này có ba hình thức kết thúc của động từ được giới thiệu: kết thúc dạng danh từ, kết thúc 

dạng liên kết và kết thúc câu. Mỗi loại sẽ được giải thích với những ghi chú giải thích rõ ràng cùng những ví 

dụ mở rộng như những chương trước. 

I.  KẾT THÚC DẠNG DANH TỪ 

Vĩ tố dạng danh từ gắn vào sau động từ để biến động từ đó trở thành danh từ.  Hai loại của vĩ tố dạng danh 

từ là „-기‟ và „-(으)ㅁ‟.  „-기‟ và „-(으)ㅁ‟ không chỉ tạo ra sự khác biệt trong cấu trúc câu mà còn tạo ra sự 

khác biệt về mặt ý nghĩa.  

1. – 기 

Cách sử dụng vĩ tố dạng danh từ „-기‟ phức tạp hơn vĩ tố dạng danh từ  „-(으)ㅁ‟. Tùy vào động từ phía 

trước được gắn với „-기‟, những trợ từ khác nhau sẽ được sử dụng. Những trợ từ này với chức năng là trợ từ 

chủ ngữ, trợ từ tân ngữ, trợ từ trạng ngữ hoặc được dùng để kết nối với những yếu tố khác… 

1.1 – 기가 

Trợ từ „-가‟ sẽ chuyển động từ thành chủ ngữ trong câu. Những động từ (chỉ tính chất) như „좋다‟, „싫다‟, 

„편하다‟, „불편하다‟, „쉽다‟, „어렵다‟, „재미있다‟, hoặc „-와같다‟ thường được sử dụng với „-기‟. 

Ví dụ: 

외국에서 살기가 재미있을 것 같다.  Việc sống ở nước ngoài dường như thú vị  

봄에는 아침에 일어나기가 정말 죽기 보다 싫어요. Việc thức dậy vào buổi sáng mùa xuân thì thà chết 

보다 싫어요. sướng hơn. 

그의 고집은 세기가 황소 같아요. Anh ta bướng như bò. 

한복은 보기는 좋으나 일하기가 불 Đồ hanbok nhìn thì đẹp đó nhưng mà làm việc thì rất  

편해요. bất tiện. 

아이들에겐 활동하기가 편한 옷이 제일 Những bộ đồ thoải mái cho các hoạt động của trẻ  

좋아요.  con là tốt nhất 

돈은 벌기는 힘들지만, 쓰기는 쉽죠. Tiền kiếm thì khó nhưng xài thì dễ nhỉ. 

  

Khi „-기가‟ được sử dụng cùng với „쉽다‟, thì chắc chắn một sự việc nào đó đã được truyền đạt. 

- 기(가) 쉽다:„ có vẻ nhƣ..../ dƣờng nhƣ....‟ 



„았(었/였)‟ có thể được gắn vào trước „-기‟ 

Ví dụ: 

이 선생이 지금 이 시간엔 집에 없기가 쉬워요. Thầy Lee bây giờ vào giờ này có vẻ như không có ở nhà. 

사장님은 해외에 나갔기가 쉬워요. Giám đốc có vẻ như đã đi ra hải ngoại. 

그 분의 출국 일자는 연기되기가 쉽습니다. Ngày vị đó xuất cảnh có vẻ như bị hoãn lại 

지금쯤 그들은 신혼여행을 떠났기가 쉬워. Cỡ giờ này thì có vẻ như họ đã đi du lịch tuần trăng 

mật. 

그는 오래 집을 떠나 있어서 그 사실을 Anh ta rời khỏi nhà đã lâu nên có vẻ như  

모르기가 쉽습니다 không biết sự thật đó. 

1.2 – 기를 

Trợ từ tân ngữ „-를‟ sẽ chuyển động từ thành tân ngữ. „-기를‟ được sử dụng với những động từ diễn tả 

cảm giác hy vọng như: „원하다‟, „바라다‟, „기대하다‟, „기도하다‟, „청하다‟, „요구하다‟, „빌다‟ hoặc với 

những động từ diễn tả sự ưa thích như: „좋아하다‟, „싫어하다‟ hoặc „그치다‟, „끝내다‟, „시작하다‟. 

Ví dụ:  

병이 빨리 낫기를 기도하겠습니다. Tôi sẽ cầu nguyện cho bệnh nhanh chóng khỏi 

건강하시기를 빕니다. Cầu xin luôn được khỏe mạnh. 

우리 서로 좋은 친구가 될 수 있기를 기대합니다. Tôi mong chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau. 

혼자 여행하기를 좋아하는 사람도 있습니다.  Cũng có người thích đi du lịch một mình. 

여러번 그분에게 만나주기를 간청했었습니다.  Nhiều lần tôi đã cầu xin vị ấy cho tôi gặp. 

그 아이가 울기를 그치고 놀기 시작했습니다.  Đứa bé đó ngừng khóc và bắt đầu chơi.  

1.3 – 기는 

  

„는‟ ở đây là một trợ từ diễn tả sự tương phản của mệnh đề trước và mệnh đề sau. Khi động từ được lặp 

lại thì đó là một tình huống được chấp nhận một cách miễn cưỡng của người nói.  

Ví dụ: 

그분을 만나기는 하겠습니다. Vị đó...gặp thì sẽ gặp đó... 

한국에 오기는 16년 전에 왔지만,  Hàn Quốc đến thì đến cũng  cách đây 16 

한국말은 아직도 잘 모릅니다 năm rồi nhưng tiếng Hàn tôi vẫn chưa biết gì. 

질이 좋긴하지만 너무 비싼데요. Chất lượng tốt thì có tốt đó nhưng quá mắc. 

기는하다: „chắc...., nhƣng‟ 



열심히 하기는 하지만 성과가 없습니다.  

Làm việc chăm chỉ thì có chăm chỉ đó nhưng chẳng có thành quả gì. 

먹기는 먹겠지만 소화가 될지 모르겠어요.  

Ăn thì sẽ ăn rồi đó nhưng không biết có tiêu hóa được hay không.  

 

Trợ từ „커녕‟ được gắn vào không chỉ nhằm để chối bỏ nội dung ở vế trước mà còn để làm nổi bật ý ở vế sau.  

Ví dụ: 

+ 주말에 쉬기는 커녕 밥먹을 틈도 없이 일했어요. 

 Cuối tuần không những không được nghỉ  mà còn làm việc bận đến mức không có thời gian ăn cơm luôn.  

+ 돈을 벌기는 커녕있는 돈까지 다 써버렸어요.  

 Không những không kiếm được tiền mà ngay đến số tiền đang có cũng tiêu hết luôn. 

+ 날씨가 좋기는 커녕 천둥까지 쳤어요.  

 Thời tiết không những không tốt mà còn sấm nổ vang trời 

+ 병이 낫기는 커녕 심해졌대요. 

 Nghe nói bệnh không những không đỡ hơn mà còn trở nên nặng. 

+ 그 남자를 좋아하기는 커녕 만나 주지도 않습니다. 

 Không những không thích anh ta mà cũng không cho gặp mặt luôn. 

+ 배가 부르기는 커녕 간에 기별도 안 갔어.  

 Không những không no mà còn đói nữa. 

 

 

 

Kết thúc đuôi câu với „-기는요‟. Được dùng khi thể hiện sự khiêm tốn theo một cách rất lịch sự đối với 

những lời khen tặng của người khác. „-요‟ ở đây là một hậu tố kính trọng. Thỉnh thoảng „-았(었, 였) cũng 

được thêm vào trước „-기는‟.  

Ví dụ:  

+ 기억력이 좋으신데요? 좋기는요. 저도 자주 잊어버려요.  

 Khả năng nhớ của bạn tốt phải không? Không tốt đâu. Tôi cũng thường quên lắm. 

+ 시장 물건이 싸지요? 싸기는요. 백화점 물건 값과 비슷해요. 

 Đồ ở chợ rẻ phải không nhỉ? Không rẻ đâu. Giá bằng với đồ ở trung tâm thương mại đó.  

+ 그 사람 부지런히 일하죠? 일하기는요. 옆 사람과 얘기만 하고 있던대요. 

 Người đó làm việc chăm chỉ phải không nhỉ? Không có làm việc gì đâu. Nghe nói chỉ toàn nói chuyện với 

người ở bên cạnh.  

-기는커녕: Không những không....mà còn... 

기는(요) 



+ 김선생은 떠났습니까? 떠나기는요. 이제야 떠날 준비를 하고 있어요. 

 Thầy Kim đã đi rồi phải không? Chưa đi đâu. Bây giờ đang chuẩn bị đi thôi.  

+ 점심을 드셨어요? 먹기는요. 아직 30분은 기다려야 해요.  

 Bạn đã dùng cơm trưa chưa? Vẫn chưa ăn được. Tôi vẫn còn phải chờ 30 phút nữa.  

1.4   

 

„-기도‟ cũng còn có nghĩa là “cũng” 

Ví dụ: 

+ 그 물건은 비싸기도 하지만 귀하기도 해. 

 Món đồ đó vừa mắc nhưng cũng vừa quý nữa 

+ 그 분의 말이 그럴 듯하기도 해요. 

 Lời nói của vị ấy cứ làm như thật ấy. 

+ 그는 돈을 벌기도 잘하고 쓰기도 잘합니다. 

 Anh ta vừa kiếm tiền giỏi vừa tiêu tiền cũng giỏi. 

+ 그 영화는 사람을 웃기기도 하고 울리기도 했습니다. 

 Bộ phim đó vừa làm cho người ta cười vừa làm cho người ta khóc. 

+ 과자를 만들어 먹기도 하고 사서 먹기도 해요. 

 Tôi cũng vừa làm bánh ăn mà cũng vừa mua ăn 

1.5  

 

Trợ từ „만‟ mang ý nghĩa của sự độc lập hoặc sự loại trừ 

Ví dụ:  

+ 그분은 날 보기만 하면 극장에 가자고 졸라요. 

 Anh ta chỉ nhìn tôi thôi là tôi biết ngay đang đòi đi đến rạp chiếu phim. 

+ 술을 마시기만 하면 배가 아픕니다.  

 Nếu chỉ có uống rượu thì sẽ đau bụng. 

+ 그가 일을 시작하기만 한다면 제가 돕겠어요.  

 Chỉ cần anh ta nói bắt đầu công việc đó thì tôi sẽ giúp đỡ. 

+ 그 놈은 놀기만하지, 도무지 책상 앞에 앉지 않아요. 

 Gã đó chỉ có chơi thôi, hoàn toàn không bao giờ ngồi trước bàn làm việc.  

+ 아주머니는 듣기만 하실뿐, 아무 대답이 없으십니다. 

 Thím chỉ có nghe thôi, không có trả lời gì đâu. 

1.6  

-기도: „ vừa...vừa‟ 

- 기만: „chỉ‟ 

-기에: „với‟, „bởi vì‟ 



 

„-에‟ là một trợ từ trạng ngữ. Nội dung mệnh đề trước sẽ là nền tảng dành cho đánh giá, nhận xét ở mệnh 

đề sau.  

Mệnh đề trước có thể là lý do hoặc nguyên dành cho những điều xảy ra ở mệnh đề sau. Trong trường hợp này 

có thể thay thể bằng „-길래‟ 

Ví dụ:  

+ 일을 하기에 바빠, 누가 들어오는지도 몰라요. 

 Bận làm việc nên không biết ai vào 

+ 아직 결혼하기에는 이른나이다. 

 Tuổi vẫn còn nhỏ đối với việc kết hôn.  

+ 나 보고 그 회의에 참석하라기에 못 가겠다고 했습니다. 

 Anh ta nhìn tôi và nói rằng do tôi bảo tham dự cuộc họp đó nên anh ta sẽ không đi. 

+ 취직을 한다길래 추천서를 써주었다. 

 Do anh ta nói sẽ tìm việc nên tôi đã viết cho anh ta một lá thư tiến cử. 

+ 친구가 아프다길래 병문안을 가려고 합니다. 

 Do bạn bị ốm nên tôi định đi thăm bạn. 

1.7   

 

 

„-로‟ là một trợ từ trạng ngữ. Khi được sử dụng cùng với „하다‟, „정하다‟, „작정하다‟, „결심하다‟, 

„마음먹다‟,...thể hiện quyết định cuối cùng của người nói. 

Ví dụ:   

+ 신혼여행을 제주도로 가기로 했습니다. 

 Tôi đã quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju. 

+ 남의 흉은 보지 않기로 마음 먹었어요. 

 Tôi đã quyết tâm không nhìn đến lỗi lầm của người khác. 

+ 술담배는 끊기로 결심했습니다. 

 Tôi đã quyết tâm bỏ rượu, thuốc lá. 

+ 오늘부터 규칙적인 생활을 하기로 작정했어.  

 Tôi quyết định từ hôm nay sẽ sống một cuộc sống có kỉ luật. 

+ 늘 성실하게 살기도결심했어요.  

 Tôi quyết tâm luôn sống thành thật. 

1.8  

기로 

-기란  



  

Bằng trợ từ „(이)란‟, việc giải thích ở mệnh đề sau sẽ được đưa vào mệnh đề trước.  

Ví dụ:  

 + 새로운 일을 시작하기란 여간어렵지 않아요.  

 Bắt tay vào làm công việc mới, mới thấy là không ít khó khăn. 

+ 상대방의 입장에서 서 생각하기란 그리 쉬운 일이 아니에요.  

 Đứng vào lập trường đối phương và suy nghĩ thì đó không phải là việc dễ. 

+ 일류 대학에 입학하기란 하늘에 별 따기처럼 힘들어요. 

 Việc được học ở đại học hàng đầu khó như hái sao trên trời. 

+ 늘 기계적인 생활을 하기란 피곤한 것입니다. 

 Luôn sống máy móc thì mệt lắm. 

+ 혼자서 살기란 여간 힘든 일이 아니다. 

 Sống một mình mới thấy là không ít vất vả. 

1.9  

 

“-야” accentuates the meaning of the verb. Often “-기야” is used in the form of  “-기야하다”. Sometime, 

however, the verb may be repeated instead of using the verb “하다”  

Ví dụ: 

이 물건이 좋기야 하지만, 값이 좀 비싸군요 

이 수학문제를 배우기야 했지만, 잊어버렸어요.  

이 방이 넓기야 하지만, 식구에 비해 작은 편이죠 

밀하기야 하지만 실천하는 게 문제입니다 

전 직원이 제시간에 출근을 해야 합니다 

1.10 Những yếu tố khác có thể theo sau „-기‟.  Hai trường hợp được minh họa dưới đây. 

 

 

Mệnh đề trước cung cấp một nguyên nhân hay một giải thích cho mệnh đề theo sau. Về mặt ý nghĩa tương 

đương với „-기에‟  

Ví dụ:  

그의 주머니에 돈이 없길래 넣어주었어. Do túi anh ta không có tiền nên tôi đã bỏ vào cho. 

그 사람이 주소를 묻길래 가르쳐 주었습니다.  Vì anh ta hỏi địa chỉ nên tôi đã cho biết. 

-기야  

-길래„vì‟, „ bởi vì‟ 



다리가 아프길래 쉬었다가 올라갔습니다. Vì chân đau nên tôi đã nghỉ một chút rồi mới đi lên. 

그 사람이 손을 흔들길래 나도 손을 흔들었을 뿐이야.Do anh ta vẫy tay nên tôi cũng chỉ vẫy tay. 

이 편지가 책상 위에 있길래 펴보았어요.  Do lá thư ở trên bàn nên tôi đã mở ra. 

 

 

Mặc dù cho nội dung ở vế trước có được thừa nhận thì nội dung ở vế sau cũng sẽ phản đối, không chấp 

nhận điều đó. „기로서니‟ thường được sử dụng với trạng từ „아무리‟, và „-서니‟ có thể được lược bỏ. 

Ví dụ: 

+ 달빛이 밝기로서니 햇빛만큼 밝지는 못하다. 

 Dù  ánh trăng có sáng đi chăng nữa, cũng không thể sáng bằng ánh sáng mặt trời. 

+ 아무리 그를 좋아한다기로서니 나보다 좋아하지 않을거야. 

 Cho dù có nói là thích anh ta đi nữa thì cũng sẽ không thích hơn tôi được. 

+ 아무리 바쁘기로서니 편지 쓸 시간이 없단말입니까? 

 Cho dù có bận thì cũng không có thời gian viết thư sao? 

+ 돈이 없기로서니 남의 물건을 훔쳐? 

 Dù không có tiền nhưng có thể trộm đồ của người khác được sao? 

+ 아무리 기분이 안 좋기로서니 남을 때려요? 

 Dù tâm trạng có không tốt nhưng vì thế mà đánh người khác được sao? 

1.11 Cấu trúc – 기 N(이/가) 없다.  

Tùy thuộc vào danh từ được sử dụng mà ý nghĩa rất đa dạng. Thường, những tình huống mang tính 

nghiêm trọng, trầm trọng thường được miêu tả bằng những động từ chỉ tính chất. Có 3 trường hợp sẽ được 

miêu tả dưới đây. 

 

 

Ví dụ: 

홀로있는 나무가 쓸쓸하기 그지없어요. Cây sống một mình thì cô đơn vô tận. 

타향에서 의생활은 외롭기 그지없어요. Cuộc sống tha hương  cô đơn vô tận. 

설악의 설경은 아름답기 그지없다고 들합니다.  Nghe nói cảnh tuyết rơi ở núi Seorak đẹp vô cùng. 

인간의 마음이란 간사하기 그지없습니다. Lòng người gian trá vô tận. 

절간에서 들려오는 목탁소리 처량하기 그지없어. Tiếng gõ mõ vang đến từ chùa nghe thê lương vô 

cùng. 

  

 

- 기로(서니)„mặc dù‟, „cho dù‟ 

기그지없다: „vô hạn, vô tận, không bờ bến‟ 

-기짝이없다„không thể sánh đƣợc‟ 



 Phía trước được gắn với động từ chỉ tính chất để nhấn mạnh sự „vô cùng, tột bậc, cùng cực, cực độ‟. 

Ví dụ:  

그분의 생각은 답답하기 짝이 없습니다. Suy nghĩ của ông ta vô cùng nhỏ hẹp. 

저 때문에 일이 안 되어서 부끄럽기 짝이 Bởi vì tôi mà công việc không thành nên xấu hổ vô  

없습니다. cùng. 

그는 싱겁기 짝이 없는사람입니다. Anh ta là người hết sức nhạt nhẽo. 

할 말을 못해서 분하기 짝이 없어요. Vì không thể nói được điều muốn nói nên bực tức vô cùng. 

그 골목은 더럽기 짝이 없더군.  Trời ơi cái hẻm đó dơ quá sức. 

  

   

„기한이없다‟ có nghĩa tương đương với „끝이없다‟. Phía trước được gắn với động từ chỉ tính chất để  diễn 

tả sự “bất tận, vô cùng” 

 Ví dụ: 

아들을 다시 만나게 되어 기쁘기한이 없어요. Vui vô cùng vì được gặp lại con trai. 

그 책은 어렵기한이 없다고 들떠듭니다. Mọi người đang bàn tán là quyển sách đo khó vô cùng. 

이 가방에 무엇이 들었는지 무겁기한이 없군요. Trong túi xách không biết chứa cái gì mà nặng vô cùng. 

그분의 갑작스런 죽음은 슬프기한이 없습니다. Cái chết đột ngột của vị đó là một nỗi buồn vô tận. 

형제 간의 싸움은 부끄럽기한이 없는 일이에요. Việc cãi nhau giữa anh em với nhau là việc xấu hổ vô 

cùng. 

1.12 Cấu trúc „-기 N이다‟. 

Ý nghĩa đa dạng của câu tùy thuộc vào động từ được sử dụng ở trên. Có 2 trường hợp được minh họa như sau: 

 

 

Mang ý nghĩa tương tự với „thường làm gì đó‟ hoặc „số lần làm một việc gì đó là rất thường xuyên‟ 

 Ví dụ:  

+ 어린 아이들은 걷다가 넘어지기가 일쑤입니다. 

 Những đứa nhỏ đang đi thì thường hay té. 

+ 비가 오다 그치면 버스에 우산을 두고 내리기가 일쑤입니다. 

 Nếu trời đang mưa mà tạnh thì tôi thường để quên dù trên xe buýt rồi đi xuống luôn. 

+ 그는 공부한다고 책상에 앉으면 졸기가 일쑤예요. 

 Nó cứ bảo là học bài nhưng nếu ngồi vào bàn học thì thường ngủ gật. 

+ 그에게 집을 보라고 하면 잠자기 일쑤입니다. 

-기한이없다„bất tận‟ 

-기(가) 일쑤이다„thƣờng/ có thói quen làm...‟ 



 Nếu bảo nó coi nhà là nó thường hay ngủ. 

+ 점심 때는 찬밥먹기가 일쑤이지. 

 Vào giờ ăn trưa bạn thường ăn cơm nguội nhỉ. 

 

 

Nó mang nghĩa tương tự như “ đó là chuyện tự nhiên mà ai đó cũng phải trải qua‟ 

Ví dụ: 

+ 사람은 누구나 죽기 마련입니다. 

 Con người, bất cứ ai đương nhiên rồi cũng sẽ chết. 

+ 나쁜 것을 하면 벌을 받기 마련이지요. 

 Nếu làm điều xấu thì đương nhiên phải bị phạt rồi. 

+ 가을이 되면 단풍이 들기 마련이다. 

 Nếu mùa thu đến thì chắc chắn những cây phong sẽ giăng lá đỏ.  

+ 게으르면 가난하기 마련이에요. 

 Nếu lười thì đương nhiên là nghèo rồi. 

+ 자주 만나면 사이가 가까워지기 마련입니다. 

 Nếu thường xuyên gặp thì đường nhiên mối quan hệ sẽ trở nên gần gũi. 

1.13 Những danh từ đƣợc tạo ra từ „ Động từ +기‟  

Một vài động từ có thể trở thành danh từ và hầu như giữ chức năng là danh từ trong câu. Thông thường, 

những động từ chỉ hành động sẽ được tạo ra từ công thức này. Mặc dù cũng có những trường hợp ngoại lệ. 

Ví dụ: 

+ 쓰기는 쉬운 데 말하기는 어려운 편이지요. 

 Viết thì dễ nhưng nói thì thuộc dạng khó nhỉ. 

+ 김유신은 어렸을 때부터 말타기와 활쏘기를 배웠습니다. 

 Kim Yoo Sin từ lúc còn bé đã học cưỡi ngựa và bắn cung. 

+ 씨름의 기술 중에는 들어 메치기라는 것이 있어요. 

 Trong số những kỹ thuật đấu vật có một kỹ thuật mang tên „nhấc lên rồi ném xuống‟ 

+ 그 사람의 성공은 많은 사람들의 본보기가 되었습니다. 

 Thành công của người đó đã trở thành tấm gương của nhiều người. 

+ 이번 내기에서 져서 점심을 사게 되었어요.  

 Ở lần cá cược này vì thua nên tôi đã phải mua bữa trưa 

1.14 Kết thúc câu của tục ngữ và châm ngôn 

Thỉnh thoảng trong một số câu theo kiểu nói truyền thống cũng kết thúc với „-기‟. 

Ví dụ: 

-기(게) 마련이다„chắc chắn là...‟/ „đƣơng nhiên là...‟ 



+ 누워서 떡먹기.  Nằm ăn bánh Tteok(Chỉ một  việc làm dễ dàng như ăn bánh) 

+ 소귀에 경읽기.  Đọc kinh ở tai trâu (Đàn gảy tai trâu) 

+ 엎드려 절받기. Cúi mình thì sẽ được thết đãi 

+ 소잃고 외양간 고치기.  Mất bò mới lo sửa chuồng. 

+ 땅짚고 헤엄치기.  Chống tay lên đất mà bơi. ( Chỉ một việc rất dễ làm) 

1.15 Cách sử dụng mang đặc tính riêng của „-기‟ 

Động từ kết thúc với „-기‟ trở thành danh từ và được theo sau bởi „-전‟, „때문에‟ hoặc „위해서‟ 

Ví dụ:  

그 말을 하기 전에 생각을 많이 했어요. Trước khi nói lời đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 

머리가 아프기 때문에 좀 쉬어야겠어요 Bởi vì đau đầu nên chắc phải nghỉ một chút. 

돈이 모자랐기 때문에 값을 깎아야 했습니다. Bởi vì thiếu tiền nên đã phải giảm giá. 

먹기 위해서 삽니까? 살기 위해서 먹습니까? Bạn sống để ăn? Hay bạn ăn để sống? 

공부하기 위해 학교에 갑니다. Tôi đi đến trường để học. 

2.  –(으)ㅁ 

2.1 –(으)ㅁ이 

Trợ từ „-이‟ làm cho động từ đóng vai trò là một danh từ. Thường những động từ mang tính ước lượng 

như „분명하다‟, „당연하다‟, „옳다‟, 확실하다‟,... thường được dùng với „-(으)ㅁ이‟ 

Ví dụ: 

그가 외국으로 떠났음이 분명해요. Anh ta rõ ràng là đã đi nước ngoài. 

죄인이 벌을 받음은 당연합니다. Việc tội nhân bị phạt là đương nhiên rồi. 

약속을 지키지 않음은 옳지 못한 일이지요. Việc không giữ lời hứa là việc làm không đúng. 

그가 집에 없음은 확실합니다. Chắc chắn anh ta không có nhà. 

그 사람이 아직도 살아있음이 사실이군요 Chuyện người đó vẫn còn sống hóa ra là sự thật. 

2.2 „-(으)ㅁ을‟   

„을‟ là trợ từ tân ngữ. „-을‟ thường được theo sau bởi những động từ như: „알다‟, „모르다‟, „발표하다‟, 

„지적하다‟, „깨닫다‟, „주장하다‟, „전하다‟, „확실하다‟ ,... 

Ví dụ:  

+ 그 범인은 죄가 없음을 주장했습니다. 



 Phạm nhân đó kêu oan rằng mình không có tội 

+ 그는 사람들이 자기를 미워함을 잘 알고 있었지요. 

 Anh ta chắc chắn hiểu rõ những người mà ngay cả bản thân mình cũng không ưa. 

+ 그 회사에서 새로운 상품이 개발되었음을 발표했습니다. 

 Tôi đã phát biểu ở công ty đó về việc phát triển sản phẩm mới. 

+ 김선생은 한국말 발음이 어려움을 여러번 지적하였어요. 

 Thầy Kim đã nhắc nhở nhiều lần về việc khó khăn trong phát âm tiếng Hàn 

+ 그는 자신이 죄인임을 깨닫지 못합니다.  

 Anh ta không nhận ra được bản thân mình là một tội nhân. 

2.3 (으)ㅁ으로 

 „-(으)ㅁ‟ là vĩ tố dạng danh từ, „-(으)로‟ là một trợ từ trạng ngữ. Những gì đi trước „-(으)ㅁ으로‟ sẽ là 

nguyên nhân hay nền tảng cho những cái theo sau. 

Ví dụ:  

 + 이 사람은 성적이 우수하였으므로 상을 줍니다. 

 Do người này thành tích u tú nên sẽ được trao thưởng. 

+ 그는 언제나 열심히 공부하므로 칭찬을 받아요. 

 Anh ta nhận được lời khen do luôn học hành chăm chỉ. 

+ 비가 너무 많이 옴으로 인하여 소풍이 연기되었지요.  

 Do mưa quá to nên buổi cắm trại đã bị hoãn lại nhỉ. 

+ 그분은 나이가 많으므로 산에 오르기 어려울 겁니다. 

 Do tuổi cao nên vị đó chắc khó mà leo núi. 

+ 이 돈은 내 것이 아니므로 주인을 찾아돌려줘야 합니다 

 Vì đây không phải là tiền của tôi nên phải tìm chủ nhân để trả lại.  

 

2.4 -(으)ㅁ에 

  „-에‟ là một trợ từ trạng ngữ. Theo sau „-(으)ㅁ에‟ thường là „반하여‟, „대하여‟, „-도불구하고‟..... 

Ví dụ: 

+ 열심히 노력했음에 반하여 결과는 좋지 않았어. 

 Trái với sự nỗ lực hết mình, kết quả chẳng tốt chút nào.  

+ 그 아이는 여러 번충고를 받았음에도 불구하고 또 거짓말을 했어요. 

 Bất kể đã khuyên răn đứa bé đó rất nhiều lần, thế nhưng nó lại nói dối. 

+ 그가 정보계통의 사람임에 틀림없다. 

 Anh ta chắc chắn là người của hệ thống thông tin. 



+ 오늘의 아픔도 세월이 지남에 잊을 수 있으리라. 

 Nỗi đau ngày hôm nay thời gian trôi qua cũng có thể quên đi. 

+ 성적이 부진함에 대하여 무슨 변명이 그리 많나? 

 Làm gì mà lại biện minh quá nhiều đối với việc thành tích không đi lên chút nào hả? 

2.5  „-(으)ㅁ‟  - vĩ tố kết thúc câu 

„-(으)ㅁ‟ là kết thúc câu với mục đích cho công chúng biết về một vấn đề nào đó. 

Ví dụ:  

이 곳에는 들어갈 수 없음 (một thông báo đến công chúng) Nơi đây không thể vào được. 

그 사건은 사실이 아님을 공고함 (Thông báo) Xin được công bố vụ án đó không phải là sự 

 thật. 

오늘은 할머니 댁에 갔음 (nhật kí) Hôm nay đã đi đến nhà bà. 

성적이 우수하여 상장을 수여함. (một bằng khen) Trao tặng bằng khen vì thành tích u tú 

김영수올림. (một lá thư) Kim Young Soo kính gửi. 

2.6 Những danh từ đƣợc tạo nên từ:  Động từ + „-(으)ㅁ‟ 

Không giống như „-기‟ ở trên, „-(으)ㅁ‟ được sử dụng với những động từ chỉ cảm xúc hay trạng thái của 

một việc gì đó. 

Ví dụ:  

+ 너무 오랜만에 만나서 기쁨을 감추지 못했습니다. 

 Lâu quá mới gặp nên không thể nào che giấu được niềm vui. 

+ 우리 다른 사람의 기쁨이나 슬픔을 잘 모르면서 살아갑니다. 

 Chúng ta sống mà không biết đến niềm vui hay nỗi buồn của người khác. 

+ 어제 밤꿈 속에서 어머니를 보았지요. 

 Trong giấc mơ đêm qua tôi đã nhìn thấy mẹ. 

+ 어려운 생활이지만 그래도 즐거움을 느끼며 나날을 보냅니다. 

 Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cho dù thế cũng hãy cảm nhận niềm vui mỗi ngày và sống. 

+ 아마 사람들은 모두 죽음을 두려워할 겁니다.  

 Có lẽ tất cả mọi người đều sợ cái chết. 

II. KẾT THÚC DẠNG LIÊN KẾT 

Kết thúc dạng liên kết dùng để kết nối 2 mệnh đề. Mỗi vĩ tố liên kết được giới thiệu dưới đây đều khác 

nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng. Vĩ tố liên kết cũng đã được giới thiệu ở Phần I, K.G.I.L. đã được giải 

thích chi tiết hơn rất nhiều. (tham khảo trang 119 – 132, Phần I, K.G.I.L) 

1. – 거나 

1.1   

-거나.... –거나: „Hoặc này....hoặc kia‟ 



 

Hơn hai hành động hay trạng thái được liệt kê vào. Cũng có thể dùng „-거나....-거나하다‟ 

Ví dụ:  

+ 사람들은 기쁠 땐 웃거나 울거나 해요. 

 Mọi người lúc vui có thể cười hoặc khóc. 

+ 출타중 누가 찾아오거나 전화가 오거나 하면 적어 놓으세요. 

 Trong lúc tôi vắng nhà, nếu ai tìm đến hoặc có điện thoại nào đến thì hãy ghi lại sẵn nhé. 

+ 말이 많거나 입이 가볍거나 한 사람은 믿을 수 없어요. 

 Những người nói nhiều hay lẻo mép thì không thể tin được. 

+ 눈이 오거나 바람이 불거나 하면 밖에 나가지 말아라. 

 Tuyết rơi hay gió thổi thì cũng đừng ra ngoài. 

+ 날씨가 흐리거나 비가 오거나 하는 날엔 팔다리가 쑤셔요. 

 Vào những ngày thời tiết u ám hay trời mưa thì tay chân đều đau nhức. 

1.2  

 

Thể hiện sự lãnh đạm, thờ ơ của người nói về những gì được nhắc đến 

Ví dụ:  

+ 나는 그분이 일을 하거나 말거나 상관않겠어요. 

 Ông ta có làm việc hay không tôi cũng không thèm để ý. 

+그 선생은 학생들이 듣거나 말거나 혼자만 얘기합니다. 

 Người giáo viên đó cho dù học sinh có vào hay không cũng chỉ nói chuyện một mình. 

+나라가 잘 되거나 말거나 그냥 두고 보는 것은 국민의 도리아니죠. 

 Việc đất nước có tốt đẹp lên hay không mà cứ để mặc đó thì đó không phải là đạo lý của một người quốc 

dân. 

+ 때로는 애기들이 울거나 말거나 그냥 두는 것도 좋아요. 

 Thỉnh thoảng những đứa trẻ dù khóc hay là không thì cứ để mặc đó sẽ tốt hơn. 

+ 그 사람은 약속시간에 오거나 말거나 상관하지 맙시다.  

 Anh ta có đến đúng giờ hẹn hay không thì cũng đừng can thiệp vào. 

2. – 거늘 

2.1 Một vấn đề của sự thật hay một sự thật sẽ được giới thiệu ở mệnh đề trước và nó sẽ trở thành nền tảng cho 

những gì được nhắc đến trong mệnh đề sau. 

Ví dụ: 

+ 김치는 하루 세끼 늘 먹는 음식이거늘 한끼 걸른 들어쩌리. 

 Kim chi là món ăn mà một ngày ba bữa đều ăn, có bỏ một bữa cũng có sao đâu. 

-거나말거나„ dù....hoặc không....‟ 



+ 사람은 나이를 먹으면 누구나 늙는 것이거늘 뭘 그리 속상해 하나? 

 Con người ai rồi cũng già thì cớ gì lại phải đau khổ đến thế? 

+ 자기 무덤을 자기가 팠거늘 이제 와서 후회한 들 뭐해요. 

 Ngay cả mồ mả của mình còn bán được thì đến giờ này hối hận làm gì cơ chứ. 

+ 그 사람은 늘 늦는 사람이거늘 새삼 말할 필요도 없죠. 

 Anh ta luôn là người đến trễ nên không cần nói lại cho anh ta. 

+ 사람은 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 것이거늘 욕심낼 필요없단 말입니다. 

 Có câu nói rằng con người đến với hai bàn tay trắng rồi khi ra đi cũng đi với hai bàn tay trắng thì cớ gì 

cần thiết phải tham vọng. 

2.2 

 

Hai mệnh đề đối lập nhau về mặt ý nghĩa. Những gì được nhắc đến trong mệnh đề trước được chấp nhận 

như là một sự thật và những gì theo sau đó dường như cũng được xem như là một việc đúng.  

Ví dụ: 

+  남의 자식도 은공을 알거늘 하물며 친 자식으로서 그런 짓을 해? 

 Con cái người khác nó còn biết đến công ơn của mình thì lẽ nào con ruột mình nó lại hành động như thế? 

+ 국민 학교 학생도 저렇게 열심히 하거늘 어찌 대학생이 놀 수가 있겠니? 

 Học sinh của trường học quốc dân cũng chăm chỉ như thế thì lẽ nào sinh viên chỉ biết chơi? 

+ 헌신 짝도 짝이 있거늘 하물며 저에게 신랑감이 없겠어요? 

 Đôi giày rách còn có cặp thì lẽ nào tôi lại không có nổi một phu quân? 

+ 외국인도 한국말을 잘 하거늘, 하물며 한국인이 한국말을 모른 대서야 되겠어요? 

 Người nước ngoài còn giỏi tiếng Hàn thì lẽ nào người Hàn Quốc lại không cần phải biết tiếng Hàn? 

+애들도 교통법을 지키려고 하거늘, 하물며 한국인 어른이 안 지켜서야 말이 됩니까? 

 Những đứa trẻ con còn muốn giữ luật giao thông thì lẽ nào người lớn Hàn Quốc nói không giữ luật coi có 

được không? 

3. –거니 

3.1  

  

Người nói hay chủ ngữ ở mệnh đề trước nhận ra rằng sự đánh giá của anh ta hay cô ta ở mệnh đề sau là 

mang tính chủ quan, tưởng tượng. 

Ví dụ: 

 + 사람은 누구나 자신이 제일이거니 하는 마음이 무의식 중에 있어요. 

 Suy nghĩ mình là nhất thì có lẽ bất cứ ai cũng có trong lúc vô thức. 

 + 그 친구한테서 편지가 오겠거니 했지만, 그건 잘 못된 생각이 었어요. 

 Tôi cứ nghĩ chắc là thư từ người bạn đó nhưng tôi đã nghĩ sai 

-거늘하물며 (어쩌):  „lẽ nào/ huống hồ/ nói chi‟ 

 

–거니 



 + 누가 내일을 도와주겠거니 하다가 내일만 밀렸어요. 

 Tôi tưởng ai đó sẽ giúp đỡ công việc của tôi nhưng rốt cuộc lại chỉ đẩy việc cho tôi. 

 + 비록 남의 집이지만, 내 집이거니 하고 잘 가꾸어야지요. 

 Tuy là nhà người khác nhưng giả như là nhà của mình thì phải trang trí thật đẹp nhỉ. 

 + 모든 걸 부모님이 해결해주겠거니 하는 의뢰심은 버렸으면 해요.  

 Tôi ước gì mình có thể bỏ được tính dựa dẫm cái gì cũng chờ bố mẹ giải quyết cho.  

3.2    

 

Hai hành động tương phản với nhau được liệt kê ra và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thỉnh thoảng, có 

những câu dẫn gián tiếp được thêm vào trước „-거니‟ 

Ví dụ:  

+ 아이들이 서로 주거니 받거니 이야기가 많았어요. 

 Những đứa trẻ nói chuyện nhiều với nhau. 

+ 우리는 앞서거니 뒤서거니 하면서 달리기 연습을 했습니다 

 Chúng tôi đang luyện tập chạy đứa trước đứa sau. 

+ 두남매는 빌린 돈을 갚았다거니 안 갚았다거니 하고 다투고 있어요. 

 Hai anh em đang cãi nhau  chuyện trả tiền đã mượn hay chưa trả 

+ 부부는 큰 집으로 이사하자거니 새로 집을 짓자거니 의견이 분분했어요. 

 Hai vợ chồng đang tranh luận ồn ào chuyện chuyển đến căn nhà lớn hay xây nhà mới. 

+ 오랫동안 물건 값이 비싸다거니 싸다거니 하면서 말 씨름을 했습니다.  

 Mọi người đang cãi nhau giá hàng hóa lâu ngày mắc rẻ 

4. –거니와  („cũng nhƣ/chẳng khác gì) 

Nội dung vế trước được thừa nhận và đồng thời ở vế sau có sự việc còn được thêm vào. 

Ví dụ: 

+ 여름에는 날씨도 덥거니와 습기도 많아요. 

 Vào mùa hè thời tiết cũng nóng và hơi ẩm cũng nhiều. 

+ 돈도 없거니와 시간도 없어서, 여행을 못가. 

 Tiền cũng không có và thời gian cũng không nên không thể đi du lịch. 

+ 공부도 안 했거니와 배우려는 의욕도 없었지. 

 Đã không học rồi mà ý chí học tập cũng không có. 

+ 거듭말하거니와, 다시는 이런 비극이 없었으면 좋겠어요 

 Nói đi nói lại nhiều rồi, ước gì không có bi kịch như thế lặp lại.. 

+ 어찌보면 가엽기도하거니와, 한편으로 밉기도해. 

 Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương nhưng một mặt thì cũng rất đáng ghét. 

-거니, -거니 



5. –거든 

5.1 Mệnh đề trước là cơ sở chủ quan cho quyết định được thực hiện ở vế sau. Vế sau phải ở trong hình thức mang 

tính khẩn thiết, cấp bách, hay mệnh lệnh... 

Ví dụ:  

+ 바쁘지 않거든 놀러오세요. 

 Vì tôi không bận nên hãy đến chơi  

+ 그분한테서 전화가 오거든 연락해라 

 Có điện thoại từ vị đó nên hãy liên lạc lại đi. 

+ 할 말이있거든, 해보시지요. 

 Có điều muốn nói nên hãy nói đi chứ 

+ 돈이 필요하시거든, 언제든지 말씀해주세요. 

 Cần tiền thì bất cứ khi nào xin hãy cứ nói. 

+ 선생님 마음에 안드시는 게 있거든, 고치세요.  

 Đó là điều không vừa ý thầy giáo nên hãy sửa đi. 

5.2  

 

„-(으)려‟ diễn tả một ý định. Một ý định được giả thuyết bằng cách sử dụng „-(으)려거든‟. Động từ của 

mệnh đề trước phải là một động từ chỉ hành động. Thông thường, chủ ngữ của hai mệnh đề phải là một. 

Ví dụ:  

+ 그분을 만나려거든 미리 약속을 해두세요. 

 Nếu muốn gặp vị đó thì hãy đặt hẹn trước. 

+ 실력을 쌓으려거든 책을 많이 읽어요. 

 Nếu muốn tích lũy thực lực thì hãy đọc sách nhiều. 

+ 남에게 지지 않으려거든 그만큼 애써야지 

 Nếu không muốn thua người khác thì phải nỗ lực như người ta. 

+등산을 가려거든, 등산 장비를 준비하십시오. 

 Nếu muốn đi leo núi thì hãy chuẩn bị đồ dùng đi leo núi. 

+ 종합진단을 받으려거든 아침을 굶고 나오세요. 

 Nếu muốn được khám tổng quát  thì hãy nhịn bữa sáng và đến đây. 

5.3 

 

 

Động từ phía trước là điều kiện được nhắc đến 

Ví dụ: 

-(으)려거든„Nếu...thì....‟ 

-거들랑„nếu‟, „khi‟ 



+  꽃이 피거들랑 소풍갑시다. 

 Khi hoa nở chúng ta hãy đi cắm trại. 

+ 소식이 없거들랑 희소식인 줄 알아요. 

 Khi không nghe tin tức gì thì biết đó cũng là tin vui. 

+ 본국에 돌아가거들랑 편지해요. 

 Khi về nước hãy viết thư. 

+ 문제가 생기거들랑 저한테 전화를 걸어주세요. 

 Nếu có vấn đề phát sinh thì hãy gọi điện thoại cho tôi. 

+ 소화가 안 되거들랑 이 약을 한 알만 잡수세요. 

 Nếu không tiêu hóa được thì hãy dùng chỉ một viên thuốc này. 

5.4 Nhƣ một kết thúc đuôi câu liên kết. 

Ý định của người nói sẽ được truyền đạt rõ ràng đến với người nghe. Đây là một hiệu quả đặc biệt khi mà 

nội dung của giao tiếp sẽ thoát ra khỏi những mong đợi thông thường.  (Xem trang 132, Phần I, K.G.I.L) 

Ví dụ:  

+ 왜 아직 퇴근 안 하셔요?  Tại sao vẫn chưa tan sở làm? 

밀린 일이 아직 많거든요.  Bởi vì việc còn tồn đọng quá nhiều. 

+ 왜 혼자 식사를 하세요?  Tại sao lại dùng bữa một mình? 

모두들 외출을 했거든요.  Bởi vì tất cả đã đi ra ngoài. 

+ 왜 기분이 좋지 않아요?  Tại sao tâm trạng không tốt? 

집안에 걱정거리가 생겼거든요.  Bởi vì phát sinh chuyện lo lắng trong nhà. 

+ 왜 낮잠을 주무셨어요?  Tại sao lại ngủ ban ngày vậy? 

어제 밤에 잠을 못잤거든요.  Bởi vì đêm qua bị mất ngủ. 

+ 왜 동대문 시장까지 가셨어요?  Tại sao lại đi đến tận chợ Dongdaemun? 

거긴 물건값이 싸거든요. Vì ở đó giá hàng hóa rẻ. 

6. – 건대 

Ý định, trạng thái tinh thần hay vị trí của người nói được truyền đạt dựa trên những cái mà mệnh đề theo 

sau. Tân ngữ của động từ trong vế trước chính là ở vế sau. 

Ví dụ:  

+ 바라건대, 꼭 성공하고 돌아오길 바라네. 

 Mong sao anh ấy nhất định thành công và quay về. 

+ 내가 미리 말하건대, 이번 결정 사항은 승낙할 수 없습니다. 

 Theo những gì tôi đã nói trước thì hạng mục cần quyết định lần này không thể được chấp nhận. 



+ 우리 모두 기원하건대, 그들이 무사하길... 

 Điều mà chúng tôi cầu mong là họ được bình an vô sự.... 

+ 내가 듣건대, 그곳은 앞으로 큰 지진이 일어날 이라고 하던데요. 

 Theo tôi nghe được thì nơi đó sau này sẽ xảy ra một trận động đất lớn. 

+ 내가 예언하건대, 이번 일은 꼭 성공할 걸세. 

 Theo như tôi tiên đoán thì công việc lần này nhất định sẽ thành công. 

7. – 건마는 (mặc dù) 

Những gì được nói đến trước là những kết quả mang tính tự nhiên, tuy nhiên những kết quả này vẫn còn 

chưa diễn ra. 

Ví dụ:  

+ 시간은 꽤 흘렀건만 수재민들의 상처는 아직 남았군요. 

 Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vết thương của lũ lụt vẫn còn để lại. 

+ 나이는 먹을 대로 먹었건마는 철은 안 들었어요. 

 Mặc dù đã già thêm tuổi nhưng vẫn chưa khôn ngoan thêm 

+ 아들이 용서를 빌었건마는 아버지는 아직도 노여움을 풀지 못하셨습니다. 

 Mặc dù con trai cầu xin tha thứ nhưng ông bố vẫn chưa thể giải tỏa hết cơn giận. 

+ 세월은 빠르건만 해놓은 일은 없으니 한심해요. 

 Mặc dù thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa làm được gì thật đáng buồn. 

+ 할일은 많거마는 일이 손에 잡히지 않아 큰 일입니다. 

 Mặc dù việc phải làm thì nhiều nhưng là những công việc mình không thể với tay đến, thật là nguy to. 

8. – 게끔 

„-게‟ là một kết thúc của trạng từ được theo sau bởi „-끔‟.  „-게시리‟ có thể thay thế cho „-게끔‟. Nó diễn 

tả ý nghĩa “để làm gì đó....‟ 

Ví dụ: 

+ 알아들을 수 있게끔, 천천히 말씀해주세요.  

 Để có thể nghe hiểu được, xin vui lòng nói chầm chậm lại. 

+ 모든 국민이 믿게끔, 정부가 약속한 바를 지켜야죠 

 Để tất cả quốc dân có thể tin tưởng thì chính phủ phải giữ  lời hứa.  

+ 한국이 발전하게끔, 국민 모두가 노력했습니다.  

 Tất cả quốc dân đã nỗ lực để Hàn Quốc phát triển.  

+ 자신감을 갖게끔, 용기를 북돋아주세요. 

 Để có được lòng tự tin thì xin hãy gợi lên dũng khí.  

+ 배고프지 않게 시리 많이 먹고 떠나요. 



 Để không đói thì hãy ăn nhiều vào rồi đi. 

9. –고서 („và‟; „sau‟)  

9.1 Diễn tả trình tự thời gian của hành động. Mệnh đề vế sau theo sau như là một kết quả của mệnh đề trước, mặc 

dù mệnh đề sau có thể đưa ra một kết quả trái ngược với mong đợi của mệnh đề trước. Động từ ở mệnh đề 

trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ: 

밥을 먹고서 차를 마셨습니다. Ăn cơm xong và uống trà. 

친구를 믿고서 이 먼 곳을 찾아왔죠. Tin bạn và đã tìm đến nơi xa xôi này. 

그 친구와 약속을 하고서 나가지 못했습니다. Hứa với bạn đó xong rồi mà không thể đi.  

그 약을 먹고서 병이 나왔어요. Uống thuốc xong rồi bệnh khỏi. 

아들이 차사고를 냈다는 소식을 듣고서 Nghe tin con trai gây ra tai nạn nên  

어머니는 까무러쳤습니다. mẹ đã ngất xỉu. 

9.2 „- 는‟, „-도‟, „-라도‟, „-야‟ và những trợ từ hỗ trợ khác có thể theo sau „-고서‟ Và có thêm một ý nghĩa 

mới. 

Ví dụ:  

+ 전화를 받고서는 외출하셨습니다. 

 Ông ấy nhận điện thoại xong rồi đã đi ra ngoài. 

+ 라면 한 그릇을 먹고서도 냉면한 그릇을 또 먹습니다. 

 Dù ăn một tô mì rồi nhưng lại ăn thêm một tô mì lạnh. 

+ 편지를 받고서야 그분의 파면 사실을 알고 연락을 했죠. 

 Nhận được thư, biết vị đó bị bãi nhiệm nên đã liên lạc. 

+ 일을 해주고서도 욕을 먹었습니다. 

 Cho dù làm việc giúp cho mà vẫn bị ăn chửi. 

+ 약을 먹고서라도 기운을 차려 일을 해야겠어요.  

 Uống thuốc xong hồi phục sức khỏe nên chắc  phải làm việc. 

10. - 고자 („để làm gì....‟) 

Mệnh đề trước mô tả một dự định hay một mục đích ở mệnh đề sau. Những gì được  liệt kê trong mệnh đề 

trước là những gì đã được xác định trong tâm trí người nói sẽ được biểu lộ ở mệnh đề sau. (So sánh với  „-

(으)려고‟ và „-(으)러‟, trang 126, Phần I, K.G.I.L). Động từ ở vế trước phải là động từ chỉ hành động. Thỉnh 

thoảng sử dụng „-고자하다‟. 

Ví dụ:  

+ 학생들은 누구나 원하는 대학에 입학하고자 최선을 다하죠. 

 Tất cả học sinh đều nỗ lực hết mình để vào được đại học mà mình mong muốn 



+ 그분은 출세하고자 하는 의욕이 아주 강해요. 

 Anh ta rất khao khát để thành công  

+ 심신을 좀 쉬고자 휴가를 얻어고향에 내려왔죠. 

 Để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi nên xin phép nghỉ và về quê. 

+ 선진국대열에서 고자, 국민이 모두 매일 애쓰고 있어요. 

 Để đứng vào hàng ngũ của những quốc gia phát triển, tất cả mọi người dân phải nỗ lực mỗi ngày. 

+ 생존경쟁에 이기고자, 사람들이 최선을 다해요.  

 Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sinh tồn, mọi người đang cố gắng hết mình. 

1. -느니  (thà....hơn...) 

1.1 Xem xét những gì được liệt kê ở vế trước thì thấy là nội dung ở mệnh đề sau được ưa thích hơn. Trạng từ 

„차라리‟ có thể được dùng với „느니‟. Động từ ở mệnh đề trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ: 

개죽음을 하느니 차라리 싸우다 죽는 Thà đánh nhau rồi chết còn tốt hơn là chết một cách  

게 낫겠어요.  vô nghĩa. 

그 아이를 기다리느니 내가 가지. Thà tôi đi còn hơn là chờ đứa bé đó. 

이렇게 사느니 죽는 게 낫겠어요. Thà chết còn tốt hơn là sống như thế này. 

추운 하숙집에 가느니, 교실에 있는 게 Thà ở trong lớp còn thoải mái hơn là đi về nhà trọ  

편해. lạnh lẽo. 

그에게 일을 시키느니 네가 해.  Thà tôi làm  còn hơn là sai anh ta làm  

11.2  

 

Hai ý kiến hoặc kế hoạch trái ngược nhau sẽ được giới thiệu ở vế trước như một trích dẫn gián tiếp hoặc 

như một tóm tắt lại một tình huống nào đó. Mệnh đề sau thường tóm tắt lại nội dung mệnh đề trước. 

Ví dụ:  

+ 두 사람이 가느니 안 가느니 야단입니다. 

 Hai người đó ầm ĩ cả lên xem đi hay là không đi. 

+ 아침부터 백화점으로 가느니, 시장으로 가느니, 의견이 분분하더군요. 

Từ sáng sớm mọi người đã ầm ĩ cả lên xem đi đến trung tâm thương mại hay đi chợ.  

+ 관광지로는 경주가 좋다느니, 설악산이 좋다느니, 말이많아요. 

 Nhiều ý kiến tranh cãi về địa điểm du lịch xem Gyeongju tốt hay núi Seorak tốt. 

+ 부산엔 기차로 가자느니, 비행기로 가자느니, 좋은 안이 많았어요. 

 Nhiều phương án tốt được đưa ra như là đi đến Busan bằng xe lửa hay đi bằng máy bay 

–느니, ... –느니 



+ 주말에 오라느니, 주중에 오라느니, 말만하다가 헤어졌죠.  

 Đang phân ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi xem là đến vào cuối tuần hay là đến vào giữa tuần. 

11.3 

 

 „-보다‟ là một trợ từ mang ý nghĩa so sánh. Những gì được liệt kê ở vế sau thì tốt hơn là ở vế trước. 

Ví dụ:  

+ 누워서 쉬느니보다 일어나서 다니는 게 좋을 것 같다. 

 Đứng dậy đi dường như tốt hơn là nằm nghỉ. 

+ 그를 시키느니보다 내가 하는 게 마음이 편합니다. 

 Thà tôi làm thì lòng tôi thoải mái hơn là sai anh ta. 

+ 그의 고집을 꺾느니보다 그분 생각을 따르는 편이 쉽겠어요. 

 Làm theo anh ta còn dễ hơn là cố bắt anh ta bớt cố chấp lại. 

+ 늙어서 고생하느니보다 죽는 게 안 좋아? 

 Chết không phải là dễ hơn là sống đến già khổ cực sao? 

+ 높은 자리에서 신경쓰느니보다 평범한 게 난 좋아. 

 Thà là một con người bình thường thì tốt hơn so với việc ngồi vị trí cao rồi phải để tâm đến tất cả mọi 

việc. 

11.4 

 

„-지‟ là một kết trợ từ kết thúc câu thể hiện quyết định của người nói. Những gì được liệt kê ở vế sau thì 

thì thích hơn ở vế trước. 

Ví dụ: 

약방에 가느니 병원에 가지 않고.... Không đi bệnh viện mà đi nhà thuốc..... 

앓느니 죽지. Chết còn hơn là bệnh. 

남한테 구걸하느니, 밥을 굶지. Nhịn đói còn hơn là xin xỏ người khác. 

그 아이한테 심부름을 시키느니 내가 가지. Tôi đi còn hơn là sai việc lặt vặt đứa bé đó. 

놀음 판으로 다니느니, 땀 흘려 일을 하지 

 Làm việc đổ mồ hôi tốt hơn là suốt ngày đi ra sân chơi như vậy... 

12. –느라고 ( bởi vì) 

12.1 Mệnh đề trước mô tả một lý do hoặc nguyên nhân dành cho những gì được liệt kê ở mệnh đề sau. Cả hai mệnh 

đề phải cùng một chủ ngữ. Động từ ở mệnh đề trước phải là một động từ chỉ hành động. Thường một hậu quả 

mang tính tiêu cực sẽ đi liền với những gì được mô tả ở vế trước. 

-느니보다: - thà là....hơn là‟ 

-느니,......-지: Thà A thì B tốt hơn 



Ví dụ:  

자느라고 도둑이 들어온 걸 몰랐어요. Vì mải ngủ nên không biết trộm vào nhà. 

이사하느라고 혼났어요. Vì chuyển nhà nên đã bị mắng. 

공부하느라고 주름살이 많이 생겼어요. Vì lo học nên đã xuất hiện nhiều vết nhăn. 

집지키느라고 아무데도 못 갔어요. Vì giữ nhà nên không đi đâu được. 

내 생각만 하느라고 남의 생각을 못했어요 Vì chỉ nghĩ cho mình nên không thể nghĩ đến người 

khác. 

12.2     

 

Động từ ở vế trước phải là động từ chỉ hành động. Động từ ở vế trước cung cấp một lý do hay một nguyên 

nhân ở mệnh đề sau. Hai mệnh đề diễn ra theo trình tự thời gian. 

Ví dụ: 

+ 누워서 책을 읽느라니까 잠이 오더군요. 

 Đang nằm đọc sách thì ngủ. 

+ 참 느라니까 화가 나서 못 견디겠어. 

 Đang cố nhẫn nhịn nhưng giận quá không thể chịu đựng được. 

+ 그 아이의 말을 듣고 있느라니까 저절로 웃음이 나더군요. 

 Nghe đứa bé nói xong là mắc cười liền. 

+ 같은 문장을 여러번 되풀이 해 읽느라니까 외우게 되었어요. 

 Hiểu và đọc lặp đi lặp lại nhiều lần một câu nên thuộc lòng. 

+ 고향의 부모님을 생각하고 있느라니까 저절로 눈물이 나더군요.   

 Đang nghĩ về bố mẹ thì tự nhiên nước mắt rơi. 

12.3 

 

Trạng thái hay hành động đang xảy ra ở vế trước sẽ mang đến những gì được nói đến ở vế sau. Động từ ở 

vế trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ:  

+ 바쁘게 일을 하느라면, 배고픈 것도 잊어버리죠. 

 Nếu mà bận rộn làm việc thì cũng quên cả đói bụng. 

+ 어머니 사진을 보느라면, 어머니가 보고 싶어져요. 

 Nếu nhìn hình mẹ thì sẽ nhớ mẹ. 

+ 그 노래를 부르노라면 옛일이 되살아나요. 

 Nếu hát bài hát đó thì những việc ngày xưa như quay lại. 

--느라니까 (-느라니, -느라니까): Khi tôi đang....thì (một chuyện gì xảy ra) 

-느라면 – (노라면):„trong lúc ấy‟ 



+ 여기서 오래 사노라면 이 나라 사람을 이해하게 될겁니다. 

 Nếu sống lâu ở đây thì sẽ hiểu được con người của đất nước này. 

+ 한 평생을 지내노라면 어려움이 따르게 마련입니다. 

 Nếu trải qua một đời thì đương nhiên sẽ luôn có những khoảng thời gian khó khăn. 

13. –는지라 (bởi vì)  

Mệnh đề trước cung cấp một lý do tự nhiên và hợp lý cho những gì theo sau. Động từ chỉ trang thái và 

động từ „이다‟ có thể được sử dụng với hình thức „ㄴ (은)지라‟. 

Ví dụ: 

- 장소 가장 소인지라 정장을 입고 가야죠. 

 Vì là địa điểm gặp mặt nên phải mặc trang phục chỉnh tề đến. 

- 나도 사람인지라 화를 냈어요. 

 Tôi cũng là con người nên cũng biết nổi giận chứ. 

- 그가 맛있게 먹는지라 나도 따라서 먹어봤습니다. 

 Vì anh ta ăn ngon lành nên tôi cũng thử ăn theo. 

- 그 사람이 늑장을 부리는지라 내가 먼저 왔습니다. 

 Vì anh ta lề mề nên tôi đã đến trước. 

- 윗어른이 화를 내는지라 아무 소리도 못했습니다. 

 Vì người lớn nổi giận nên không dám nói tiếng nào. 

14. – 다가 ( trong lúc...đang...) 

14.1 Những gì xảy ra ở mệnh đề trước sẽ bị gián đoạn lại thay vào đó sẽ là nội dung của vế sau. 

Ví dụ:  

+ 학교에 가다가 친구를 만났어요. 

 Đang đi đến trường thì gặp bạn. 

+ 시장에 가다가 은행에도 들렀어요. 

 Đang đi chợ thì ghé vào ngân hàng. 

+ 그 친구는 편지를 쓰다가 마음에 들지 않는다고 찢더군요. 

 Người bạn đó đang viết thư thì lại xé nói là không hài lòng. 

+ 먹다가 남은 음식을 냉장고에 넣어라. 

 Hãy ăn rồi bỏ thức ăn thừa vào tủ lạnh. 

+ 내입 장을 주장하다가 받아들이지 않으면 사표를 내야죠. 

 Tôi giữ lập trường của mình nếu không đồng ý thì tôi phải nộp đơn từ chức thôi. 

14.2 

 

 

-다가도 



Vĩ tố liên kết „-다가‟ đƣợc theo sau bởi trợ từ bổ trợ „-도‟. 

Ví dụ: 

+ 늘 잘하다가도 하라고 하면 못합니다. 

 Cho dù luôn làm tốt nhưng nếu bảo làm là không làm được. 

+ 그는 잠을 자다가도 가끔 깜짝깜짝 놀라요. 

 Cho dù đang ngủ nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn giật mình. 

+ 참 알다가도 모를 게 사람의 마음입니다. 

 Cho dù là biết tất cả nhưng lòng người thì không thể biết được. 

+평소에는 잘 참다가도, 어떤땐 화가 납니다. 

 Cho dù ngày thường chịu đựng giỏi thì đến lúc nào đó cũng nổi giận thôi. 

+ 오늘 선생님의 농담은 자다가도 웃을 만큼 재미있는 것이 었습니다. 

 Câu đùa của thầy giáo ngày hôm nay vui đến mức cho dù đang ngủ cũng bật cười. 

14.3 

 

 Mệnh đề sau cung cấp một sự phản ánh cho những gì đang diễn ra ở mệnh đề trƣớc. 

Ví dụ: 

+ 한솥에 밥을 먹다가 보면 고운 정 미운 정이 다듭니다. 

 Nếu ăn chung một nồi thì mới thấy có lúc yêu và cũng có những lúc ghét. 

+ 같이 생각하다(가) 보면 좋은 안이 떠오를 때가 있죠. 

 Nếu cùng suy nghĩ thì sẽ có lúc lóe ra được những ý tưởng hay. 

+ 살다 보면 별별일이 생길겁니다. 

 Sống rồi mới thấy cũng có những chuyện khác thường xảy ra. 

+ 틀에 박힌 생활을 하다 (가) 보면 짜증이 날때가 많습니다. 

 Nếu cuộc sống bị đóng vào khung thì cũng nhiều lúc phát bực  

+ 혼자 고생하다 보면 독립심과 자신감이 생기죠. 

 Nếu sống vất vả một mình thì sẽ sinh ra tính độc lập và tính tự tin. 

14.4 

 

Những gì đƣợc mô tả ở mệnh đề sau là nền tảng xuất phát  từ những gì xảy ra ở mệnh đề trƣớc. 

Ví dụ: 

+ 그 일에 열중하다가 보니, 시간 가는 줄 몰랐습니다. 

 Vì mãi tập trung vào công việc nên không biết thời gian trôi qua. 

+ 한 참 먹다가 보니, 앞에 앉았던 분이 없더군요. 

 Ăn một hồi thì không thấy vị ngồi phía trước đâu. 

-다(가)보면 

-다(가) 보니 



+ 열심히 살다 보니, 어느새 얼굴엔 주름살이 생겼군요. 

 Sống chăm chỉ thì đến lúc nào đó sẽ xuất hiện nếp nhăn trên gương mặt. 

+ 친구들과 한잔하다보니, 귀가 시간이 늦어졌어요. 

 Ngồi nhậu với bạn nên về nhà muộn. 

+ 생각없이 돈을 쓰다보니, 한달 봉급이 다 날라가버렸군요. 

 Tiêu tiền không suy nghĩ nên đã bay mất một tháng lương. 

14.5  

 

Vĩ tố kết thúc „-(으)려‟  diễn tả một ý định. Hình thức đầy đủ là „-(으)려고하다가‟. Những gì diễn ra ở 

mệnh đề sau thì khác so với ý định ban đầu được nói đến ở mệnh đề trước. Động từ ở vế trước phải là động từ 

chỉ hành động. 

Ví dụ: 

+ 재혼하려다가 아이들 때문에 못했습니다. 

 Đang định tái hôn nhưng vì bọn trẻ nên thôi. 

+전화를 걸려다가 너무 늦어서 못 걸었습니다. 

 Đang định gọi điện thoại nhưng vì trễ quá nên thôi không gọi. 

+ 회사 측에 건의 하려다가 보류하기로 했어요. 

 Đang định kiến nghị lên phía công ty nhưng đã quyết định bảo lưu lại. 

+ 원료수입을 하려다가 자체 생산하기로 결정했습니다. 

 Đang định nhập khẩu nguyên liệu nhưng đã quyết định sẽ cho sản xuất. 

+ 아이들을 혼내주려다가 한번 더 눈감아주기로 했습니다. 

 Đang định la bọn trẻ nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ cho qua một lần. 

14.6   

 

Vĩ tố liên kết „-고‟ được kết nối với động từ „말다‟ là từ thể hiện sự nghiêm cấm hay sự phản đối. Động 

từ ở mệnh đề trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ: 

+ 자려다 말고 일어나서 뭘하세요? 

 Không ngủ mà thức dậy làm gì đấy ạ? 

+ 택시를 타려다 말고 버스 쪽으로 뛰어갔습니다. 

 Không đi taxi  mà đã chạy về hướng xe buýt. 

+ 뭔가 한마디 하려다 말고 나가 버리더군요. 

 Không nói một lời mà bỏ ra ngoài mất tiêu. 

-(으)려다가 

-(으)려다가말고 



+ 뭔가 손짓으로 표현하려다 말고 울음을 터뜨렸습니다. 

 Không ra dấu bằng tay và đã khóc òa lên. 

+ 용돈을 주려다 말고 돈지갑을 그냥 주머니에 넣었어요.  

 Không cho tiền tiêu vặt mà cứ thế bỏ ví vào túi. 

14.7 

 

Những gì đang diễn ra ở mệnh đề trƣớc sẽ không thể tiếp tục hay mở rộng đƣợc nữa và trở nên tệ 

hơn. 

Ví dụ:  

+  그녀는 참다 못해 울음을 터뜨리고 말았어요. 

 Cô ấy không nhịn được nữa và đã òa khóc. 

+ 그 음식을 먹다 못해 개에게 주었어요. 

 Không thể ăn hết thức ăn nên đã cho chó. 

+ 야단치다 못해 때리기까지 했어요. 

 Không thể la nên đã đánh. 

+ 그 글을 보고 놀라다 못해 까무러치기까지 했습니다. 

 Không còn giật mình khi nhìn anh ta nữa mà giờ đã xỉu luôn rồi. 

+ 거짓말을 하다 못해 이젠 속이기까지 하니? 

 Giờ đã không còn nói dối mà chuyển sang lừa đảo hả? 

14.8 

 

 „-았(었,였)‟ diễn tả một trạng thái đã hoàn tất ở vế trƣớc. Thƣờng hai mệnh đề trái nghĩa nhau. 

Ví dụ: 

+ 약속을 했다가도 취소할 수 있습니까? 

 Đã hẹn rồi mà có thể hủy sao? 

+ 배웠다가도 안 쓰면 잊어버립니다. 

 Đã học thuộc lòng nhưng nếu không sử dụng thì sẽ quên mất. 

+ 물건을 샀다가 마음에 안 들면 바꿀 수 있어요? 

 Đã mua món đồ rồi nhưng nếu không hài lòng có thể đổi được không? 

+ 그는 화가 나면 방안을 왔다갔 다합니다. 

 Nếu anh ta nổi giận thì cứ đi tới đi lui trong phòng. 

+ 눈을 떴다(가) 감았다(가) 해보세요.  

 Hãy thử mở mắt rồi nhắm mắt xem nào. 

-다(가) 못해 

-았(었,였)다가 



15. – 다시피 („ theo nhƣ kinh nghiệm‟) 

15.1 Những động từ mô tả sự nhận thức hay kinh nghiệm như: „알다, 보다, 듣다‟. Mệnh đề sau thường nhấn mạnh 

những gì được nói đến ở mệnh đề trước. 

Ví dụ: 

+ 보시다시피, 눈코뜰새 없이 바쁩니다. 

 Theo như bạn thấy, tôi đang bận tối mắt tối mũi. 

+ 방송을 들으셨다시피, 작년에 비해 물가가 많이 내렸어요. 

 Theo như những gì quý vị được nghe trên đài thì so với năm ngoái vật giá đã giảm xuống nhiều. 

+ 여러분도 아시다시피, 세계 정세가 말이 아닙니다. 

 Theo như các bạn cũng biết, thì không có ý nói đến tình hình thế giới. 

+ 보시다시피, 우리는 지금 어려운 처지에 놓여있습니다. 

 Theo như bạn thấy, chúng ta bây giờ đang bị đặt trong tình thế khó khăn. 

+ 선생님도 아시다시피, 나는 처음 한국에 왔어요.  

 Như thấy cũng biết, em lần đầu mới tới Hàn Quốc. 

15.2 

 

Những gì đƣợc nói đến bằng động từ phía trƣớc, diễn ra khá tƣơng tự nhƣ những gì đƣợc mô tả ở 

mệnh đề phía trƣớc. 

Ví dụ: 

+ 그는 우리집을 제 집 드나들다시피 합니다. 

 Anh ta hầu như ra ra vào vào nhà của tôi cứ như là nhà anh ta. 

+ 작은 아버지가 그의 학비를 거의 다 대다시피 했어요. 

 Chú của tôi hầu như đã trả toàn bộ học phí của anh ta. 

+ 약을 먹고 하루종일 자다시피 했다네. 

 Uống thuốc và hầu như ngủ suốt ngày. 

+ 어제 밤은 뜬눈으로 새우다시피 했습니다. 

 Đêm qua hầu như thức suốt đêm không nhắm mắt. 

+ 너무 바빠서 뚸어다니다시피 하거든요. 

 Bởi vì quá bận nên hầu như chạy suốt. 

1. –더니 (từ khi, và bây giờ) 

 „-더니‟ diễn tả hành động mang tính hồi tưởng. „-니‟ diễn tả một sự giải thích mang tính cảm giác. 

Những gì được theo sau dựa trên những gì được mô tả ở phía trước „-더니‟. Ý nghĩa đa dạng tùy thuộc vào 

ngữ cảnh mà nó sử dụng. 

–다시피하다: „hầu nhƣ, gần nhƣ‟ 



16.1 Mệnh đề sau mô tả một kết quả của những gì xảy ra ở vế trước. Thông thường chủ ngữ là ngôi thứ 3. 

Ví dụ:  

+ 학생들이 연습을 열심히 하더니 이젠 퍽 잘해요. 

 Vì các em học sinh luyện tập chăm chỉ nên bây giờ rất giỏi. 

+ 애기가 울더니 잠이 들었어요. 

 Đứa bé khóc nên bây giờ buồn ngủ. 

+ 그 학생이 매일 도서관에 다니더니, 결국은 시험에 합격했군요. 

 Em học sinh đó mỗi ngày đều đến thư viện nên cuối cùng đã đậu kì thi. 

+ 그녀가 편지를 읽더니 울기시작했습니다. 

 Cô gái ấy đọc lá thư nên đã bắt đầu khóc. 

+ 그 애가 과식을 하더니 배탈이 난 모양이죠. 

 Đứa bé đó ăn quá nhiều nên giờ hình như đang đau bụng. 

+ 빛깔이 좋더니 맛도 좋군요. 

 Màu sắc  đẹp nên hương vị cũng ngon. 

+ 값이 비싸더니 질도 좋군요.  

 Giá mắc nên chất lượng tốt là phải. 

16.2 Mệnh đề trước mô tả cách được dùng như thế nào, mệnh đề sau mô tả cách điều đó thay đổi kể từ thời điểm 

của mệnh đề trước. 

Ví dụ:  

+ 어렸을 땐 늘 울더니 아주 어른스러워졌어요. 

 Lúc còn bé luôn luôn khóc nhè, nhưng giờ đã trưởng thành rồi. 

+ 이곳이 주택지이더니, 지금은 유흥 업소로 꽉 찼군요. 

 Nơi này trước đây là nhà ở nhưng giờ lại là một nơi vui chơi giải trí. 

+ 어제는 춥더니 오늘은 따뜻해요. 

 Hôm qua lạnh nhưng hôm nay ấm áp. 

+ 어제는 그분의 기분이 좋더니, 오늘은 저조해 보이는군요. 

 Hôm qua tâm trạng anh ta rất tốt nhưng hôm nay trông có vẻ tê. 

+ 바람이 불더니 이제 비까지 오는군. 

 Gió thổi rồi mưa cũng đã đến. 

16.3   

 

 

Mệnh đề sau mô tả nguyên nhân hay hậu quả của sự việc đã xảy ra trong mệnh đề trƣớc.  Thông 

thƣờng, ngƣời nói sẽ là chủ ngữ của câu và chủ ngữ của mệnh đề sau không trùng với chủ ngữ của 

mệnh đề trƣớc. 

-았(었, 였)더니 



Ví dụ:  

+ 내가 학교에 갔더니, 그가 벌써 와 있었습니다.  

 Tôi đi đến trường nên anh ta cũng đã đến. 

+ 그분을 만났더니, 무척 반가워하시더군요 

 Gặp vị đó nên hết sức vui mừng. 

+ 어제 옷을 한두 어벌샀더니, 월급이 다 달아났습니다. 

 Hôm qua đã mua một hai bộ quần áo nên lương đã tiêu sạch. 

+ 웃었더니, 배가아픕니다. 

 Cười nên đã đau bụng. 

+ 그 아이를 좀 타일렀더니, 울더군요. 

 Khuyên đứa bé đó nên đã khóc. 

16.4  

 

„-만‟ đặt ra một giới hạn hay một ranh giới.  

„-더니‟ đƣợc nhấn mạnh bởi „-만‟. Chủ ngữ thƣờng là ngôi thứ hai hay thứ ba. 

Ví dụ: 

+ 그분은 한번 가더니만, 다시는 오지 않습니다. 

 Vị đó chỉ  đi chứ không quay lại. 

+ 애기가 주사를 한번맞더니만, 그만 울어버립니다. 

 Đứa bé đó hễ một lần tiêm là khóc. 

+ 어머니가 과로를 하시더니만, 그만 몸살이 나셨어요.  

 Mẹ chỉ do làm việc quá sức nên đã kiệt sức. 

+ 오랫동안 앓더니만, 몸이 많이 야위었군요. 

 Chỉ do mắc bệnh lâu nên cơ thể ốm yếu đi nhiều. 

+ 동생이 술한잔하더니만, 기분이 매우 좋아졌어요.  

 Chỉ có  nhậu thì  tâm trạng em trở nên tốt  

17. - 더라도 (cho dù) 

17.1  Thậm chí những gì được nói đến ở mệnh đề trước đi theo đúng trình tự thì những gì theo sau phải đi ra khỏi 

sự kiện đó. Khi được sử dụng với trạng từ „아무리‟,thì mặc dù nội dung ở vế trước dường như đã được nhấn 

mạnh nhưng nội dung ở mệnh đề sau vẫn được nhấn mạnh hơn. 

Ví dụ: 

+ 아무리 일이 어렵더라도 도중에 포기해서는 안돼요. 

 Cho dù việc có khó đến đâu thì cũng không được bỏ cuộc giữa chừng. 

-더니만 



+ 아무리 비바람이 치더라도 길을 떠나겠소. 

 Cho dù trời có nổi mưa gió thì cũng sẽ lên đường. 

+ 아무리 고생이 되더라도 참고 견디며 살아보겠습니다. 

 Cho dù có chịu khổ cực thế nào thì cũng cố gắng sống nhịn nhục. 

+ 아무리 자신이 있다하더라도 충고를 듣는게 좋을겁니다. 

 Cho dù có tự tin thì nghe lời khuyên cũng sẽ tốt hơn. 

+ 아무리 자기 돈이라하더라도 낭비하면 안돼요?  

 Cho dù là tiêu tiền của mình nhưng nếu lãng phí thì không được đúng không? 

17.2   

 

 

Dù cho nội dung của vế trƣớc có thể đƣợc chấp nhận theo kiểu giả định nhƣng những gì theo sau 

vẫn không thể đƣợc chấp nhận bởi ngƣời nói. 

Ví dụ:  

+ 아무리 욕심이 많다치더라도 그만 하면 만족하겠지. 

 Cho dù lòng tham có nhiều nhưng nếu chỉ từng ấy chắc là sẽ thỏa mãn. 

+ 갈 때는 비행기로 간다치더라도 올 때에는 비행기로 올 수 없어요. 

 Cho dù lúc đi, đi bằng máy bay nhưng lúc về không thể về bằng máy bay. 

+ 아무리 버릇이 없다치더라도 어른 앞에서 담배를 피울 수 있나요? 

 Cho dù không có tật  nhưng trước người lớn có thể hút thuốc hả? 

+ 아무리 세상이 믿을 수 없다치더라도 자식이 부모를 못 믿다니! 

 Cho dù thế gian không thể tin nhưng con cái lại không thể tin bố mẹ sao! 

+ 아무리 시간이 없다치더라도 밥먹을 시간쯤이야. 

 Cho dù không có thời gian đi nữa thì giờ cũng là giờ ăn cơm mà. 

18. – 더라면 

Khi sử dụng với „-았(었,였), thì sự kiện trong quá khứ đã được giả định theo hướng khác  là điều có thể 

đã mang đến kết quả khác hơn những gì đang diễn ra thật sự. Vì vây mệnh đề sau thường thể hiện sự nuối tiếc 

hay quan điểm của người nói. 

Ví dụ:  

+ 집에서 좀 일찍 떠났더라면 기차를 안 놓쳤을걸. 

 Nếu rời khỏi nhà sớm thì đã không lỡ chuyến xe lửa. 

+ 주말에 좀 쉬었더라면 몸살은 안 났을 텐데. 

 Cuối tuần nếu nghỉ ngơi một chút thì đã không kiệt sức. 

+ 조심을 했더라면 망신은 당하지 않았을 겁니다. 

 - 더라도 (cho dù) 



 Nếu cẩn thận thì đã không mất mặt rồi. 

+ 평소에 성실하였더라면 좌천은 당하지 않았겠죠. 

 Nếu bình thường luôn thành thật thì đã không bị giáng chức. 

+ 용돈을 좀 절약해썼더라면, 남에게 손을 벌리지 않아도 되었을겁니다. 

 Nếu tiết kiệm tiền tiêu vặt một chút thì đã không ngửa tay xin tiền người khác rồi. 

19. – 던데 

Nội dung của vế sau được đem lại từ vế trước là điều mà gợi nhớ về sự kiện quá khứ có liên quan đến nội 

dung vế sau. 

Ví dụ:  

+ 조금 전에 점심을 먹던데 벌써 배가 고프대요? 

 Hồi nãy đã ăn trưa rồi mà giờ nói là đã đói rồi sao? 

+ 전사원이 임금 문제로 말이 많던데, 괜찮으세요? 

 Nhân viên trước đã nói nhiều về vấn đề tiền lương, không sao chứ? 

+ 그 색이 잘 어울리시던데, 바꿔입으셨군요. 

 Màu đó rất hợp mà đã thay rồi sao? 

+ 사장님이 굉장히 화가 나셨던데, 무슨 일이 있었어요?  

 Giám đốc đã rất giận dữ, có chuyện gì vậy? 

+ 그 그림 값이 꽤 비싼던데, 두 점이나 사셨어요? 

 Bức tranh đó khá mắc, Bạn đã mua đến 2 bức sao? 

20. – 던들 

Khi „-았(었/였)‟ được gắn vào trước thì mệnh đề trước được giả định trong một nội dung ở sự kiện quá 

khứ. Mệnh đề sau có thể là một kết quả mang tính thay thế giả định. 

Ví dụ:  

+ 그때 내가 있었던들 그런 일이 생기지 않았을 거야. 

 Lúc nãy nếu tôi ở đó thì chuyện đó chắc đã không xảy ra. 

+ 자네가 없었던들 내 인생이 얼마나 외로웠을까? 

 Nếu không có anh thì đời em cô đơn biết mấy? 

+ 내 나이가 조금만 더 젊었던들 도봉산쯤이야 올라갔겠지. 

 Nếu tôi trẻ lại chút tuổi chắc đã leo lên núi Dubong. 

+ 조금만 일찍 도착했던들, 그분을 만날 수 있었을 텐데. 

 Nếu đến sớm một chút thì đã gặp được vị đó. 

+ 서로 한 발자욱씩만 양보했던들 싸우지는 않았을 거에요 

 Nếu nhường nhịn nhau một chút thì đã không xảy ra cãi nhau. 



21. – 던지 

„-더‟ mang tính hồi tưởng được kết nối với „-ㄴ지‟ diễn tả một cảm giác không chắc chắn. Tùy thuộc vào 

nội dung mà ý nghĩa đa dạng khác nhau. 

21.1 Phản ảnh một sự kiện trong quá khứ, một thông tin không chắc chắn mà mình đã từng nghĩ qua. 

Ví dụ:  

+ 내가 왜울었던지 모르겠어요. 

 Không biết tại sao tôi khóc. 

+ 그때 그가 어디에 있었던지 생각이나요? 

 Bạn có nhớ ra lúc đó anh ta ở đâu không? 

+ 작년에 이맘때 어디서 뭘했던지 통 모르겠어요. 

 Hoàn toàn không nhớ là cỡ thời gian này năm ngoái đã ở đâu và làm gì. 

+ 회의에 누가누가 참석했던지 기억하세요? 

 Bạn có nhớ ai đã tham dự cuộc họp không? 

+ 고향에서 편지가 오기를 얼마나 기다렸던지요? 

 Chắc là đã chờ biết bao nhiêu lâu lá thư từ quê nhà gửi đến nhỉ? 

21.2 Những gì được liệt kê ở vế trước sẽ được ngụ ý là lý do hoặc nguyên nhân cho vế sau. 

Ví dụ:  

+ 어찌 춥던지 얼어죽는 줄 알았어. 

 Không biết lạnh thế nào mà tưởng như sắp chết cóng. 

+ 어떻게나 좋았던지 껑충껑충뛰었어요. 

 Không biết vui thế nào mà lại nhảy tung tăng như vậy 

+ 술을 얼마나 마셨던지 정신이 하나도 없어요. 

 Không biết uống bao nhiêu rượu mà không còn biết trời trăng gì nữa. 

+ 어제는 얼마나 피곤했던지 그냥 쓰러져잤어요. 

 Hôm qua không biết mệt biết bao nhiêu mà đổ gục xuống rồi ngủ  

+ 얼마나 웃었던 지배가 다 아팠어요.  

 Không biết cười biết bao nhiêu mà lại đau hết cả bụng thế này. 

22.   – 되 (trong lúc; nhƣng) 

Nội dung của vế trƣớc đƣợc cho phép nhƣng nội dung vế sau thì không.  

Ví dụ: 

일은 하되, 과로 하지 마세요. Làm việc nhưng đừng làm quá sức. 

술은 마시되, 적당히 마시세요. Uống rượu nhưng hãy uống vừa phải thôi. 

외출은 하되, 오후 2시까지 돌아오세요. Ra ngoài nhưng hãy quay về lúc 2 giờ chiều. 



+ 건물을 확장하되, 공사는 봄부터 시작하세요. 

 Mở rộng tòa nhà nhưng thi công thì hãy bắt đầu từ mùa xuân 

+ 회의를 소집하되, 전원이 참석해야 합니다. 

 Triệu tập họp nhưng tất cả nhân viên đều phải tham gia. 

23. –든지 

23.1 Một sự lựa chọn sẽ được đưa ra ở vế trước. Quyết định tùy thuộc vào người nghe. „-든가‟  có thể được sử 

dụng. Tuy nhiên tính cấp bách để làm nên chọn lựa hay quyết định thì khá yếu. Khi được sử dụng với hình 

thức „-든지말든지‟ một lựa chọn „có‟ hoặc „không‟ sẽ được đề nghị. 

Ví dụ: 

+ 네가 무엇을 하든지 난 상관하지 않겠어. 

 Bất kể là bạn làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. 

+누구를 만나든지 친절히 대해야 하지요. 

 Bất kể là gặp ai thì cũng phải đối xử một cách tử tế. 

+ 책을 읽든지 말든지 마음대로 해. 

 Bất kể là đọc sách hay không thì hãy cứ làm theo ý mình đi. 

+ 술을 마시든지 담배를 피우든지 지나치게 하지 마세요. 

 Bất kể là uống rượu hay hút thuốc thì cũng đừng uống và hút quá mức. 

+ 가든지 안가든지 빨리 결정하세요. 

 Bất kể là đi hay không thì hãy quyết định nhanh đi. 

23.2 

 

Đƣợc gắn với hình thức câu dẫn gián tiếp „-다(라,자)고하든지 

Ví dụ: 

+ 건강이 좋지 않으니까 휴학을 한다든지 해야 할 것 같아요. 

 Vì sức khỏe không tốt nên phải làm gì đấy, kêu nghỉ học chẳng hạn. 

+ 의견을 물으면 좋다든지 나쁘다든지 대답을 해야지요. 

 Nếu hỏi ý kiến thì phải trả lời tốt hay xấu chứ. 

+ 아버지께서 가라든지 하셔야 제가 마음을 놓고 떠날 수 있습니다. 

 Ba phải nói đi thì tôi mới quyết tâm lên đường.  

+ 약을 먹으라든지 주사를 맞으라든지 의사가 말을 해주겠지요. 

 Hãy làm theo lời bác sĩ bất kể là uống thuốc hay tiêm. 

+ 친구가 가라든지 하면 어디든지 따라갈 거예요? 

 Nếu bạn bảo đi thì bất kể đâu cũng sẽ đi theo sao? 

-다(라,자)든지 



24.  – 듯 ( nhƣ) 

Tương tự ý nghĩa với danh từ „듯‟. Tuy nhiên cách sử dụng lại hoàn toàn khác. Thỉnh Thoảng cũng sử 

dụng „듯이‟. 

Ví dụ:  

+ 물 쓰듯이 돈을 쓰면 되겠니? 

 Nếu tiêu tiền như nước cũng được sao? 

+ 비오 듯 흐르는 눈물을 어떻게 막을 길이 없었어요. 

 Không có con đường nào có thể làm thế nào để ngăn dòng nước mắt đang tuôn như mưa. 

+ 그는 뛰어가 듯 빠른 걸음으로 가버렸습니다. 

 Anh ta đã bỏ đi với bước chân vội vã như chạy. 

+ 그는 밥 먹듯이 거짓말을 하는 사람입니다. 

 Anh ta là kẻ nói dối như cơm bữa. 

+ 강물이 바다에서 다시 만나 듯이 우리도 언제가는 다시 만날 겁니다.  

 Chúng ta đến một lúc nào đó sẽ gặp lại nhau như dòng sông gặp lại nhau ngoài biển lớn. 

25.   – (으)ㄴ들 

Những gì được liệt kê ở vế sau không bị hạn chế bởi những gì nói đến ở vế trước. Mặt khác, mệnh đề 

trước không liên quan đến kết luận được nói đến ở mệnh đề sau. Mệnh đề sau thường là những câu hỏi mang 

tính cường điệu. Mang ý nghĩa „bất chấp ai đó nói...” 

Ví dụ: 

+ 값이 비싼들 얼마나 비싸겠니? 

 Bất kể là mắc nhưng mắc thì mắc đến bao nhiêu? 

+ 기름이 없으니 난로가 있은들 무슨 소용이 있어요? 

 Có lò sưởi mà không có dầu thì có ích gì? 

+ 분 고집이 세니 얘기한들 뭘해요? 

 Cố chấp như vậy thì nói chuyện làm gì? 

+ 누가 뭐라고 한들 자기 일만 잘하면 되지, 뭐 

 Bất kể ai nói gì, việc mình mình làm tốt là được chứ gì đâu. 

+ 실패하고나서 후회한들 무슨 소용이 있겠니? 

 Thất bại rồi hối hận thì có ích gì? 

Hầu hết các vĩ tố kết thúc khi liên kết với một vị ngữ danh từ „Danh từ -이다‟, thì „으‟ trong „-은들‟ 

sẽ đƣợc thay thế bởi „-이‟ trong „이다‟. Vì vậy „-(으)ㄴ들‟ sẽ trở thành „-(이)ㄴ들. Trong trƣờng hợp 

này chủ ngữ của vị ngữ danh từ sẽ không xuất hiện trong câu và vị ngữ danh từ sẽ có chức năng nhƣ 

một trợ từ. 



Ví dụ:  

돈이 없으니 난들 어쩌겠지? Không có tiền thì tôi phải thế nào đây? 

그 사람인들 무슨 힘이 있어요? Anh ta thì có sức mạnh gì chứ? 

실력이 있으면 그런일 인들 못하겠어요? 

 Nếu có thực lực thì việc đó không thể làm được sao? 

그렇게 좋은 환경에서 누군들 성공 못하겠습니까? 

 Ở trong môi trường tốt như thế ai lại không thể thành công? 

부모님 상을 당했으니 그분 마음인들 얼마나 슬프겠어요? 

 Chịu tang bố mẹ thì lòng anh ta đau biết mấy? 

26.  - (으)ㄴ 즉 

26.1 Mệnh đề trước là nguyên nhân, điều kiện hoặc giả thiết cho mệnh đề sau. Mệnh đề trước dựa trên kinh nghiệm 

của người nói. Khi động từ ở vế trước là động từ chỉ hành động thì thường thêm vào động từ bổ trợ  

 „-아(어/여)보다‟.  

Ví dụ: 

+  이야기를 들어본즉 그런 듯하군요. 

 Nghe câu chuyện và làm như thế. 

+ 생각해본즉 역시 내 생각이 짧았던 것 같소. 

 Suy nghĩ mới thấy suy nghĩ của mình dường như nông cạn quá. 

+ 내가 현장에 가 본즉 전근로자들이 열심히 일하고 있었다. 

 Có đi thứ đến công trường mới thấy người lao động đang làm việc rất chăm chỉ. 

+ 그녀한테 말을 시켜본즉 교양이 있더라. 

 Nói chuyện với cô ấy mới thấy cô ấy có trình độ. 

+ 본 시장 사꾼이란 말이 많은즉 쉽게 믿으면 안 되죠.  

 Nếu tin dễ dàng vào mấy lời nói của dân buôn bán là không được. 

26.2  

 

Trong hình thức như trên và câu không có chủ ngữ. Mệnh đề trước đưa ra một đề nghị cho mệnh đề sau. 

Ví dụ: 

+ 그분의 글씬즉 보기 드문 명필입니다. 

 Nhìn nét chữ vị ấy thì thấy đó là nét chữ rất hiếm thấy. 

+ 아버님의 말씀인즉 형제 간에 우애가 필요하단 것입니다. 

 Nghe lời ông thì thấy giữa anh em cần có tình yêu thương lẫn nhau. 

+ 사장의 성격인즉 불같은 성품이라나. 

-(으)ㄴ즉......N-이다: Theo nhƣ...thì đó là.... 



 Tính tình của giám đốc là tính cách nóng như lửa 

+ 그 주방장의 솜씨인즉 따를 사람이 없습니다. 

 Tay nghề của vị đầu bếp đó không có ai theo được. 

+ 사실인즉 시간보다 흥미가 없는 것이 문제죠.  

 Sự thật, so với thời gian thì việc không có hứng thú mới là vấn đề. 

27.  – (으)나 (nhƣng) 

27.1 Hai mệnh đề trái ngược nhau được nối cùng nhau trong một mối quan hệ trái ngược. 

Ví dụ: 

+ 비는 오나 바람은 불지 않는군요. 

 Mưa nhưng gió lại không thổi. 

+ 약은 먹었으나 아직도 감기가 낫지 않았어요. 

 Uống thuốc nhưng vẫn không hết bệnh cảm. 

+ 그 의견에 따르긴하겠으나 책임은 지지 못하겠습니다. 

 Sẽ theo ý kiến anh ấy nhưng sẽ không chịu trách nhiệm. 

+ 값은 좀 비싸나 그래도 질은 괜찮지요. 

 Giá tuy mắc nhưng chất lượng tốt. 

+ 그 사람은 얼마 전에 부자였으나 이제 거지가 되고 말았어요.  

 Người đó cách đây không lâu là một người già nhưng kết cục bây giờ lại trở nên như thế này đây. 

27.2 Hai trường hợp theo sau được minh họa hoàn toàn khác nhau, mang ý nghĩa tương phản mạnh mẽ như ở 

trường hợp của „-(으)나‟ 

 

 

Được sử dụng với một mệnh đề danh từ chứa đại từ nghi vấn và những từ khác, một cảm giác không rõ 

ràng cho quyết định ở vế sau. 

Ví dụ: 

+ 그 학생은 어느 면으로 보나 모범생이군요. 

 Em học sinh đó dù nhìn ở phương diện nào cũng là học sinh gương mẫu. 

+ 무엇으로 보나 그분은 지성인입니다. 

 Dù nhìn cái gì thì anh ta cũng rất trí thức  

+ 어디로 보나 그 사람은 나무랄 데가 없다.  

 Dù nhìn chỗ nào thì người đó cũng không có chỗ nào để khiển trách. 

+ 어느 면으로 보나 한국의 장래는 밝습니다. 

 Dù nhìn ở phương diện nào thì tương lai của Hàn Quốc cũng tươi sáng. 

+ 어느 면으로 보나 그 사건은 아는 사람의 소행입니다. 

--(으)로보나: Bất cứ hƣớng nào (cái nào) đƣợc xem xét  



 Dù nhìn ở phương diện nào thì sự cố đó là hành động của người biết rõ.                 

 

 

„마나‟ đƣợc tạo nên từ „말다‟.  Những gì đƣợc mô tả phía trƣớc là những hành động vô ích 

Ví dụ: 

+ 그런 책임감 없는 분은 만나나마나입니다. 

 Gặp người không có tính trách nhiệm thật vô ích. 

+ 너무 늦어서 지금은 가나마나예요. 

 Quá trễ rồi giờ đi là vô ích 

+ 그것쯤 먹으나마나.  

 Nhiêu đó ăn cũng vô ích. 

+ 남의 공책을 베끼는 숙제는 하나마나예요. 

 Bài tập mà copy từ vở người khác thì làm có ích gì. 

+그 사람에게는 부탁하나마나 들어주지 않을겁니다. 

 Có nhờ vả anh ta cũng vô ích, anh ta chẳng nghe đâu. 

28.  –(으)나마  (thậm chí, mặc dù) 

28.1 „-(으)나마” theo sau một từ có thể biến cách. Người nói thể hiện sự không thỏa mãn với một tình huống hay 

tình trạng nào đó. Mang ý nghĩa của „-더라도‟ hoặc „-지만‟ 

Ví dụ:  

+ 비록 마음에 쏙들지는 않으나마, 그대로 인정하기로 했습니다. 

 Mặc dù lòng không vui nhưng đã quyết định công nhận như thế. 

+ 많지는 않으나마, 성의로 받아주십시오. 

 Tuy không nhiều nhưng xin hãy nhận thành ý của tôi. 

+ 맛은 좋지 않으나마, 좀 들어보세요. 

 Tuy mùi vị không thơm nhưng xin hãy dùng thử. 

+ 도와주지는 못하나마, 왜 나쁘게 말합니까? 

 Tuy không thể giúp nhưng tại sao lại nói xấu như vậy? 

+ 이것은 적으나마, 제 성의로 받아주세요. 

 Cái này tuy ít nhưng xin hãy nhận thành ý của tôi. 

28.2  Nếu vị ngữ danh từ „Danh từ +이다‟ được sử dụng với „-나마‟ thì không có chủ ngữ, nó trở thành một trợ từ.  

Ví dụ:  

+ 하루 1시간이나마 책상 앞에 앉아있으면 좋겠어요. 

 Một ngày ngồi vào bàn tuy chỉ một tiếng thôi cũng tốt biết mấy. 

-(으)나마나: Vô ích 

 



+ 헌옷이나마 깨끗이 빨아서 입혀야죠. 

 Tuy là áo cũ nhưng giặt sạch sẽ rồi thì phải mặc cho chứ. 

+보리쌀이나마 많이 만있다면 무슨 걱정이에요. 

 Tuy là gạo lúa mạch nhưng nếu có nhiều thì lo lắng gì chứ. 

+ 밥한 그릇이나마 나눠먹는 것이 친구죠. 

 Tuy chỉ là một chén cơm nhưng chia sẻ cho nhau mới là bạn bè chứ. 

+ 지금 가진 돈이 없는데 이거나마 차비에 보태 쓰세요.  

 Bây giờ không có tiền tuy chỉ có nhiêu đây thôi nhưng hãy sử dụng vào việc hỗ trợ tiền xăng xe. 

29.   –(으)니 

Những gì được mô tả ở vế trước đưa đến quan điểm ở vế sau. Tùy thuộc vào nội dung mà ý nghĩa khác. 

29.1  Nội dung vế trước cung cấp một nội dung mang tính thời gian cho mệnh đề sau. 

Ví dụ: 

+ 12시가 되니, 배가 고픕니다. 

 12 giờ rồi nên đói bụng 

+강남갔던 제비가 돌아오니, 곧 봄이 되겠죠. 

 Chim én từ Giang Nam trở về, vậy là sắp đến mùa xuân. 

+ 방학이 되니, 모두가 고향을 찾아내려 갔군요. 

 Kì nghỉ nên tất cả đi về quê. 

+ 해가지니, 석양에 저녁 노을이 져서 예쁘군요 

 Mặt trời lặn, ánh nắng hoàng hôn xế tà thật đẹp. 

+ 해가 떴으니, 어서 일어나 출근준비를 해야죠. 

 Mặt trời lên rồi, mau thức dậy, chuẩn bị đi làm chứ. 

29.2  Mệnh đề trước trở thành lý do, nguyên nhân hay nền tảng cho mệnh đề sau. „-(으)니까‟ có thể được sử dụng 

thay. 

Ví dụ: 

+ 시간이 없으니, 좀 서둘러 공항으로 가세요. 

 Vì không có thời gian nên vội vã đi đến sân bay. 

+ 부지런히 일하는 걸보니, 성공할 것 같습니다. 

 Làm việc chăm chỉ thì chắc sẽ thành công. 

+ 몸이 좀 불편하니, 오늘 하루는 쉴까합니다. 

 Cơ thể hơi khó chịu nên hôm nay định nghỉ một ngày. 

+ 세상은 말이 많으니, 말을 말을까하노라. 

 Vì miệng lưỡi thế gian rất nhiều nên đừng nói gì. 



+ 과음하여 속이 쓰리니, 약 좀 먹어야겠소. 

 Vì uống nhiều nên xót ruột, chắc phải uống chút thuốc. 

+ 집을 나간 아이가 안 돌아오니 웬일 일까요? 

 Đứa bé ra khỏi nhà rồi không quay về, không biết có việc gì không? 

+ 늘 잘하던 사람이 오늘은 실수가 많으니 이상한데요. 

 Người luôn làm tốt mọi việc hôm nay lại mắc rất nhiều lỗi, thật là kì lạ. 

30.   – (으)ㄹ락 말락 (dƣờng nhƣ là,...nhƣng...) 

Dùng khi diễn tả một hành động có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra. Thông thường „(으)ㄹ락말락‟ 

được sử dụng với động từ mang tính phủ định „말다‟. Nếu động từ „하다‟ theo sau thì trở thành hình thức „-

(으)ㄹ락말락하다‟. Động từ ở vế trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ:  

+ 그 남녀는 들릴락 말락 한작은 소리로 속삭였어요. 

 Đôi nam nữ đó đang than thở bằng một giọng tiếng được tiếng không. 

+ 아침부터 비가 올락 말락하는군요.  

 Từ sáng nay đã có chỗ mưa chỗ không mưa. 

+ 그 남자는 무슨 말을 할락 말락 하다가 그만두었어요.  

 Anh ta đang thì thầm gì đó rồi lại thôi. 

+ 애기가 잠이 들락 말락 할때 손님이 와서 깼어요. 

 Lúc em bé đang ngủ chập chờn thì khách đến nên đã thức dậy. 

+ 용돈이 떨어질락 말락 할때 고향에서 돈이 왔어요.  

 Lúc đang tiêu gần hết tiền tiêu vặt thì lại có tiền từ quê gửi lên. 

31.  -(으)ㄹ망정 (mặc dù) 

Mặc dù nội dung vế trước được chấp nhận nhưng những gì được theo sau vẫn được ưa thích hơn. Thông 

thường, mệnh đề trước tương phản ở mệnh đề sau với mục đích nhấn mạnh. 

Ví dụ:  

+ 죽음을 당할 망정 자유를 잃고 싶지 않습니다. 

 Mặc dù sẽ chết nhưng không muốn mất sự tự do 

+ 비록 입는 옷은 누더기일 망정 마음 은곱다. 

 Mặc dù quần áo đang mặc thì xác xơ nhưng tấm lòng thì lại rất đẹp. 

+ 도둑을 맞았을 망정 잠은 잘 잤습니다. 

 Mặc dù đã bị trộm nhưng vẫn ngủ ngon. 

+ 빚을 질 망정 아이들의 교육은 계속되어야 합니다. 

 Mặc dù đang mắc nợ nhưng việc học của con cái vẫn phải tiếp tục. 



+ 쌀이 없어 굶을 망정 자존심은 지키고 싶다고? 

 Không có gạo ăn để chết đói mà vẫn nói là phải giữ tính tự ái sao? 

32.  –(으)ㄹ 뿐더러 (không chỉ...mà còn....) 

Những gì được mô tả ở mệnh đề trước chỉ là một phần, mệnh đề sau sẽ được thêm vào trong mệnh đề 

trước. Cũng có thể sử dụng „-(ㅇ)ㄹ 뿐만 아니라‟ 

Ví dụ:  

+ 그는 공부도 잘할 뿐더러 집안일도 잘 돌봐. 

 Anh ta không chỉ học giỏi mà việc nhà cũng quán xuyến giỏi.  

+ 그는 학자일 뿐더러 정치가 이기도 합니다. 

 Ông ta không chỉ là một học giả mà còn là một chính trị gia. 

+ 요즘은 날씨도 더울 뿐더러 습기도 많지요. 

 Dạo này thời tiết không những nóng mà hơi ẩm cũng nhiều. 

+ 돈은 벌기도 어려울 뿐더러 잘 쓰기도 힘들어요. 

 Không chỉ kiếm tiền khó mà tiêu tiền đúng cách cũng khó. 

+ 그 책은 내용도 충실할 뿐더러 문장도 아름답습니다.  

 Quyển sách đó nội dung không chỉ đầy đủ mà câu văn cũng hay nữa. 

33.  - (으)ㄹ수록 (càng...càng....) 

Những gì được mô tả ở mệnh đề trước được gia tăng thêm. 

Ví dụ: 

+ 금강산은 볼수록 아름다워요. 

 Càng nhìn núi Geumgang càng thấy đẹp. 

+ 집과 여자는 가꿀수록 좋아진다고 해요. 

 Nhà và phụ nữ càng trang trí càng trở nên đẹp hơn. 

+ 쓰면 쓸수록 어려운 것은 말과 글이에요. 

 Cái mà càng dùng càng khó đó chính là lời nói và viết văn. 

+ 가면 갈수록 태산이란 속담이 있지요. 

 Có câu tục ngữ rằng càng đi càng thấy núi Thái Sơn. (Càng đi càng khó khăn hơn) 

+ 사귀면 사귈수록 두터워지는 게 우정이야.  

 Tình bạn đó chính là càng chơi chung càng trở nên sâu đậm. 

34.  –(으)ㄹ지라도 (mặc dù) 

Mặc dù những gì được liệt kê ở vế trước được chấp nhận nhưng quyết định là ở mệnh đề sau. 

Ví dụ:  

+ 난 날씨가 좋지 않을지라도 떠나겠소. 



 Cho dù thời tiết không tốt tôi cũng sẽ đi. 

+ 아무리 힘들지라도 한번 해보겠어요. 

 Cho dù có khó khăn cũng sẽ thử một lần. 

+ 친척사이라 할지라도 공과 사는 구별할 줄 알아야 해요. 

 Cho dù là mối quan hệ bà con họ hàng nhưng cũng phải biết phân biệt giữa công và tội. 

+ 야단을 맞을지라도, 할 말은 해야지요. 

 Cho dù bị la thì cũng phải nói chứ. 

+ 아무리 어린 아이일지라도, 무시해서는 안되지요. 

 Cho dù là chuyện trẻ con nhưng nếu xem thường là không được. 

35.  - (으)ㄹ지언정 (mặc dù) 

Người nói chấp nhận tính khả năng của ý định đi trước „-(ㅇ)ㄹ지언정‟ nhưng bây giờ là những gì theo 

sau. 

Ví dụ: 

+ 아무리 잠꾸러기일지언정 아직도 못 일어났어요? 

 Cho dù là kẻ mê ngủ đi nữa thì giờ vẫn chưa dậy sao? 

+ 차라리 권위를 다툴지언정 권세를 다투지 않겠습니다. 

 Mặc dù đấu tranh cho uy quyền nhưng sẽ không đấu tranh cho quyền thế 

+ 동냥할지언정 그 사람 밑에서 일하지는 않겠어. 

 Dù đi ăn xin chứ sẽ không làm việc dưới người khác. 

+ 굶을지언정 오늘은 잘 먹어야겠구요. 

 Mặc dù đói nhưng hôm nay phải ăn cho ngon vào. 

+ 죽을지언정 수술은 받겠어요.  

 Dù chết cũng sẽ phẫu thuật. 

36.   –(으)려 (để....) 

36.1   Một ý định của động từ phía trước được mô tả. Thường theo sau „-(으)려‟ là 고, 면, 는, 니까, 던,....Động từ 

vế trước phải là động từ chỉ hành động. 

Ví dụ:   

+ 여권신청을 하려고, 외무부에 갑니다. 

 Tôi đi đến bộ ngoại vụ để đăng kí làm hộ chiếu. 

+ 진급을 하려면, 열심히 공부해야 합니다. 

 Phải học chăm chỉ để có thể lên lớp. 

+ 연세대학으로 가려면 어떻게 가요? 

 Nếu muốn đến đại học Yonsei thì đi thế nào? 



+ 해마다 유학가려는 학생수가 늘어나요. 

 Số lượng học sinh đi du học mỗi tăng đều tăng. 

+ 피곤해서 잠을 자려는데, 전화가 걸려 왔습니다. 

 Vì mệt nên đang định ngủ thì điện thoại gọi đến. 

+ 좋은 취직자리를 구하려니까, 힘이듭니다. 

 Để tìm một chỗ làm tốt thì thật là khó. 

+ 오후 5시에 출발하려던 비행기가 엔진 고장으로 연착되었어요. 

 Máy bay định xuất phát lúc 5 giờ chiều đã đến muộn do hư động cơ. 

+ 내가 친구한테 연락을 하려던 참에, 그 친구가 왔어요.  

 Đang định liên lạc với người bạn đó thì bạn đã đến. 

36.2  

 

 

Một ý định hay một kế hoạch liên quan với động từ đi trƣớc đƣợc liệt kê. 

Ví dụ: 

+ 생활의 여유가 생기면 도자기를 모으려고 합니다. 

 Tôi định sưu tầm đồ gốm nếu có thời gian sinh hoạt rảnh rỗi. 

+ 퇴근한 후에는 맥주 집에 들러서 한잔하려고 해요. 

 Sau khi tan giờ làm tôi định ghé quán bia làm một ly. 

+ 말 많고 입이 가벼운 사람하고는 사귀지 않으려고 합니다. 

 Tôi không có ý định kết bạn với những người nói nhiều và lẻo mép. 

+ 돈이 생기면 친구들한테 한턱을 내려고 합니다. 

 Nếu có tiền tôi định sẽ khao các bạn. 

+ 휴가를 얻으면 설악산으로 등산을 가보려고 합니다. 

 Nếu được nghỉ tôi định đi leo núi ở núi Seorak 

37.   –(으)려니 

„-(으)려‟ mang tính ước lượng và „-니‟ mang tính giải thích. „-(으)려니 nghĩa là „ tôi đoán là...sẽ là....‟. 

Thỉnh thoảng „하다‟ cũng theo sau diễn tả hành  động mang tính ước lượng. 

Ví dụ: 

+ 나는 그가 나를 사랑해주려니 하고 믿었어요. 

 Tôi tin là anh ta yêu tôi. 

+ 어제는 그가 오려니 하고 기다렸습니다. 

 Hôm qua tôi đã chờ anh ta đến. 

-(으)려고하다„định sẽ...‟ 



+ 나는 그가 정치가려니 생각했어요. 

 Tôi đang nghĩ anh ta là chính trị gia. 

+ 나는 그가 그일을 못하려니 생각했는데, 잘해냈습니다 

 Tôi suy nghĩ là anh ta sẽ không thể làm việc đó nhưng anh ta lại làm rất tốt.. 

+ 누가 도와주려니 하지 말고 혼자의 힘으로 해봐요. 

 Đừng để ai giúp mà hãy thử làm một mình xem. 

❖Trong trƣờng hợp chủ ngữ cũng là ngƣời nói  hay hành động đƣợc mô tả là của ngƣời nói, thì „-

(으)려니” thực sự là một hình thức của „-(으)려고하니‟. Trong trƣờng hợp này, sự không hoàn tất của 

hành động đƣợc mô tả ở vế trƣớc sẽ đƣợc truyền đạt. 

Ví dụ: 

 + 남을 주려니 아깝고, 내가 먹으려니 맛이 없군요. 

 Cho người khác thì tiếc mà tôi ăn thì lại thấy không ngon. 

+ 여행을 하려니 돈이 없고 집에 있으려니 심심했습니다. 

 Đi du lịch thì không có tiền mà ở nhà thì lại chán. 

+ 혼자하려니 힘에 겹고, 도움을 받으려니 자존심상해. 

 Làm một mình thì quá khả năng mà nhận giúp đỡ thì lại tổn thương lòng tự trọng. 

+ 밤을 새우면서 이일을 끝내려니 눈이 저절로 감기네요. 

 Thức khuya làm cho xong việc mà mắt cứ chực chờ cụp xuống. 

+ 이 무거운 짐을 혼자 다옮기려니 허리가 끊어지 듯 아프군요. 

 Chuyển tất cả đồ nặng một mình mà đau như muốn gục xuống. 

38.  –(으)려니와 (không chỉ....mà còn, và...) 

38.1 Mệnh đề sau được thêm vào trong mệnh đề trước.  Hành động hay trạng thái được mô tả thường mang tính 

tương lai hoặc giả định. Nó gần nghĩa với „그러하겠거니와‟. Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất và có một động từ 

chỉ hành động theo sau thì nó thể hiện ý chí của chủ ngữ. 

Ví dụ: 

+ 앞으로는 그분을 만나지도 않으려니와 만날 필요도 없습니다. 

 Sau này không những không gặp lại ông ta mà thấy cũng chẳng cần thiết phải gặp. 

+ 유럽에 가면 독일에도 들르려니와 영국에도 가겠어요. 

 Nếu đi Châu Âu thì không chỉ ghé Đức mà cũng đi Anh nữa. 

+ 그 여자는 마음씨도 고우려니와 부지런하기도 합니다. 

 Cô gái ấy không chỉ đẹp nết mà còn chăm chỉ nữa. 



+ 오늘은 기분도 좋으려니와 날씨도 아주 좋군요. 

 Hôm nay không chỉ tâm trạng vui mà thời tiết cũng rất tốt nữa. 

+ 동대문 시장은 물건도 싱싱하고 많으려니와 값도 쌉니다. 

 Chợ Dongdaemun hàng hóa không chỉ tươi và nhiều mà giá còn rẻ nữa. 

38.2  

 

 

Hai hành động hoặc trạng thái đƣợc liệt kê thuộc cùng một chủ ngữ. 

Ví dụ: 

+ 그는 똑똑하기도 하려니와 노력도 대단합니다. 

 Anh ta không chỉ thông minh mà sự nỗ lực của anh ta cũng thật kinh khủng. 

+ 갈비는 맛이 있기도 하려니와 영양가도 높아요. 

 Sườn nướng không những ngon mà chất dinh dưỡng còn nhiều nữa. 

+ 필요할 땐도 와주기도 하려니와 충고도 할거야. 

 Lúc cần thiết không chỉ giúp đỡ mà còn cho lời khuyên nữa. 

+ 성격이 좋기도 하려니와 이해심이 많습니다. 

 Tính cách tốt và cũng rất biết thông cảm cho người khác. 

+ 체격이 크기도 하려니와 강하기도 해.  

 Hình thể không những to cao mà còn mạnh nữa. 

38.3 

 

 

Đây là một hình thức được kết hợp từ „Danh từ도   Danh từ이다‟. Những gì được mô tả trước thì quan 

trọng, tuy nhiên những gì được theo sau thì cũng ắt hẳn đáng xem xét. 

Ví dụ: 

+ 돈도 돈이려니와 시간이 문제예요. 

 Tiền cũng chỉ chỉ là tiền mà vấn đề còn là thời gian nữa. 

+ 식사도 식사려니와 목욕부터 하고 싶은데요. 

 Bữa ăn cũng chỉ là bữa ăn, tôi muốn tắm trước cái đã. 

-기도하려니와: „sẽ/là..., và‟ 

Danh từ도  Danh từ (이)려니와„chỉ...mà còn...‟ 



+그분의 말도 말이려니와 행동에도 문제가 있습니다. 

 Lời nói của anh ta cũng chỉ là lời nói, hành động anh ta mới có vấn đề. 

+그분도 문제려니와 주위 환경도 문제입니다. 

 Anh ta cũng là vấn đề và môi trường xung quanh cũng là vấn đề. 

+ 시간도 시간이려니와 성의가 없습니다. 

 Thời gian cũng là thời gian vấn đề là không có thành ý. 

39.  –(으)련마는 („sẽ....nhƣng‟) 

„-(으)려‟  được kết hợp với một mục đích hay một sự ước lượng, và „-ㄴ마는‟ mang nghĩa phủ định. Nếu 

chủ ngữ là ngôi thứ nhất, nó sẽ diễn tả ý định của chủ ngữ, nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba nó sẽ diễn tả sự ước 

lượng của chủ ngữ. Mệnh đề trước được giới thiệu mang tính giả định về các sự kiện tương lai và mệnh đề sau 

mô tả sự không hài lòng với thực tế làm giảm bớt sự mong đợi. „-(으)련마는‟ có thể được viết ngắn lại thành 

„-(으)련만‟. 

Ví dụ: 

벙어리는 아니련마는 왜 말을 못할까? Không phải là người câm vậy tại sao không thể nói? 

분별력이 있으련마는 일을 그르치고 말았어. Có nhận thức sâu sắc mà kết cục đã làm hư hết công việc. 

여유만 있으면, 수재민을 도울 수 있으련만....  Nếu có thời gian sẽ giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt  

 nhưng.... 

다시 태어난다면, 후회없이 살 수 있으련만, 그게 어디될 법한가요? 

 Nếu được sinh ra lại một lần nữa sẽ sống một cuộc sống ko còn điều gì hối tiếc nhưng điều đó đương 

nhiên 

 ở đâu mà ra? 

+ 쉬운 일은 할 수 있으련만, 아무 일도 안 하려고 하는군요. 

 Việc dễ thì có thể làm nhưng hóa ra lại không có ý định làm việc gì. 

40.  (으)며 : 

40.1 Gắn vào sau động từ, tính từ và vị từ 이다,  liệt kê 2 hành động hoặc trạng thái trở lên 



Ví dụ: 

푸르고 거센 물결을 바라보며 걸었어요. 

 Vừa nhìn sóng xanh mạnh vừa đi bộ. 

오전에는 병원에 근무하며 오후에는 학교에서 가르쳐요. 

 Buổi sáng làm việc ở bệnh viện  còn buổi tối dạy học ở trường. 

이 다방은 조용하기도 하며, 커피맛도 좋아요. 

 Quán nước này cũng yên tĩnh mà cà phê cũng ngon. 

결혼을 한다고 하니까 좋기도 하며, 한편 섭섭하기도 합니다. 

 Nói đến việc kết hôn thì cũng có mặt tốt và cũng có những việc đáng tiếc. 

친구와 어울려 놀기도 하며 이야기도 했지요.  

 Cũng chơi và cũng nói chuyện với người bạn. 

40.2 Liệt kê hai hành động trở lên cùng lúc, chủ ngữ hai vế câu giống nhau. 

Ví dụ: 

유치원 어린이 들이 노래를 부르며 춤을 추고 있어요.  

 Mấy em nhỏ ở nhà trẻ vừa hát vừa múa. 

반은 졸며 공부했어요. 

 Cả lớp vừa ngủ gật vừa học. 

일평생 약을 먹으며 살아왔어요. 

 Suốt đời vừa uống thuốc vừa sống. 

일하며 공부하기가 쉬운 일은 아니지요. 

 Vừa làm việc vừa học không phải là chuyện dễ. 

그분은 남을 위해 봉사하며 한 평생을 지내셨습니다. 

 Vị đó sống suốt đời hoạt động từ thiện vì người khác. 

41.  –자 : 

41.1  Hành động đi trước vừa kết thúc thì xảy ra hành động đi sau. 

Ví dụ: 

정들자 이별이라. 

 Vừa có tình cảm đã phải chia tay. 

한 가지 일이 끝나자 또 다른 일이 생겨요. 

 Một việc vừa xong thì lại phát sinh chuyện khác.  

까마귀 날자 배 떨어진다지 않아요?  

 Chẳng phải có câu con quạ vừa bay đi thì quả lê rớt xuống sao ? 

내가 집을 사자 집값이 오른거야.  

 Tôi vừa mới mua nhà thì giá nhà tăng lên. 



동생이 대학에 떨어지자 아버지가 병이 나셨어. 

 Em tôi vừa mới rớt đại học thì bố tôi lại phát bệnh. 

41.2   

 

Kết hợp với vị từ 이다 diễn tả tư cách của vế trước và tư cách của vế sau cùng tồn tại. 

Ví dụ: 

이 사업은 나라의 이익이자 또 자신의 이익이 되는 거예요. 

 Việc kinh doanh này là lợi ích của đất nước đồng thời cũng là lợi ích của bản thân. 

졸업은 끝이자 시작이란 개념을 갖고 있습니다. 

 Cũng có khái niệm rằng tốt nghiệp là kết thúc đồng thời cũng là khởi đầu. 

가정이란 안식처이자 보금자리입니다. 

 Gia đình là nơi nghỉ ngơi thoải mái đồng thời cũng là tổ ấm. 

그분은 제 스승님이시자 아버지 같은 분입니다. 

 Vị đó là thầy tôi đồng thời cũng như bố tôi 

처음이자 마지막으로 백두산에 올랐습니다. 

 Tôi đã lên núi Baekdu lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. 

41.3  

 

 Kết hợp với 니 để giải thích cho lý do ở vế câu trước. 

Ví dụ: 

가자니 몸이 아프고, 여관에 묵자니 돈이 없습니다. 

 Vì  đi thì bị ốm, mà ở lại nhà trọ thì không có tiền. 

죽자니 청춘이요, 살자니 고생이에요. 

 Chết thì là thanh xuân, mà sống là lại khổ sinh. 

공부하자니 싫고, 놀자니 마음이 좋이지 않아요.  

 Học thì ghét, mà chơi thì không yên long. 

부모님께 말씀드리자니 야단맞을 것 같고, 그렇다고 안 할 수도 없군요. 

 Dường như nói với bố mẹ thì bị la, nhưng không thể không làm thế. 

남주자니 아깝고 내가 먹자니 벅차군요. 

 Cho người khác thì thấy tiếc, mà tôi ăn thì quá sức. 

41. 4   

 

Vừa nghĩ đến… thì “, có thể dùng thay thế với “ –거니싶자 

Ví dụ: 

N이자 

–자니 

–았(었/였)구나싶자 

 



개가 죽었구나 싶자 몸이 떨리기 시작했어요. 

 Vừa nghĩ đến con chó đã chết thì cơ thể bắt đầu run lên. 

앞으로 만날 수도 없겠구나 싶자 눈물이 앞을 가리지 않겠어요? 

 Vừa nghĩ đến việc sau này không thể gặp nhau thì lẽ nào nước mắt lại không nhòe đi ? 

말을 잘못했구나 싶자 그 다음 말이 생각나지 않았어요. 

 Vừa nghĩ đến việc đã nói sai thì lại không nhớ ra những câu kế tiếp. 

아무도 없이 혼자이구나 싶자 갑자기 쓸쓸해졌어요.  

 Nghĩ chỉ có một mình không có bất kì ai khác nên bỗng nhiên thấy đơn độc. 

내 차례이구나 싶자 몸이 막 떨리더군요. 

 Vừa nghĩ đến lượt tôi nên cơ thể run lên. 

41.5.   

 

Diễn tả việc cố gắng thực hiện hành động vế câu trước nhưng không làm hài lòng sự mong đợi. 

Ví dụ: 

이라면 한 그릇 먹어봤자 간의 기별도 안 갈걸요. 

 Dù có ăn một tô mì này thì tin tức cũng sẽ không đến. 

그 사람하고 상대해보았자 밑천도 건지지 못해요. 

 Dù có gặp mặt người đó nhưng cũng không lấy lại được tiền vốn. 

부탁해 보았자 들어줄 사람도 아닌데 뭘.  

 Dù đã thử nhờ vả nhưng không phải là người sẽ giúp đỡ đâu. 

운전을 배워 보았자, 자동차도 없는데 쓸 데 없죠, 뭐. 

 Dù có thử học lái xe nhưng không có xe hơi thì có ích gì chứ. 

매달 용돈 얼마 받아보았자 버스 타고 차 몇잔 마시면, 다 없어져요. 

 Dù mỗi tháng có nhận bao nhiên tiền tiêu vặt nhưng đi xe buýt, uống một vài ly trà thì đã hết sạch tiền. 

41.6.   

 

Là hình thức nhấn mạnh hơn “아 (어,여) 봤자 “  

Ví dụ: 

월급을 인상해 달라고 버티어 보았댔자 소용 없어요.  

 Thậm chí dù có khăng khăng xin tăng lương thì cũng không có ích gì. 

그 문제에대해 반대했댔자 듣지도 않을 거에요. 

 Thậm chí dù có phải đối về vấn đề đó thì cũng sẽ không nghe đâu. 

그 사람에게 충고해봤댔자 입만 아파요. 

 Thậm chí dù có khuyên nhủ người đó nhưng chỉ có miệng mình đau thôi. 

–아(어,여) 보았자 

 

– 았 (었,였)댔자 



뛰어봤댔자, 그 사람을 따라 갈 수는 없어. 

 Thậm chí dù có chạy thì cũng không thể theo kịp người đó. 

아무리 머리를 써봤댔자, 좋은 생각이 나올 것 같지 않군요. 

 Thậm chí dù có dùng đầu óc cỡ nào đi nữa thì hình như cũng không có ý gì hay. 

42.  – 자마자: Hành động đi trước vừa kết thúc thì xảy ra hành động đi sau. 

Ví dụ: 

동생이 자리에 눕자마자 코를 골기 시작했습니다. 

 Em tôi vừa nằm xuống thì bắt đầu ngáy. 

이젠 기억력이 없어져서 뭘듣자마자 잊기가 예사요 

 Bây giờ trí nhớ không còn nên vừa nghe gì xong là quên liền. 

친구들이 수업이 끝나자마자 어디론가 사라졌어요. 

 Giờ học vừa kết thúc là mấy đứa bạn biến đi đâu mất. 

어머니께서 그 음식을 먹자마자 토하셨어요. 

 Mẹ vừa ăn món đó liền ói ra. 

귀국하자마자 인사차 사장실에 들렀습니다.  

 Vừa về nước liền ghé phòng giám đốc để chào hỏi. 

43.  – 지 : Diễn tả sự nhấn mạnh vế câu trước, so sánh với vế câu sau. 

Ví dụ: 

넌 너지 내가 아니야. Cậu là câu, tớ là tớ. 

콩심은 데 콩나지 팥이 날까?  

그만하면 됐지 더 바랄 게 있어요? Nếu đến mức đó thì được rồi, còn mong gì hơn nữa à ? 

그는 나이만 먹었지 하는 짓이 아직 어려요. Anh ấy chỉ già thôi chứ hành động thì còn trẻ con lắm. 

말만 잘하지 실천에 옮기지 못해. Chỉ giỏi nói chứ đâu có đưa vào thực tiễn được. 

III.  VĨ TỐ KẾT THÚC CÂU   

1. –나 

 Vĩ tố kết thúc câu dạng nghi vấn, chủ yếu được dùng sau động từ làm cho câu văn có cảm giác nhẹ nhàng, 

uyển chuyển. Gắn vĩ tố kết thúc câu dạng tôn trọng “ 요 “. Có thể dùng thay thế với “ – 는/은가”. 

Ví dụ:  

어떻게 하면 외국어를 빨리 배울 수 있나요? 

 Phải làm sao thì mới có thể học tiếng nước ngoài nhanh được nhỉ ? 

윗사람이 바뀌면 아랫사람도 바뀌나요? Nếu cấp trên bị thay đổi thì cấp dưới cũng bị đổi 



sao ? 

제가 그 서류에서 명해야 하나요? Tôi phải ký vào tài liệu đó sao ? 

지금 밖이 얼마나 추운가요? Bây giờ bên ngoài lạnh cỡ nào nhỉ ? 

이걸 신문에 내도 괜찮은가?  Đưa cái này lên báo cũng không sao hả ? 

2. – (으)ㄴ/는/(으)ㄹ걸 

2.1 Diễn tả một cách nhấn mạnh và đường đường ý định hoặc cảm nhận, phán đoán.. của người nói đối với hành 

động hoặc trạng thái nào đó. 

Ví dụ: 

방학이지만, 계속해서 도서관은 여는걸요. 

 Là kỳ nghỉ nhưng chắc thư viện sẽ mở cửa liên tục. 

그 사람은 남의 일이라면, 발벗고 나서는걸요. 

 Hễ là việc của người khác thì chắc chắn rằng người đó . 

그 학생이 작년에 대학원을 졸업한걸요. 

 Chắc là học sinh đó năm ngoái đã tốt nghiệp cao học rồi. 

신호등을 보지 않고 건너면 위험할걸요. 

 Không nhìn đèn tín hiệu mà cứ băng qua thì chắc chắc sẽ nguy hiểm rồi. 

가을에는 호텔마다 만원일걸요. 

 Vào mùa thu chắc các khách sạn đông nghẹt người. 

2.2  

 

Diễn tả sự ân hận hay tiếc nuối về quá khứ. 

Ví dụ: 

속이 안 좋은데, 점심을 굶을걸 그랬어요. 

 Bụng không tốt, phải chi nhịn bữa trưa. 

친구들이 오는 줄 알았으면, 외출하지 않을걸. 

 Phải chi không ra ngoài nếu biết các bạn đến . 

오늘부터 연휴인 줄 알았으면, 여행이라도 갈걸. 

 Phải chi đi du lịch nếu như biết từ hôm nay là kì nghỉ dài. 

미리 시험준비를 했더라면, 좋았을걸.  

 Phải chi chuẩn bị bài thi trước thì có lẽ đã tốt rồi. 

등산계획을 세우기 전에 일기예보부터 알아둘걸. 

 Phải chi biết dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch đi leo núi. 

- (으)ㄹ걸 (그랬다) 



3.  - (으)ㄹ까 :  

3.1 Đuôi từ kết thúc câu. Tùy thuộc vào chủ ngữ mà ý nghĩa sẽ rất đa dạng.Nếu chủ ngữ là ngôi số nhất số ít thì 

có ý nghĩa hỏi ý kiến. Nếu chủ ngữ là ngôi số nhất số nhiều thì mang ý nghĩa hỏi ý kiến để rủ rê.  

Ví dụ: 

(제가)먼저 제 이름을 소개할까요? Tôi sẽ giới thiệu tên tôi trước nhé ? 

(제가) 그 분 사무실에 전화 해볼까요? Tôi sẽ thử gọi điện đến văn phòng vị đó nhé ? 

제가 우선 약속 장소에 나가볼까요? Trước tiên tôi sẽ thử đến điểm hẹn nhé ? 

그 문제에 대해서 같이 의논해볼까요? Chúng ta cùng thảo luận về vấn đề đó nhé ? 

학교에 가지 말고 영화나 볼까요? Đừng đi tới trường, xem phim nhé ? 

다른 회사에서 손을 대기전에 우리가 먼저 시작할까요? 

 Trước khi công ty khác chạm tay tới hay là chúng ta bắt đầu trước nhé ? 

내가 사과하면 그분이 용서할까요? Nếu tôi xin lỗi thì vị đó có tha thứ không nhỉ ? 

한 시간이면 그곳에 도착할 수 있을까요? Nếu là một tiếng thì có thể tới chỗ đó không nhỉ ? 

그 학생이 그 점수로 합격할까요? Học sinh đó sẽ đậu với điểm số ấy không nhỉ ? 

3.2  

 

Chủ ngữ đang phân vân trong việc làm gì đó. Động từ sẽ thường là động từ hành động. Cũng thường kết hợp 

với 말다. 

Ví dụ: 

친구한테 비밀을 얘기할까 말까합니다. 

 Không biết có nên nói bí mật cho bạn bè không. 

다음 학기에는 학교에 올까 말까 생각중이에요. 

 Tôi đang suy nghĩ xem là có nên tới trường trong học kì sau không. 

외국유학을 갈까 말까 망설이고 있습니다. 

 Tôi đang phân vân xem là có nên du học nước ngoài không. 

편지를 쓸까 숙제를 할까 하다가 아무것도 못 했어요. 

 Đang định viết thư hay làm bài tập thì lại không làm gì hết. 

취직을 할까 대학원을 갈까 아직도 망설이는 중입니다. 

 Tôi vẫn còn đang phân vân xem là có nên đi xin việc hay học tiếp cao học. 

4. –(으)리라 

-(으)ㄹ까말까 



4.1 -(으)리 : được dùng gắn vào sau động từ hay tính từ, chủ yếu được dùng trong văn vần hay dùng nhiều trong 

ca từ.Diễn tả ý định tương lai hay suy đoán của người nói. 

Ví dụ: 

이번엔 꼭 성공하리라. 

 Lần này sẽ thành công. 

그 친구는 아마 언제까지라도 잊을 수 없으리라. 

 Người bạn đó đến lúc nào đó cũng sẽ không thể quên được. 

죽은 후엔 꼭 고향산천에 묻히리라.  

 Sau khi chết có lẽ sẽ được chôn trong thiên nhiên quê hương. 

앞으로 남은 생애는 이웃을 위해 살리라. 

 Cuộc đời còn lại sắp tới sẽ sống vì hàng xóm. 

자식으로서 부모에 대한 자식의 도리를 다하리라. 

 Với tư cách là con cái tôi sẽ làm hết tất cả đạo lý của con cái với bố mẹ. 

4. 2  

 

Kết hợp với hình thái câu dẫn để diễn tả ý định tương lai hay suy đoán của người nói. 

Ví dụ: 

그분도 이해를 했으리라고 생각해요. 

 Tôi nghĩ là vị đó đã hiểu rồi. 

잘생각하면, 알게 되리라고 봅니다. 

 Tôi nghĩ là nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ biết được thôi. 

앞으로 10년이면, 경제사정이 퍽 좋아지리라고 느껴요. 

 Tôi cảm thấy rằng nếu 10 năm nữa thì tình hình kinh tế sẽ tốt hơn nhiều. 

약속시간에 좀 늦어도 괜찮으리라고 생각하셨어요? 

 Anh có nghĩa rằng dù trễ giờ hẹn thì sẽ không sao không ? 

그 사람도 그런 오해를 받으리라고는 상상도 못했을 거에요. 

 Người đó chắc cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ bị hiểu lầm như thế này. 

5. –ㄴ/는담 

Đây là thể văn nói, là dạng rút gọn của vĩ tố kết thúc câu thể 해 “-단말인가", “ –는/ㄴ담” được dùng với 

động từ và tính từ, “ (이)람” dùng với vị từ 이다. Có nhiều trường hợp ở trước vị ngữ xuất hiện các trạng ngữ 

như 이렇게, 저렇게 … bổ nghĩa để vị từ làm vị ngữ trở thành cách diễn đạt nhất mạnh. Dùng khi càu nhàu . 

Có ý nghĩa không đồng ý của đối phương và quở trách hay khiển trách một cách nhẹ nhàng. 

-(으)리라고 



Ví dụ: 

무슨 말을 그렇게 한담. Nói gì thế. 

무슨 음식을 그렇게 소리 내고 먹는담. Ăn gì mà phát ra tiếng thế. 

뭘 그렇게 꾸물거린담. Làm gì mà lại cà rà thế. 

뭐가 그리 좋담. Tốt gì chứ. 

이많은 일을 어떻게 혼자 한담. Làm sao một mình làm được nhiều việc thế này chứ. 

 

CHƢƠNG 4 – TRỢ  ĐỘNG TỪ 

1. Auxiliary verbs follow main verbs in the sentence, adding, modifying or supplementing the unique meanings 

with which they are associated (see p171, part I, K.G.I.L. In K.G.I.L. part I, auxiliary verbs are classified by 

their associated meanings). Thirteen auxiliary verbs are presented below. The presentations are more in-depth 

than they are presented in K..G.I.L part I. 

1.1 – 아 (어/여) 오다/가다 : Diễn tả sự duy trì trạng thái của hành động. 

Ví dụ: 

그는 이번학기에 계속해서 숙제를 잘해 왔습니다. 

 Anh ấy học kì này đã luôn làm bài tập giỏi. 

저는 그 할머니를 어머니처럼 모셔 왔어요. 

 Tôi đã chăm sóc cho người bà đó như mẹ . 

앞으로는 혼자의 힘으로 살아갈 겁니다. 

 Sắp tới tôi vẫn sẽ sống một mình bằng sức mình. 

지금껏 한국에서 살아오면서 많은 것을 느꼈어요.  

 Tôi đã sống ở HQ và cảm nhận được nhiều thứ. 

저는 10년 동안 취미로 우표수집을 해왔습니다. 

 Suốt 10 năm tôi có sở thích sưu tầm tem . 

❖Trong trƣờng hợp sau lại mang ý nghĩa khác, diễn tả đi hoặc đến trong trạng thái hành động phía 

trƣớc đƣợc duy trì. 

Ví dụ: 

땅에 떨어진 신문 좀 집어오세요. Hãy nhặt tờ báo rớt trên đất tới dùm. 

그 학생은 숙제를 잘 해 옵니다. Học sinh đó đã làm bài tập rồi tới. 

약방에 가서 약을 사올까요? Tôi đi mua thuốc rồi mang về nhé ? 

옆집 아주머니가 떡을 해 왔습니다. Bà cô ở nhà kế bên làm bánh gạo tới. 

영수 생일에는 내가 케이킥을 만들어 Tôi sẽ làm bánh kem mang tới vào ngày sinh nhật  



오겠습니다 của Yongsu. 

1.2 Trƣờng hợp diễn tả trạng thái diễn tiến với việc duy trì trạng thái của hành động phía trƣớc đến hiện 

tại hoặc hƣớng đến tƣơng lai. 

Ví dụ: 

오랫동안 꾸준히 노력해 왔는데도 결과는 좋지 않았습니다. 

 Tôi đã luôn nỗ lực trong thời gian dài nhưng kết quả lại không tốt. 

나쁜 버릇은 하나씩 고쳐가도록 합시다. 

 Chúng ta hãy cùng cố gắng sửa từng thói quen xấu nhé. 

계속 단점을 보완해가면 훌륭한 작품이 될 겁니다. 

 Nếu cứ giữ những khuyết điểm thì sẽ trở thành tác phẩm kiệt xuất. 

시대가 변천해감에 따라 사람들의 사고방식도 바뀌지요. 

 참고 살아가노라면 좋은 일도 있을 거예요. 

 Hễ nhịn nhục sống thì việc tốt cũng sẽ tới thôi. 

 

2. – 아 (어/여)가지고 

2.1 Là hình thái kết hợp giữa vĩ tố liên kết 아/어/여 với động từ 가지다 và vĩ tố liên kết-고 . Có thể hoán đổi với 

아/어/여서. Diễn tả việc thực hiện hành động của vế trước rồi bảo lưu hay giữ lấy, sau đó thực hiện hành 

động ở vế sau. Được dùng nhiều trong khẩu ngữ. 

Ví dụ: 

뜻밖에 일등을 해가지고 기뻐서 어쩔 줄 몰라요. Bất ngờ được hạng nhất, vui quá không biết làm sao. 

너무 놀라가지고 자리에 눕고 말았어요. Quá đỗi ngạc nhiên, cuối cùng đã nằm ở chỗ ngồi. 

열이 너무 높아가지고 병원으로 데리고 갔어요. Vì sốt cao quá nên đã dẫn vô bệnh viện. 

이 기술을 배워가지고 나도 가르쳐 볼겁니다. Học kỹ thuật này rồi chính tôi cũng sẽ dạy thử. 

각 모임마다 대표가 있어가지고 일을도 맡아 Mỗi buổi gặp mặt đều có đại biểu, đang  

하고 있습니다. giao công việc. 

❖ The following illustrates the use of „가지고‟  which is non-auxiliary verb case. When „가지고‟ is used as 

an auxiliary verb „-아(어,여)‟ must precede „가지고‟  

Ví dụ:  

혼자 다 가지지 말고 나누어 가지세요. 

 Đừng có một mình mà lấy hết, hãy chia ra. 



그 책이 한권밖에 없어서 복사해 가졌습니다. 

 Sách đó chỉ còn có 1 quyển thôi nên tôi đã copy nó. 

내 것을 빼앗을 생각말고 하나 사 가지세요. 

 Đừng có ý định cướp cái của tôi mà hãy mua một cái đi. 

복수여권을 하나 만들어 가졌으면 합니다. 

 Ước gì làm được một cái hộ chiếu dùng nhiều lần thì hay quá. 

이 연은 내가 만들었는데 너 가져. 

 Tôi đã làm con diều này, anh hãy lấy đi. 

2.2  

 

Ví dụ: 

친정에 가서 애기를 낳아데리고 왔습니다. 

 Tôi đi về nhà bố mẹ đẻ để sinh em bé rồi trở về. 

집에 들어올 때 감기 약 좀 사 가지고 오세요. 

 Khi vào nhà hãy mua ít thuốc mang về nhé. 

그 차는 공장에 가서 수리해 가지고 와야겠다. 

 Xe đó đi đến nhà máy để sửa chữa . 

여행갈 때는 상비약을 준비해 가지고 오세요. 

 Khi đi du lịch hãy chuẩn bị thuốc dự phòng nhé. 

유학을 가려면 외국어 실력을 키워 가지고 오라던데요. 

 Nghe nói nếu định đi du học thì phải trau dồi thực lực. 

3.  – 아 (어/여) 놓다 

3.1  Là dạng kết hợp giữa vĩ tố liên kết 아/어/야 với trợ động từ 놓다, kết hợp với một số động từ. Có nghĩa chỉ 

trạng thái hoàn tất của động từ đi trước được bảo tồn nguyên vẹn. 

Ví dụ: 

어렸을 적 사진을 많이 찍어 놓았어요? 

 Bạn đã chụp sẵn nhiều hình lúc còn nhỏ à ? 

제가 김 선생님 댁 전화번호를 알아 놓았습니다. 

 Tôi đã tìm tìm hiểu sẵn số điện thoại nhà giáo viên Kim. 

그것을 사 놓으면 언젠가 필요할 때가 있을 겁니다. 

 Nếu mua sẵn cái đó thì lúc nào đó sẽ có khi cần nó. 

빨래를 그렇게 쌓아 놓으면 어떻게 해? 

 Nếu cứ dồn đồ giặt như thế thì phải làm sao chứ ? 

-아(어,여)가지고오다/가다 



창문을 열어 놓으면 파리가 들어오기 쉬워. 

 Nếu mở cửa sổ khơi khơi thì dễ bị ruồi bay vào. 

3.2  „놓다‟ in „-아(어,여)놓다‟ can conjugate or be accompanied by other elements 

Ví dụ: 

사람을 기다리라고 해 놓고서 뭘 하시는 거에요? 

 Kêu đợi rồi giờ lại đang gì vậy ? 

일을 시작해 놓긴 했지만, 도와 줄 사람이 없어서 걱정이에요. 

 Đã bắt đầu công việc rồi ,nhưng tôi rất lo vì không có người giúp. 

원칙을 세워 놓고는 하나도 따르지 않습니다. 

 Lập ra hết nguyên tắc nhưng lại không làm theo dù chỉ là 1 cái. 

회의석상에서는 찬성해 놓고 지금 와서 딴 소리하시면 어떻게 합니까? 

 Trong buổi họp thì lại tán thành, còn bây giờ thì lại nói khác thì phải làm sao đây. 

하라시는 대로 해 놓을 테니 한번 검토해 주십시오. 

 Vì tôi làm sẵn theo như kêu tôi làm nên hãy kiểm tra một lần đi. 

❖The following use of „놓다‟ is not an instance of an auxiliary verb 

Ví dụ:  

난로에 찻물을 올려놓고서 깜박 잠이 들었습니다. Bỏ sẵn nước lạnh vào lò rồi ngủ thiếp đi. 

그 짐을 여기에 내려놓으세요. Hãy đặt sẵn hành lý đó ở đây. 

이것을 저쪽으로 옮겨놓읍시다. Hãy chuyển sẵn cái này sang chỗ đó. 

그 옷걸이는 저 구석에 세워 놓았습니다. Cái móc áo đó đã được đặt sẵn ở trong góc. 

손님상을 안방에 차려놓았습니다. Tôi đã dọn bàn sẵn cho khách ở phòng trong. 

4.  – 아 (어,여)다가 

Ví dụ: 

양복감을 사다가 양복점에 맡겼어요. 

 Mua vải may comple sẵn rồi giao cho tiệm may comple. 

그상에 있는 화병 좀 가져다가 주시겠습니까? 

 Anh có thể lấy bình hoa ở cái bạn kia đưa cho tôi không ? 

음식을 만들어다가 친구한테 주었더니 좋아하던데요. 

 Tôi làm đồ ăn rồi mang cho bạn nên bạn rất thích. 

가끔 저녁을 중국집에서 시켜다가 먹어요. 

 Thỉnh thoảng gọi đồ ăn tối ở nhà hàng Trung Quốc rồi ăn. 



원자재는 수입해다가 만들어서 수출을 합니다. 

 Nhập khẩu nguyên vật liệu rồi làm để xuất khẩu. 

5. –아 (어,여) 두다 

5.1 Vĩ tố liên kết 아/어/여 + động từ 두다 .Chỉ kết hợp với ngoại động từ. Chỉ trạng thái kết thúc hành động được 

giữ nguyên lâu dài. 

Ví dụ: 

내 몫도 남겨두십시오. Hãy chừa sẵn phần tôi nữa nhé. 

사장님 댁을 알아두었어요. Tôi tìm hiểu sẵn nhà giám đốc rồi. 

그의 자는 제 자리에 놓아두겠습니다. Tôi sẽ đặt sẵn cái ghế đó vào đúng chỗ. 

호텔을 미리 예약해둘까요? Chúng ta đặt sẵn khách sạn nhé ? 

이따가 배가 고플 테니까 지금 많이 먹어둬요. Lát nữa sẽ đói nên bây giờ ăn nhiều trước. 

5.2  „두다‟  can conjugate in a variety of  ways 

Ví dụ: 

무엇이든지 배워두면 유용할 때가 있어요. 

 Học sẵn bất kì cái gì đó thì cũng có lúc hữu dụng . 

아이를 재워두고 시장에 갔어요. 

 Ru con ngủ sẵn rồi đi chợ. 

시험준비를 다해두고는 하나도 안 했다고 해요. 

 Chuẩn bị sẵn kì thi nhưng lại nói không làm gì hết. 

이 책은 좋은 책이니까 읽어두도록 하십시오. 

 Sách này là sách hay nên hãy cố gắng đọc hết nhé. 

그 집 가는 길을 잘 알아두었다가 한번 찾아가세요. 

 Tôi đã tìm hiểu sẵn đường đến nhà đó nhưng anh cứ đi tìm một lần xem. 

6.  – 아(어,여) 버리다 : Chủ yếu kết hợp với động từ. Có liên quan với nghĩa của động từ 버리다, dùng khi nói 

đến hành động kết thúc hoàn toàn. 

6.1  Ví dụ: 

이 일은 오늘로 끝내버리세요. 

 Hôm nay hãy kết thúc công việc này xong xuôi hết nhé. 

이 서류는 불에 태워버리겠습니다. 

 Tôi sẽ thiêu hủy sạch tài liệu này trong lửa. 



그 종이를 다 써버리기 전에 갖다두세요. 

 Trước khi xài hết giấy đó thì lấy sẵn nhé. 

용돈을 다 써버리고 또 달라고 합니다. 

 Xài sạch hết tiền tiêu vặt rồi lại xin thêm. 

내가 할말을 그가 다 해버려서 난 잠자고 있었습니다. 

 Vì anh ấy đã nói sạch hết những điều tôi muốn nói nên tôi ngủ. 

6.2  

 

Diễn tả ý nghĩa nếu sai một tí thôi thì thành ra trạng thái như vế chính, nhưng may mà không xảy ra như vậy. 

Ví dụ: 

시장에 갔다가 돈을 잃어버릴 뻔했어요. 

 Đi chợ thì suýt nữa làm mất sạch tiền. 

말하지 않았으면 다 먹어버릴 뻔했어요. 

 Nếu như không nói thì suýt nữa ăn sạch rồi. 

말리지 않았으면 이것도 태워버릴 뻔했어요. 

 Nếu không làm khô thì suýt nữa làm cháy luôn cái này. 

그 일을 도중에서 포기해버릴 뻔했어요.  

 Suýt nữa từ bỏ công việc đó giữa chừng. 

방 바닥에 놓아두었기 때문에 잘못하면 애기가 찢어버릴 뻔했었죠. 

 Vì đặt sẵn trên sàn phòng, nếu làm sai thì suýt nữa em bé xé rách rồi. 

 

 

Diễn tả ý nghĩa trải qua nhiều quá trình, cuối cùng hành động kết thúc, động tác hoàn tất. 

Ví dụ: 

그는 마음에 간직하지 못하고 다 말해 Anh ấy không giữ được trong lòng và cuối cùng đã  

버리고 맙니다. nói ra hết. 

재미있는 책이면 단번에 다 읽어버리고 맙니다. Nếu là sách hay thì đọc sạch hết một lần. 

그는 화가 나서 밖으로 나가버리고 말았어요. Anh ấy nổi giận, cuối cùng bỏ đi ra ngoài. 

그녀는 유혹에 빠져버리고 말았답니다. Nghe nói cô ấy đã bị dụ dỗ mất rồi. 

선생님과의 약속을 깜빡 잊어버리고 말았어요. Tôi đã quên lời hứa với thầy mất rồi. 

 

 

-아 (어,여)버릴뻔했다 

아 (어,여)버리고말다 

아 (어,여)버릴까봐 



Diễn tả ý nghĩa lo ngại hành động như thế xảy ra, hoặc tình huống như thế hình thành. 

Ví dụ: 

그 분의 성함을 잊어버릴까 봐 수첩에 적어두었어요. 

 Vì sợ quên mất tên của vị đó nên tôi đã viết sẵn vào sổ tay. 

아이들이 그 과자를 다 먹어버릴까 봐 좀 남겨두었어요. 

 Vì sợ mấy đứa nhỏ ăn hết bánh đó nên tôi đã chừa lại một ít. 

애기가 약을 삼켜버릴까 봐 높은 데 올려놓았어요. 

 Vì sợ em bé nuốt thuốc nên tôi đã để vào chỗ cao. 

일을 다 망쳐버릴까 봐 그 사람들에게 시킬 수가 없었어. 

 Vì sợ làm hỏng việc nên không thể kêu người đó. 

통근버스를 놓쳐버릴까 봐 뛰었습니다. 

 Vì sợ lỡ xe buýt đi làm nên tôi đã chạy. 

 

Ví dụ: 

그분이 내 이름을 잊어버리지 않고 기억하고 있더군요. 

 Vị đó không quên mất tên tôi mà vẫn còn nhớ đấy. 

이 먼지를 쓸어버리지 않고 왜 그냥 두었어요?  

 Không quét sạch bụi này, tại sao cứ để như thế ? 

오늘로 그일을 끝내버리지 않고 또 남았군. 

 Hôm nay không làm xong hết công việc đó, thì ra vẫn còn lại. 

이 책은 없애버리지 말고 잘 두어요. 

 Đừng bỏ sách này mà cứ để như thế. 

그 회사와의 관계를 단번에 끊어버리지 말고 서서히 끊으세요. 

 Đừng cắt đứt quan hệ với công ty đó một lần mà hãy cắt đứt từ từ thôi. 

7. –아(어,여)보다 : diễn tả sự thực hiện thử hành động của động từ đi trước. 

7.1 Ví dụ: 

요즘은 한국소설을 조금씩 읽어 보고 있습니다. 

 Dạo này tôi đang thử đọc sách tiểu thuyết HQ. 

설악산에는 올라가보았습니다. 

 Tôi đã thử đi lên núi Sorak. 

전 고생을 많이 해보았어요. 

아 (어,여)버리지 않고 / 말고 



 Tôi đã thử sống cực khổ rồi. 

하라고하시면 이 일을 맡아보겠습니다. 

 Nếu kêu làm thì tôi sẽ thử nhận việc này. 

어떤 사람인지 한번 만나보겠어요. 

 Tôi sẽ thử gặp một lần người nào đó. 

7.2  '보다' in '아(어,여) 보다' conjugates in a variety of ways 

현지에 가보면 정말 실감할 수 있을 거야. 

 Nếu thử đến hiện trường thì sẽ có thể cảm nhận như thật. 

한국에 와보니까 생각했던 것과 다른 점이 있습니다. 

 Vì thử tới HQ nên tôi thấy có nhiều điểm khác với những cái tôi từng suy nghĩ. 

먹어 보아야 맛을 알 수 있지요. 

 Phải ăn thử thì mới có thể biết được mùi vị chứ. 

고생을 해보아야 남의 어려움을 알 수 있어요. 

 Phải thử sống khổ cực thì mới có thể hiểu được sự khó khăn của người khác. 

전 돈이 있으면 세계 일주를 해보고 싶습니다. 

 Nếu có tiền tôi muốn thử đi du lịch khắp thế giới. 

7.3   

 

Ví dụ: 

제가 이 노래를 한번 불러볼까요? 예, 불러보십시오. 

 Tôi sẽ thử hát bài này một lần nhé ? Vâng, anh hãy thử hát đi 

무대에 나가볼까요? 예, 나가보십시오. 잘 하실 겁니다. 

 Hay tôi thử ra lên sân khấu nhé ? Vâng, thử lên sân khấu đi. Anh sẽ làm tốt mà. 

우리 미식축구를 해볼까요? 예, 그럽시다 (해봅시다) 

 Chúng ta thử chơi bóng đá Mỹ nhé ? Vâng, cùng chơi nào. 

이번에는 항공편으로 보내볼까요? 예, 그럽시다. 

 Lần này thử gửi bằng đường hàng không nhé ? Vâng, cùng thử làm thế đi. 

그 사람에게 이 일을 시켜볼까요? 예, 시켜봅시다. 

 Thử kêu người ấy làm việc này nhé ? Vâng, chúng ta hãy thử kêu xem sao. 

 

 

Ví dụ: 

동남아에 가 본 일이있습니다. Tôi đã từng đi Đông Nam Á. 

회사를 경영해 본 일이 있습니까? Anh đã từng kinh doanh công ty chưa ? 

-아(어,여) 볼까요? 

-아(어,여) 본알이있다/없다 



어려움을 겪어 본 일이 없어요. Tôi chưa từng vướng phải khó khăn. 

추첨에 당선해 본 일이 없대요. Nghe nói chưa từng trúng tuyển bốc thăm.  

그를 만나 본 일은 없지만 말은 많이 들었지요. 

 Tôi chưa từng gặp anh ấy nhưng đã nghe nhiều về anh ấy rồi. 

 

 

Ví dụ: 

그 아이한테 타일러 보긴했지만 말을 듣지 않습니다. 

  

그 방법을 시도해 보긴했지만 성공하지 못했답니다. 

 Nghe nói đã thử làm cách đó rồi nhưng không thành công. 

보신탕을 먹어 보긴했지만 좋아하지 않아요. 

 Tôi đã thử ăn món thịt chó hầm rồi nhưng không thích. 

그분은 한번 만나 보긴했지만 잘은 모릅니다. 

 Tôi đã thử vị đó một lần rồi nhưng không biết rõ. 

오늘 조간신문을 읽어 보긴했지만 그 기사는 못 봤는데요. 

 Tôi đã đọc thử báo sang nay nhưng không xem được kí sự đó. 

8.  –아 (어,여) 보이다 : dùng khi quan sát sự vật thông qua thị giác rồi suy đoán điều đó thế nào đó. 

8.1  Used in combination with an adjectival verb,  a feeling or  an awakening to something is conveyed. 

'보이다' is a passive form of  '보다'. A causative form of the verb is also '보이다'. The difference  

between the passive and the causative form can be delineated by the sentence context 

Ví dụ: 

요즘은 퍽 건강해 보입니다. 

 Dạo này trông có vẻ khỏe mạnh quá. 

그 책은 어려워 보이는데요. 

 Sách đó trông có vẻ khó. 

이런 옷을 입으면 날씬해 보이겠죠? 

 Nếu mặc áo như thế thì sẽ trông có vẻ mảnh mai đúng không ? 

그분은 나이에 비해 젊어 보일 거에요. 

 Vị đó trông có vẻ trẻ hơn tuổi. 

안경을 쓰면 무서워 보이는 것 같아요. 

 Nếu đeo mắt kính thì dường như trông có vẻ đáng sợ. 

-아(어 ,여) 보긴했지만  



8.2  The following examples illustrate the variety of ways the verb ending conjugate. Three other common 

uses of '-아(어,여)보이다' are also examined 

Ví dụ: 

겸손해 보였지만 사실은 위선자였어요. 

 Trông có vẻ khiêm tốn nhưng thật ra chỉ là người giả làm ra vẻ lương thiện thôi. 

그 학생은 작아 보이지만 재어 보면 꽤 큽니다. 

 Học sinh ấy trông có vẻ nhỏ nhưng nếu nhìn kĩ thì khá cao to đấy. 

남에게 초라해 보이지 않도록 옷을 깨끗이 업었습니다. 

 Tôi đã mặc áo sạch sẽ người khác không thấy tôi nghèo nàn. 

추워 보이는데 이 외투 입으시겠어요? 

 Trông có vẻ lạnh, sẽ mặc áo khoác chứ ? 

그는 연약해 보이면서도 강한 힘을 가지고 있어요. 

 Anh ấy trông có vẻ yếu đuối nhưng lại có sức khỏe. 

 

 

Ví dụ: 

그것이 예뻐 보이긴해도 질이 좋지 않습니다. 

 Cái này trông có vẻ đẹp nhưng chất lượng lại không tốt. 

혼자 사는 것이 외로워 보이긴해도 편할 것 같아요. 

 Sống một mình trông có vẻ cô đơn nhưng dường như lại thoải mái. 

그분 성격이 활달해 보이긴해도 실은 소심한 사람이죠. 

 Tính tình vị đó trông có vẻ rộng rãi nhưng thật ra là người hẹp hòi. 

그 옷이 커보이긴해도 입으면 꼭 맞아요. 

 Áo đó trông có vẻ to nhưng nếu mặc vào thì rất vừa. 

이 김치가 매워 보이긴해도 먹어 보니까 맵지 않습니다. 

 Kim chi này trông có vẻ cay nhưng ăn thử rồi thấy là không cay. 

 

 

Ví dụ: 

겉이 좋아 보인다고 반드시 속도 좋은 건 아니에요. 

 Không phải cứ nói bên ngoài trông có vẻ tốt thì nhất định bên trong cũng tốt đâu. 

교양이 있어 보인다고 반드시 교육을 많이 받았다고는 할 수 없어요. 

 Không thể nói rằng trông có vẻ có giáo dục thì nhất định đã được giáo dục nhiều đâu. 

문제가 쉬워 보인다고 반드시 쉽게 풀리는 것은 아닙니다. 

-아(어 /여) 보이긴해도  

-아(어 ,여) 보인다고반드시  + negative 



 Không phải cứ vấn đề trông có vẻ dễ thì nhất định được giải quyết dễ dàng đâu. 

얌전해 보인다고 반드시 좋은 신부감은 아니에요. 

 Không phải cứ trông có vẻ nhã nhặn thì nhất định sẽ là người vợ tốt đâu. 

꾸준해 보인다고 반드시 성공하는 것도 아니랍니다. 

 Nghe nói không phải cứ bền bỉ thì nhất định sẽ thành công đâu. 

 

 

Ví dụ: 

무늬에 따라 키가 커 보이는 것도 있습니다. 

 Có có cái trông có vẻ cao tùy theo hoa văn. 

사랑하는 사람이 가장 훌륭해 보이는 때가 많다. 

 Cũng có nhiều khi người mình yêu thương trông có vẻ tài giỏi nhất. 

그녀는 순해 보일 때도 있고 쌀쌀해 보일 때도 있다. 

 Cô ấy cũng có lúc trông có vẻ hiền lành và cũng có nhiều lúc trông có vẻ lạnh lung. 

그분의 얼굴은 우울해 보이는 면도 없지 않아요. 

 Gương mặt của vị đó cũng có nét trông có vẻ u buồn. 

인간에겐 강한면도 있는 반면에 약해 보이는 면도 없진 않습니다. 

 Con người cũng có mặt mạnh mà cũng có mặt yếu. 

9.  – 아 (어,여)빠지다 : dùng làm cách diễn tả mạnh với nghĩa phủ định thông qua nghĩa "quá mức thế nào đó 

nên dẫn đến tình cảnh tồi tệ ". 

Ví dụ: 

그 기계는 낡아 빠졌어요. 

 Cái máy này cũ quá rồi. 

그 아이는 게을러 빠져서 성공하기는 글렀어요. 

 Em bé đó quá lười nên không thể thành công được. 

그런 썩어 빠진 생각으로는 이 세상을 살아가기가 어렵겠지요. 

 Với suy nghĩ hỏng như thế sẽ khó sống trên đời này. 

채소는 말라 빠지기 전에 먹어야겠어요. 

 Sẽ phải ăn trước khi rau củ khô hết. 

시어 빠진 김치는 김치찌개를 해도 맛이 없습니다.  

 Dù có làm canh kim chi bằng kim chi chua thì cũng không ngon. 

10. – 아(어,여) 있다 / 계시다 : diễn tả trạng thái hành động hoàn thành được kéo dài. 

10.1 Ví dụ: 

-아(어 ,여) 보이는것 /면도있다  



할머니는 아직 살아계십니다. Bà tôi vẫn còn sống. 

그분의 사진이 벽에 걸려 있었어요. Bức ảnh của người đó vẫn còn được treo trên tường. 

성경이 밥상 위에 놓여 있을 거에요. Quyển kinh thánh sẽ được đặt trên bàn cơm. 

냉장고에 먹을 게 아직 남아 있습니까 ? Vẫn còn đồ ăn trong tủ lạnh à ? 

아침 10시까지 외등이 켜져 있었어요. 10 giờ sáng mà đèn đường vẫn còn được mở. 

10.2  Ví dụ: 

문이 열려 있으면 들어가고, 닫혀 있으면 두들겨봐라. 

 Nếu cửa đang mở thì đi vào, nếu bị đóng thì hãy gõ cửa nhé. 

꽃병에 꽃이 꽂혀 있으니까, 실내 분위기가 훨씬 부드럽군요. 

 Hoa được cắm vào bình hoa nên không khí trong phòng nhẹ nhàng hẳn. 

서로 멀리 떨어져 있어도 자주 만나는 편이죠. 

 Dù có xa cách nhau nhưng vẫn thường gặp nhau. 

몸은 학교에 와 있지만 마음은 딴 데가 있는 것 같군요. 

 Cơ thể đang ở trường mà tâm hồn thì dường như đang đi đến nơi khác. 

외국에 나가 있어서 국내 사정을 잘 몰라요. 

 Vì tôi đang đi ra nước ngoài nên tôi không biết rõ tình hình trong nước. 

11. – 아 (어,여)주다 / 드리다 : diễn tả chủ ngữ thực hiện hành động đó trên tinh thần phục vụ khách thể. Dạng 

tôn trọng dùng 아/어/여드리다. 

11.1  Ví dụ: 

그는 항상 남의 일을 잘 도와줍니다. 

 Anh ấy luôn giúp đỡ người khác. 

김 선생님은 우리에게 노래를 가르쳐 주십니다. 

 Thầy Kim dạy chúng tôi hát. 

이 옷은 졸업 기념으로 형님이 사주신 것입니다. 

 Cái áo này là cái anh tôi đã tặng làm quà kỉ niệm tốt nghiệp. 

어제 알려드린 주소와 전화번호를 기억하시나요? 

 Anh có nhớ địa chỉ và số điện thoại mà hôm qua đã cho biết không ? 

자네가 일러준대로 해보겠네. 

 Tôi sẽ thử làm theo như anh đã chỉ. 

11.2  

 

 -아(어 ,여) 주시겠읍니까?/ -아(어 ,여) 드리겠읍니까? 



Ví dụ: 

저에게 독일어를 가르쳐 주시겠습니까? 예, 가르쳐 드리겠습니다. 

 Anh sẽ dạy cho tôi tiếng Đức chứ ? Vâng, tôi sẽ dạy cho. 

이것을 설명해 주시겠습니까? 예, 설명해 드리겠습니다. 

 Anh sẽ giải thích dùm cái này chứ ? Vâng, tôi sẽ giải thích cho. 

그 친구한테 내 안부 좀 전해 주시겠습니까? 예, 만나면 전해 드리죠. 

 Anh sẽ chuyển lời hỏi thăm của tôi đến người bạn đó dùm chứ ? Vâng, nếu gặp tôi sẽ chuyển dùm cho. 

선생님의 차에 태워 주시겠습니까 ? 예, 태워 드리겠습니다. 

 Thầy có thể cho em đi nhờ xe không ạ ? Vâng, tôi sẽ chở dùm. 

저 대신 회의에 참석해 주시겠습니까? 아니오, 그렇게 해드릴 수 없습니다. 

 Anh có thể tham dự cuộc họp thay tôi không ? Không, tôi không thể làm dùm được. 

 

11.3   

 

Ví dụ: 

수학을 가르쳐 드릴까요? 예, 가르쳐주십시오. 

 Tôi sẽ dạy cho anh toán nhé ? Vân, làm ơn dạy cho tôi đi. 

제가 그리로 안내해 드릴까요? 예, 그렇게 해주십시오. 

 Tôi sẽ hướng dẫn dùm nhé ? Vâng, hãy làm dùm như thế. 

이 책을 빌려 드릴까요? 예, 빌려 주십시오. 

 Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách này nhé ? Vâng, hãy cho tôi mượn. 

그 가방을 제가 들어 드릴까요? 예, 감사합니다. 

 Tôi sẽ cầm dùm anh cái cặp đó nhé ? Vâng, cám ơn. 

그런 물건을 구해 드릴까요? 예, 좀 구해 주십시오. 

 Tôi sẽ tìm dùm món đồ như thế dùm nhé ? Vâng, xin hãy tìm dùm. 

11.4  

 

Ví dụ: 

제가 순경한테 길을 가르쳐 달라고했죠.  

 Tôi đã nhờ SunKyong chỉ đường dùm rồi. 

친구가 돈을 꿔 달라고 했지만 거절했습니다. 

 Bạn tôi vay mượn tiền nhưng tôi đã từ chối. 

추천장을 써 달라고 했더니, 내일 들으라고 하시더군요. 

 Tôi đã nhờ viết thư giới thiệu, bảo rằng ngày mai hãy tới. 

-아(어 ,여) 드릴까요?/ -아(어 ,여) 주십시오  

-아(어 ,여) 달라고하다  



영희가 자기 일을 도와 달라고 전화했습니다. 

 YongHee đã gọi điện xin giúp đỡ công việc của mình. 

친구가 숙제를 보여 달라고 그러던데요. 

 Bạn đã xin xem bài tập. 

12.  –아(어,여) 치우다 : diễn tả nhấn mạnh hành động đƣợc hoàn thành xong hẳn 

Ví dụ: 

쓸데없는 책들은 다 집어 치우세요. 

 Hãy nhặt hết những quyển sách không sử dụng. 

아주머니께서그많은빨래를 단숨에해치웠습니다. 

 Bà cô thở ngắn thở dài giặt sạch đống đồ giặt ấy. 

그 남자는 노름에 팔려서 집까지 팔아 치웠대요. 

 Nghe nói anh ấy vì chơi cờ bạc nên đến cái nhà cũng bán sạch luôn. 

젊은이에겐 불고기 2인분 먹어 치우는 건 식은 죽먹기죠. 

 Đối với người trẻ ăn sạch 2 phần thịt nướng như ăn áo nguội vậy. 

밥 한 그릇을 눈 깜빡할 사이에 먹어 치우고는 또 달라고 한다. 

 Ăn sạch sẽ bát cơm trong nháy mắt rồi lại xin nữa. 

13.  –(으)러들다 : 

Ví dụ: 

종일 놀다 일하러들면, 아주 잘해요.  

 Nếu nguyên ngày chơi rồi làm việc thì giỏi thật đấy.  

아이들 하는 일을 간섭하러들면 끝이 없어요. 

 Nếu can thiệp vào việc các con đang làm thì không có kết thúc đâu. 

그 남자가 말하러들면, 아주 시끄럽습니다. 

 Nếu anh ấy nói thì rất ồn ào. 

문제를 삼으러들면, 문제 아닌 게 없는 것 같습니다.  

 Nếu coi như vấn đề thì hình như không phải là vấn đề. 

물건값을 깍으러들면, 왜 못 깍겠습니까? 

 Nếu giảm giá thì sẽ không giảm giá sao ? 

II. COMBINING VERBS TO FORM NEW VERBS. 

1.  –아(어,여)오다/가다 : diễn tả sự duy trì trạng thái của hành động. 

Ví dụ: 

이 계단으로 해서 2층에 올라갑니다. Đi lên lầu 2 bằng cầu thang này. 



밖에서 들어 오면 손발을 닦지요.  Nếu từ bên ngoài vào thì phải rửa tay chân. 

시내에 나가실 거에요? Sẽ đi ra ngoài thành phố chứ ? 

저 쪽에서 아이들이 달려 오고 있습니다. Bên đó mấy đứa nhỏ đang chạy tới. 

기러기가 외롭게 가을 하늘을 날아가고 있었어요.  

2.  –아(어,여)지다 : diễn tả quá trình trạng thái tự biến đổi từng chút một.  

2.1 The following examples illustrate the use of 'adjectival verb + '아(어여) 지다'. As explained above '-아(어,여) 

지다' may change the grammatical function of the verb. '-아 (어,여) 지다' conveys the situation described by 

its preceding adjectival verb gradually wrosening  

Ví dụ: 

이젠 날씨가 점점 추워 집니다. 

 Bây giờ thời tiết dần lạnh. 

그렇게 열심히 연습하면 발음이 좋아질 겁니다. 

 Nếu luyện tập chăm chỉ như thế thì phát âm sẽ tốt ra. 

그런 환경에서 자라면 누구나 성격이 비뚤어질 겁니다. 

 Nếu lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì bất kì ai tính tình cũng sẽ trở nên hư hỏng. 

배우면 배울수록 어려워지는 군요. 

 Càng học càng thấy ngày càng khó. 

자주 만나지 못하니까 멀어지는 것 같습니다. 

 Vì không được gặp thường xuyên nên dường như ngày càng trở nên xa cách. 

2.2  Trƣờng hợp kết hợp với động từ thì mang ý nghĩa bị động. 

Ví dụ: 

소나기가 쏟아지다가 금방 해가 났어요. Mưa rào đang trút nước thì mặt trời ló dạng. 

숨이 끊어 졌다가 다시 살아났어요. Ngưng thở thì sống lại. 

그 일이 알려지기 전에 발표하십시오. Trước khi việc đó được cho biết thì hãy phát biểu . 

어렸을 때의 추억이 점점 잊혀져가고 있어요. Những kỉ niệm khi còn nhỏ đang bị quên lãng. 

잘 삶아져서 먹기가 좋은데요. Sống tốt để ăn thì thật tốt. 

2.3 The use of '-아(어,여) 지다' is possible with almost all adjectival verbs 

Ví dụ: 

하다가 어려워지면 도움을 청하세요. 

 Nếu đang làm mà khó quá thì hãy nhờ giúp đỡ. 

점점 어두워지는데 집으로 돌아갑시다. 



 Trời đang tối dần, hãy về nhà. 

내 몸이 불편하면 만사가 귀찮아지기도 하죠. 

 Nếu cơ thể tôi không được khỏe thì mọi sự cũng sẽ trở nên phiền phức. 

사이가 너무 멀어지지 않도록 자주 연락해야겠습니다. 

 Sẽ phải thường xuyên liên lạc để không bị ngày càng xa cách. 

분위기가 갑자기 엄숙해지므로 농담을 할 수가 없었어요. 

 Vì bầu không khí trở nên nghiêm trọng nên không thể nói đùa được. 

2.4  

 

Ví dụ: 

그 초가집이 쓰러져가고 있어요. Cái nhà tranh đó đang ngày càng muốn sập. 

옛날 관습이 점점 사라져가고 있습니다. Những tập quán ngày xưa ngày càng mất dần. 

그 일이 내 기억에서 멀어져가고 있는데요. Công việc đó đang ngày càng xa khỏi kí ức của tôi. 

어렸을 때 추억이 잊혀져가고 있어요. Những kí ức khi còn nhỏ đang dần bị quên lãng. 

그 두사람의 사랑이 식어져가고 있는것 같습니다.  

 Dường như tình yêu của 2 người đó đang dần nguội lạnh. 

 

 

Ví dụ: 

교통이 복잡해지기 전에 출근을 서두릅시다. 

 Chúng ta hãy nhanh đi làm trước khi giao thông trở nên phức tạp. 

그 일이 알려지기 전에 공포해 버리세요.  

 Hãy công bố trước khi việc đó được biết đến. 

몸이 더 쇠약해지기 전에 손을 쓰세요. 

 Hãy rửa tay trước khi cơ thể ngày càng suy yếu đi. 

사태가 혼란해지기 전에 수습합시다. 

 Trước khi tình hình trở nên rối reng, chúng ta hãy thu thập. 

두 사람의 사이가 가까워지기 전에 떼어 놓으세요. 

 Hãy tách ra trước khi mối quan hệ của 2 người đó ngày càng thân thiết. 

3.  –아(어,여)하다 : kết hợp với tính từ để biến chúng thành động từ. Những tính từ ở đây được dùng để diễn tả 

trạng thái tâm lý hay cảm giác của người nói. Khi những tính từ trở thành động từ diễn tả hành động thì người 

nói quan sát trạng thái của chủ ngữ rồi diễn tả một cách khách quan. 

Ví dụ: 

어렸을 때는 동물을 싫어했습니다. Khi còn nhỏ tôi rất ghét động vật. 

-아(어 ,여)져가고  있다  

-아(어 ,여) 지기전에  



그는 운동을 참 좋아합니다. Anh ấy rất thích thể thao. 

그녀는 사람 앞에 나서는 것을 부끄러워합니다. Cô ấy ngại ngùng việc đứng trước nhiều người. 

할머님께 이것을 보내 드리면 기뻐하실 거에요. Nếu gửi cái này cho bà, chắc bà sẽ rất vui. 

형이 동생을 얼마나 귀여워하는지 몰라요. Không biết là anh trai rất yêu thương đứa em biết  bao. 

3.1  After a verb is combined with '-아(어,여)하다' the new  verb may conjugate in a variety of ways as shown 

below 

Ví dụ: 

너무 슬퍼했기 때문에 그를 위로 해주느라고 혼이 났어요. 

 Anh ấy buồn quá nên đã an ủi anh ấy, vì vậy đã bị la mắng. 

고향을 그리워하지만 지금은 갈 수 없습니다. 

 Nhớ quê hương nhưng bây giờ không thể đi. 

싫어하다가도 다시 좋아져서 결혼하는 경우도 있더군요. 

 Cũng có trường hợp ghét nhau rồi lại thích nhau rồi đi đến kết hôn. 

한 때는 그를 미워했지만 이젠 그런 감정이 있더군요. 

 Có lúc cũng đã ghét anh ấy nhưng bây giờ bây giờ lại có cảm xúc như thế. 

남이 잘 되는 걸 배아파하지 말고 노력해봐요. 

 Đừng có ghen tức rồi thấy đau với khi người khác được tốt đẹp mà hãy thử cố gắng . 

3.2 

 

Ví dụ: 

그를 좋아하긴 하지만 그냥 친구 관계일 뿐이에요. 

 Thích anh ấy nhưng chỉ là quan hệ bạn bè. 

그분이 좀 곤란해 하긴 했지만 아마 도와주실 거예요. 

 Vị đó cũng rất rối reng nhưng có lẽ sẽ giúp đỡ. 

아직은 좀 외로워하긴 하지만 이제 곧 적응될 거야. 

 Cũng cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ sẽ thích ứng nhanh thôi. 

부탁을 하면 좀 귀찮아 하긴 하겠지만 들어줄 거에요. 

 Nếu nhờ vả thì cũng hơi phiền phức nhưng sẽ giúp đỡ. 

그분의 출세를 부러워 하긴 했지만 곧 단념해 버렸습니다. 

 Ghen tị với sự xuất sắc của vị đó nhưng tôi đã từ bỏ ý định rồi.  

 

CHƢƠNG 5: ADVERBIAL  

I.  PRIMARY ADVERBIALS 

-아(어 ,여)하긴하지만  



II.  SECONDARY ADVERBIALS 

1. „이‟ 

1.1 Ví dụ: 

곱다 고이 

쉽다쉬이 

탐스럽다탐스러이 

반기이, 새로이, 가벼이, 가까이, 외로이, 자유로이 

없다없이 

같다같이 

깊다깊이 

높이, 길이, 많이 , 헛되이, 바삐, 슬피 

1.2 Ví dụ: 

번번 + 이번버이 

쌍쌍 + 이쌍싸이 

나날이, 집집이, 곳곳이, 면면이, 낱낱이 

1.3 Ví dụ: 

일찍 + 이일찍이 ( 일찌기) 

더욱 + 이더욱이 ( 어우기 ) 

반드시, 가득이 

Ví dụ: 

빙긋이, 깨끗이,  느긋이,  어렴풋이, 꼿꼿이, 반듯이 

1.4  „ㅅ‟ 

Ví dụ: 

그녀는 어떤 가정에서인지 잘 고이 자란 것 같군요. Dường như cô ấy lớn lên trong gia đình  

탐스러이 피어있는 그 꽃 이름은 ? Tên hoa đang nở rộ kia ? 

큰 어머님께서 반가이 맞아주셨습니다. Bác tôi đã chào đón rất vui vẻ. 

한 푼도 없이 집을 떠났습니다. Rời khỏi nhà không 1 xu dính túi. 



그분의 도움에 깊이 감사하고 있습니다. Tôi biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của vị đó. 

이건 할아버지께서 물려주신 것이니까 길이 간직할 것입니다.  

 Đây là vậy ông tôi đã để lại nên tôi sẽ giữ nó lâu dài. 

번번이 신세지는 사람에게 언제 난 신세를 지게 됩니다. 

 Đối với người nhiều lần mang ơn thì lúc nào cũng sẽ mang ơn. 

나날이 발전해가는 이때, 고루한 생각을 좀 버리시오. 

 Những lúc như thế này khi mà ngày càng phát triển, hãy giũ bỏ những suy nghĩ cổ hũ. 

푼푼이 모아둔 돈, 아들이 다 탕진해 버렸습니다. 

 Số tiền đã dành dụm chắt chiu, đứa con trai đã làm tiêu tan hết. 

일찍 자고 일찍이 일어나야지. 

 Phải đi ngủ sớm rồi thức dậy sớm chứ. 

2. „리‟ 

Ví dụ 1: 

빠르다빨리 

다르다달리 

멀다멀리 

게을리, 널리, 섣불리. 

Ví dụ 2: 

거북이보다 토끼가 빨리 달릴걸. Con thỏ nhanh hơn con rùa. 

달리 보아둔 신부감이 있습니까? Có cô dâu nào nhìn khác không ? 

사랑하는 님이 멀리 떠나갔습니다. Người tôi yêu thương đã rời xa. 

섣불리 굴다가 입학시험에 떨어졌습니다. Hành động cẩu thả rồi thi rớt kì thi nhập học 

그 헛소문이 널리 퍼지고말았어요 Cuối cùng thì tin đồn thất thiệt đó đã lan rộng ra. 

 

3.  „히‟ 

3.1 Ví dụ: 

족하다족히 

공손하다공손히 

심하다심히 

상당히, 자연히, 충분히, 안녕히, 귀히, 급히, 대단히 



3.2  Ví dụ 1: 

부지런하다부지런히 

쓸쓸하다쓸쓸히 

느슨히, 골똘히, 거뜬히, 꼼꼼히, 알뜰히, 천천히, 뻔히, 가득히, 서늘히, 딱히. 

 Ví dụ 2: 

공손히 인사하는 법을 배워야겠구나. 

 Sẽ phải học cách chào hỏi lễ phép thôi. 

시간이 상당히 흘렀는데도 그일을 잊을 수가 없어요. 

 Dù thời gian trôi khá nhanh nhưng không thể quên việc đó. 

이 문제는 시간을 충분히 갖고 생각해 봅시다. 

 Vấn đề này cần đủ thời gian và chúng ta hãy thử suy nghĩ. 

그는 무언가 골똘히 생각하고 있다. 

 Anh ấy đang bóp trán suy nghĩ gì đó. 

좋지 않은 결과가 뻔히 나올 줄 알면서도 그 일에 손을 대다니 알 수 없군요. 

 Dù biết rõ sẽ có kết quả không tốt nhưng không thể không chạm tay vào công việc đó.  

4. „로‟ 

Ví dụ 1: 

정말 + 로정말로 

실 + 로실로 

때때 + 로때때로 

억지로, 참으로, 함부로, 날로, 대대로. 

Ví dụ 2: 

서울의 모습은 실로 많이 변모했다. Hình ảnh của Seoul trên thực tế đã biến đổi nhiều. 

오늘은 때때로 소나기가 온다고 했습니다. Nghe nói hôm nay thỉnh thoảng có mưa rào. 

하기 싫은 일을 어떻게 억지로 할 수 있겠습니까 ? Làm sao có thể ép làm việc mà không thích làm ? 

남의 물건엔 함부로 손대지 마십시오. Đừng đụng lung tung vào đồ của người khác. 

먹기 싫은 걸 억지로 먹으면 탈이 나요. Nếu cố ép ăn cái mình ghét thì sẽ bệnh đó. 

5.  Making adverbials by the Use of word repetition 

Ví dụ: 

마디 + 마디마디마디 



흔들 + 흔들흔들흔들 

반짝 + 반짝반짝반짝 

졸졸, 줄줄, 부들부들, 싱글벙글, 얼룩덜룩, 울긋불긋, 오락가락, 고루고루 ( 골고루) 

Ví dụ: 

으슬으슬 춥더니 마디마디 쑤시기 시작했습니다. Lạnh run nên bắt đầu đau nhức . 

그는 언제 보아도 싱글벙글하고 있습니다. Anh ấy dù khi nào nhìn thấy cũng đang cười mỉm. 

도둑을 쫓고나서 부들부들 떨리기 시작하더군요. Truy đuổi tên ăn trộm nên bắt đầu run bần bật. 

아무 음식이나 고루고루 먹어야 튼튼합니다. Phải ăn đều hết các loại thức ăn thì mới cứng cáp. 

가을에는 단풍이 울긋불긋 예쁩니다. Mùa thu lá phong đẹp đỏ rực. 

 

III.  ADVERBIALLY FUNCTIONING VERBS WITH ADVERBIAL VERB ENDINGS 

Ví dụ: 

크다크 + 게--> 크게 

차다차게 

놀랍다놀랍게 

Ví dụ: 

그 사람은 사업을 해도 크게 할 사람이야. Dù người đó có làm ăn thì cũng sẽ là người làm lớn. 

여자는 몸을 차게 굴면 안돼요. Phụ nữ không nên để cơ thể bị lạnh. 

그 선수는 공을 되게 정확하게 넣습니다. Tuyển thủ đó đã ghi bàn rất chính xác. 

한국의 가을 하늘을 유난히 푸르게 보입니다. Thấy bầu trời thu HQ xanh lạ lùng. 

그 아이가 일년 동안에 놀랍게 자랐습니다. Em bé đó suốt một năm qua đã lớn đến ngạc nhiên.  

 

CHAPTER 6: INDIRECT QUOTATIONS 

I. SELECTED QUOTATION VERBS 

1.  

 

 

Ngoài việc dẫn câu nói của người khác còn được dùng với nghĩa là người ta thường gọi, tức 

“ (이)라고부르다 (gọi là ). Tuy nhiên cũng có lúc chỉ dùng với mục đích nói nhấn mạnh lời của mình.  

Ví dụ: 

저는 김영수라고 합니다.  Tôi tên là Kim Yong Su. 

- (이)라고하다 

 



저는 그것이 최선의 방법이라고 생각합니다.  Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất. 

그분의 졸업식이 다음주 토요일이라고 들었습니다. Nghe nói lễ tốt nghiệp của vị đó là thứ 7 tuần sau. 

이것은 나라의 발전을 가져다주는 좋은 사업이라고 봅니다. 

 Tôi nghĩ rằng đây là việc kinh doanh tốt mang đến sự phát triển của đất nước. 

이만큼 발전한 것은 온 국민의 힘이라고 할 수 있습니다. 

 Phát triển được như thế này có thể gọi là sức mạnh của toàn dân. 

남북 통일은 꼭 이루어질 거라고 봅니다. 

 Tôi nghĩ việc thống nhất nam bắc sẽ nhất định được hoàn thành. 

말이 서툴러서 실수할 것이라고 양해를 구하는 것이 좋겠습니다. 

 Việc tìm sự thông cảm vì nói không rành nên đã gây ra lỗi thì sẽ tốt hơn. 

 

2. 

 

 

Ví dụ: 

김선생님은 언제 귀국하신다고 하셨습니까? Nghe nói thầy Kim khi nào về nước vậy ? 

모든 사람이 그의 견을 좋다고 생각합니다. Tất cả mọi người đều nghĩ ý kiến đó rất hay. 

저는 그분이 학위를 받았다고 들었습니다. Tôi nghe nói vị đó đã nhận học vị rồi. 

저는 그 회사의 기반이 든든하다고 봤습니다. Tôi nghĩ rằng nền tảng của công ty đó rất vững chắc. 

한국은 유교사상의 영향을 많이 받았다고 할 수 있습니다. 

 Có thể nói rằng HQ đã chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Nho Giáo. 

저는 아내와 이제부터는 술을 입에 대지 않겠다고 약속했습니다. 

 Tôi đã hứa với vợ từ hôm nay sẽ không chạm miệng tới rượu. 

눈이 나빠서 알아보지 못했다고 사과하세요. 

 Hãy xin lỗi vì mắt kém mà không nhận ra. 

3.  

 

 

Ví dụ: 

좋은 남편 만났다고 모두들 너를 부러워한단다.  

 Nghe nói  gặp được người chồng tốt nên mọi người đều ghen tị với cậu đấy. 

아버님의 의견을 따르지 않는다고 화가 나셨습니다. 

 Nghe nói ba nổi giận do không nghe theo ý kiến của ba. 

-다고하다 

-다고 



학교의 늦는다고 아침 밥도 안 먹고 갔어요. 

 Nghe nói trễ học nên không ăn sáng rồi đi học. 

너도 나도 일류대학에 가겠다고 모두들 열심히 합니다. 

 Nghe nói cậu cũng đi học ở trường đại học danh tiếng nên tất cả học chăm chỉ. 

학비가 모자란다고 이번학기 등록을 하지 않았습니다. 

 Nghe nói thiếu tiền học nên học kỳ này không đăng ký học. 

4.  

 

 

Ví dụ: 

어머님께서는 시간에 늦지 않게 일찍 떠나라고 재촉하셨습니다. 

 Mẹ đã đốc thúc rời sớm để không bị trễ. 

글씨를 바르게 쓰라고 여러 번주의를 받았습니다. 

 Nhiều lần bị chú ý bảo rằng hãy viết chữ cho đúng 

서류에 도장을 찍어 달라고 사람이 왔습니다. 

 Có người đến nhờ đóng mộc vào hồ sơ. 

좋은 일꾼을 추천해 달라고 편지가 왔습니다. 

 Có thư tới nhờ giới thiệu người giỏi. 

잔디밭에 들어자기 말라고 푯말을 써붙였어요. 

 Viết trên cột chỉ dẫn là đừng có dẫm cỏ. 

5.  

 

 

Ví dụ: 

서대문에 사는 친구한테서 전화가 왔다고 그래. 

Nghe nói là có điện thoại từ  người bạn sống ở SeoDaeMun tới. 

내일 약속을 못 지키겠다고 그러더냐? Nói là không giữ hẹn ngày mai được à ? 

오늘 회의에 늦지 말라고 그래. Bảo rằng đừng trễ cuộc hẹn hôm nay. 

그를 만나면 나한테 편지 좀 쓰라고 그래요. Bảo rằng nếu gặp anh ấy thì hãy viết thư. 

기분 전환을 위해서 여행 떠나자고 그래. Rủ cùng đi du lịch để đổi không khí.  

II.  PERFUNCTORY VERB „하‟ 

1. 

 

 

-라고하다 : câu dẫn mệnh lệnh 

-냐 (자,라)고그래요 

N- (이)랍니다 / - 

 



Đây là dạng viết tắt của hình thái câu dẫn (이)라고합니다. 

Ví dụ: 

이 아이가 우리 아들이랍니다. Đứa bé đó là con trai của chúng tôi. 

저 학생이 최우수생이랍니까? Nghe nói học sinh đó là học sinh xuất sắc nhất à ? 

윷놀이는 누구나 다 좋아하는 놀이랍니다. Nghe nói trò chơi Yut là trò chơi mà ai cũng thích. 

이것은 둘도 없는 귀한 책이랍니다. Nghe nói đây là quyển sách rất quý chỉ có 1 không có 2. 

전 낫놓고 기역자도 모르는 바보랍니다.  

 

 

Ví dụ: 

그 사람은 없어서는 안 될 좋은 일꾼이랍니다. 

Nghe nói người đó là người mà không có anh ấy thì công việc sẽ không tốt được. 

내일부터는 온도가 영하로 내려 간답니다. Nghe nói từ ngày mai nhiệt độ sẽ xuống độ âm. 

그는 우리와 같이 떠날 생각이 없답니까 ? Nghe nói anh ấy không có ý định rời đi cùng chúng tôi à? 

저는 학교 다닐 때 열심히 공부하지 않았답니다. Tôi nói rằng khi đi học tôi không học chăm chỉ. 

어디에 그리 급히 가냡니다. Hỏi rằng đi đâu mà gấp thế . 

요즘도 계속 약을 복용하냡니다. Hỏi rằng dạo này cũng liên tục uống thuốc. 

그 옷을 손수 만드신 것이 냡니다. Hỏi rằng cái áo đó là cái làm bằng tay . 

이약은 식후 30분에 먹으랍니다. Bảo rằng sau khi ăn cơm uống thuốc này. 

이 일을 저 혼자서 하랍니까? Bảo rằng tôi làm việc đó một mình à? 

이 방을 내일까지 비워달랍니다. Nhờ dọn trống phòng này trễ nhất là ngày mai. 

후배들이 우리와 운동시합을 하잡니다. Các đàn em rủ chúng tôi cùng thi đấu thể thao. 

수업후에 영화구경가 잡니까? Rủ đi xem phim sau giờ học à ? 

경음악은 시끄러우니까 고전음악을 듣잡니다. Rủ nghe nhạc cổ điển vì nhạc nhẹ ồn ào lắm. 

 

 

Ví dụ: 

그분이 뭐래요? Người ta nói vị ấy là gì vậy ? 

그 사람이 여당이래요? 야당이래요? Nghe nói người đó  thuộc chính đảng à ? hay đảng đối lập ? 

박선생 내외가 이혼했다는 건 헛소문이래요? Nghe nói có tin đồn vợ chồng thầy Park ly hôn à ? 

-다 (냐,라,자)ㅂ니다 / - 다(냐,라,자)ㅂ니까 ? 

-다 (냐,라,자 ) + 요. 



내일이 무슨 날이냬요. Hỏi rằng ngày mai là ngày gì. 

저기서 열심히 일하고 있는 사람이 누구냬. Hỏi rằng người đang làm việc chăm chỉ đằng kia là ai. 

내일은 날씨가 추워진대. Nghe nói là ngày mai trời sẽ trở lạnh. 

그 사람은 중매결혼을 했대요. Nghe nói người ấy đã kết hôn mai mối. 

밤말은 쥐가 듣고 낮말은 새가 듣는대요. Nghe nói có câu tai vách mạch rừng. 

누가 학비를 대냬요. Hỏi rằng ai trả học phí. 

어디에서 학위를 받았냬요. Hỏi rằng đãn nhận được học vị ở đâu. 

내일부터 한시간 일찍 출근하래요. Bảo rằng từ ngày mai hãy đi làm sớm trong một thời gian. 

정부에서는 모든의 식을 간소화하래. Chính phủ bảo hãy đơn giản hóa tất cả nghi thức. 

농촌의 일손이 모자란다고 좀 도우래요. Nghe nói thiếu nhân lực ở nông thôn nên bảo hãy giúp đỡ. 

생각이 있으면 일을 같이 해보재. Rủ nếu có thời gian thì cùng nhau làm việc. 

그 안을 받아들이기로 하재요. Rủ hãy cùng quyết định chấp nhận đề án đó. 

그 일은 없던 것으로 하재요. Rủ cùng làm công việc đó thành cái chưa từng có. 

2. Ví dụ: 

시간이 없다면서 놀기만 합니다. 

 Vừa bảo không có thời gian vừa chơi thôi. 

모르겠다니까 왜 자꾸 물어? 

 Nói không biết rõ mà sao hỏi miết thế ? 

시간을 꼭 지키겠다더니 왜 이렇게 늦었어? 

 Đã nói sẽ giữ đúng thời gian mà sao lại trễ thế này ? 

그분이 바쁘시다기에 도와드렸지요. 

 Nói rằng người đó bận nên đã giúp đỡ. 

월급만으로 생활하다가 어렵다면 부업을 가져야겠어요. 

 Nếu nói rằng sống khó khăn bằng tiền lương thì phải làm nghề phụ chứ. 

그 사람이 최선을 다했다지만 결과는 좋지 않습니다. 

 Nói rằng người đó đã cố gắng hết sức nhưng kết quả lại không tốt. 

외국에서 귀한 손님이 오신다는데 왜 이러고 들있습니까? 

 Nghe nói có khách quý từ nước ngoài đến mà sao như thế này ? 

그 건강한 사람이 쓰러지다니 믿을 수가 없군요. 

 Nghe nói người ấy đang khỏe mạnh thì suy sụp nên không thể tin được. 



공부를 잘한다고 모든 것을 다 잘하는 것은 아닙니다. 

 Không phải cứ nói học giỏi thì cái gì cũng làm giỏi đâu. 

석유값이 내린다던데 그게 사실인가? 

 Nghe nói giá dầu lửa hạ xuống, phải sự thật không ? 

내가 오늘은 왜 이렇게 실수를 많이 한다지… 

 Nói rằng tại sao hôm nay tôi lại mắc nhiều lỗi thế này… 

 

❖ 

 

Ví dụ: 

외국에 가서 공부하자면 돈이 많이 필요합니다. 

 Nếu rủ đi nước ngoài học thì phải cần nhiều tiền. 

남의 밑에서 일하자면 힘든 것도 참아야 합니다. 

 Nếu rủ làm việc dưới người khác thì phải chịu đựng nhiều cái vất vả. 

좋은 직업을 구하자면 실력이 있어야 합니다. 

 Nếu rủ cùng kiếm việc làm tốt thì phải có thực lực. 

6층까지 걸어 올라가자면 땀 좀 흘릴 겁니다. 

 Nếu rủ đi bộ lên tận lầu 6 thì có lẽ sẽ chảy mồ hôi đây. 

솔직히 말씀드리자면 언론의 자유가 없는 것 같더군요. 

 Nếu rủ nói ra sự thật thì dường như không còn tự do ngôn luận rồi. 

 

 

 

Ví dụ: 

옛말에 암탉이 울면 집안이 망한다지 않습니까? 

 Nghe nói ngày xưa nếu con gà mái gáy thì trong nhà bị diệt vong à ? 

신부가 결혼식 날 웃으면 첫 딸을 낳는다지 않습니까? 

 Nghe nói vào ngày cưới nếu cô dâu cười thì sẽ sinh con gái đầu lòng à ? 

속담에 말만 잘하면 천 냥 빚을 갚는다 지 않아요? 

 Theo tục ngữ thì một lời nói trả nợ ngàn vàng à ?  

일을 하기 싫으면 먹지도 말라지 않았습니까? 

 Nếu không thích làm việc thì bảo cũng đừng có ăn à ? 

이웃사촌이라지 않았습니까? 

 Nói là anh em láng giềng à ? 

-자면  

-다(냐 ,라 ,자) 지  않습니까? 



 

❖ 

 

Ví dụ: 

이번에 장학금을 받았다고요? 

 Nghe nói đã nhận được học bổng lần này à ? 

수출 목표액에 달성되기 어렵다고요? 

 Nghe nói khó đạt được số tiền mục tiêu xuất khẩu à ? 

이혼했던 사람들이 다시 화해했다고요? 

 Nghe nói những người đã từng ly hôn thì lại hòa giải à ? 

이 비행기가 북한에서 넘어온 비행기라고요? 

 Nghe nói máy bay này là máy bay vượt qua tại Bắc Hàn à ? 

내가 부자라고요? 그러면 얼마나 좋겠습니까? 

 Nói tôi là người giàu à ? Vậy thì hay biết mấy ? 

그분이 선량한 사람이라고요? 전 믿을 수 없습니다. 

 Nghe nói vị đó là người lương thiện à ? Tôi không tin. 

 

 

 

Ví dụ: 

어제 폐가 많았습니다.  –폐라니요? 

 Hôm qua có nhiều cái khó khăn. Nói là cái khó khăn à ? 

이거 수입품이지요? – 수입품이라니요? 국산이에요. 

 Đây là sản phẩm nhập khẩu à ? Nói là sản phẩm nhập khẩu à ? Hàng quốc nội đó. 

이건 번역하기는 쉽죠? – 쉽다니요? 그럼 직접 해보세요. 

 Dịch cái này dễ chứ ? Nói dịch dễ à ? Vậy trực tiếp làm thử đi. 

오늘은 그만합시다. – 그만하자니요? 오늘 끝내야 해요.  

 Hôm nay chúng ta hãy ngưng lại. Kêu cùng ngưng lại à ? Hôm nay phải làm xong chứ. 

숙제 좀 해주세요. – 숙제를 해달라니요? 

 Làm dùm bài tập đi. Nhờ tôi làm dùm bài tập à ? 

3. With Adnomial Endings 

Ví dụ: 

민주주의란 개념을 확실히 모르고 들있습니다 

 Tôi cũng không biết rõ khái niệm chủ nghĩa dân chủ. 

발없는 말이 천리간다는 말을 들어보셔씁니까? 

-다고요? 

-다(자 ,라) 니요? 



 Anh đã từng nghe câu “ lời nói không có cánh đi ngàn dặm “ à ? 

원숭이도 나무에서 떨어진다는 속담 몰라요? 

 Anh không biết tục ngữ “ khỉ còn té khỏi cây” à ? 

폭우가 쏟아져서 수재민이 많이 생겼다는 뉴스를 들었습니다. 

 Tôi đã nghe tin tức nói rằng mưa lớn trút xuống nên có nhiều người dân chạy nạn lụt. 

그 운동은 이 마을을 근대화시키자는 운동입니다. 

 Cuộc vận động đó là cuộc vận động kêu gọi hiện đại hóa ngôi làng này. 

평생을 같이 하자던 약속은 수포로 돌아갔군. 

 Lời hẹn ước cùng sống với nhau suốt đời cuối cùng như bọt nước. 

❖„-이란‟  reference a preceding noun, and the explanation or definition of that noun is given after „-

이란‟. This use of „-이란‟ may be viewed as a presentation of a theme. 

Ví dụ: 

사랑이란 마음으로부터 우러나오는 거에요. 

 Thốt ra yêu thương từ tấm lòng. 

행복이란 주어지는 것이 아니라 가꾸어 나가는 거에요. 

 Hạnh phúc không phải là cái được cho mà là cái phải được nuôi dưỡng. 

4. With Nominal Endings  

 

 

 

Ví dụ: 

동생바지를 산다는 것이 내 것만 샀습니다. 

 Việc nói mua quần cho em thì lại chỉ mua cho tôi. 

바닷 가로 간다는 것이 산으로 발길을 옮기고 있었습니다. 

 Việc nói đi đến bờ biển thì lại đang chuyển hướng đi núi. 

음식을 남긴다는 것이 야금야금 먹어버렸습니다. 

 Việc nói chừa lại đồ ăn thì lại ăn sạch hết. 

그 사람을 웃긴다는 것이 울리고 말았습니다. 

 Việc nói chọc cười người đó thì cuối cùng lại chọc cho khóc. 

고양이를 그린다는 것이 호랑이를 그렸어? 

 Việc nói vẽ con mèo thì lại vẽ con hổ à ? 

III.  VERIFICATION OR EMPHASIS BY USE OF INDIRECT QUOTATION 

1. 

 

-ㄴ(는)다는것이  

N말이다 

 



Diễn tả nghĩa “ có nghĩa, ý là …” 

Ví dụ: 

내일 말입니다.  Ý tôi nói là ngày mai. 

누구 말이에요?  Ý anh nói ai ? 

언제 말입니까?  Ý anh nói khi nào ? 

어제 말이에요, 김선생이 말이에요, 왔다가셨어요. 

 Ý tôi nói là ngày mai, là giáo viên Kim . Giáo viên ấy đã tới rồi đi rồi. 

일하지 않으면 말이에요, 가족들이 말이에요, 고생을 해요. 

 Ý tôi nói là nếu không làm việc, những người trong gia đình, sẽ vất vả đấy. 

2.  

 

Kết hợp với 4 hình thái câu dẫn, có ý nghĩa tương tự với trường hợp trên. 

Ví dụ: 

미국으로 아주 가신단 말입니다. Ý tôi nói đó là đi Mỹ luôn. 

학교에 가지말고, 놀러가잔 말입니다. Ý tôi nói đó là đừng đó đi học, cùng nhau đi chơi đi. 

누가오신단 말이에요? Ý anh nói ai tới chứ ? 

요즘 무슨 생각을 그렇게 하시냔 말이에요? Ý anh hỏi dạo này đang suy nghĩ chuyện gì à? 

시간도 없는데, 버스를 타란 말입니까? Ý tôi nói không có thời gian, kêu đi xe buýt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-단 (냔, 란, 잔 )말이다 


