
Tổng hợp ngữ pháp thi hết trình Topik I cấp 2 và phỏng vấn ĐSQ 
   Dưới là những kiến thức, ngữ pháp mà mình tự tổng hợp trong quá trình học Sơ cấp 1,2, một chút Trung Cấp 3 và 
ôn luyện TOPIK I cùng những câu hỏi phỏng vấn Đại Sứ Quán. Mình tổng hợp lại cho bản thân và những người bạn 
có nhu cầu muốn học.  

  Theo mình thấy thì các bạn học đến tầm bài 6 của Sơ cấp 1 là đã có thể tự nhìn các ngữ pháp trên, hiểu cách chia và 
học như một từ vựng rồi. Nên cái này sẽ phù hợp cho các bạn đang học đến đó và muốn đẩy nhanh tiến trình học hơn. 
Có sai sót gì thì các bạn có thể phản ánh lại để mình chỉnh sửa nhé. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ^_^  

1 Cấu trúc câu S 은/는/이/가 + Nthời gian에+ Nđịa điểm에서 + Otân ngữ을/를 + V 
2 Có gì ở đâu đó Nđịa điểm에 + Nvật이/가 + 있다 
3 Không có gì ở đâu đó Nđịa điểm에 + Nvật이/가 + 없다 
4 Làm gì ở đâu đó Nđịa điểm에서 + V 
5 Đuôi câu lịch sự V + ㅂ/습니다 
6 Đuôi câu thân mật V + 아/어/해요 
7 Đã làm gì V + 았/었/했다 
8 Không phải là N + 이/가 + 아니다 
9 Đây- đó- kia 여기 - 거기 - 저기 
10 Cái này- cái đó- cái kia 이것 – 그것 - 저것 
11 Yêu cầu, đề nghị làm gì( nhé) V + (으)ㅂ시다 
12 Mệnh lệnh hãy làm gì V + (으)세요 
13 Rủ rê ( nhé, nhỉ?) V + (으)ㄹ래요? 

V + (으)ㄹ까요? 

*Chú ý (주의) : Ngữ pháp “V + (으)ㄹ래요” khi ở dạng câu trần
thuật mang nghĩa là “Muốn”

14 Muốn làm gì V + 고 싶다 
15 Nếu V + (으)면 
16 Nếu muốn làm gì V + 고 싶으면 

V + (으)려면 
17 Vừa…vừa…. V1 + (으)면서 + V2 

18 Sẽ V + 겠다 

*Chú ý (주의) :  Trong nhiều trường hợp ngữ cảnh, nó sẽ mang tính
dự đoán

19 Sẽ V + (으)ㄹ 거예요 = V + (으)ㄹ게요 
20 Sẽ V/A + (으)ㄹ 것이다 

V/A + (으)ㄹ 겁니다 ( rút gọn đã chia đuôi lịch sự) 
21 Dự định, định làm gì V + (으)려고 하다 

V + (ㅇ)ㄹ 예정이다 
22 Để làm gì V + (으)려고 
23 Đi/ đến đâu để làm gì ( Nđịa điểm에)+ V + (으)러 +( hoặc Nđịa điểm에)+ 가다 
24 Phải làm gì V + 아/어/해야 하다 



V + 아/어/해야 돼다 
25 Chắc sẽ phải ( suy đoán) 

Sẽ phải, phải ( ý chí nhất định) 
V + 아/어야 겠다 

26 Vì…nên/ rồi, và V/A + 아/어/해서 

*Chú ý (주의) :
Mệnh đề trước không dùng quá khứ, tương lai. 
Mệnh đề sau không dùng đuôi câu mệnh lệnh, rủ rê. 

27 Vì…nên V + (으)니까 
28 Vì…nên ( nguyên nhân….kết 

quả) 
(왜냐하면)…..V/A +기 때문에 

*Chú ý (주의) :
Mệnh đề trước dùng được với tất cả các thì.  
Mệnh đề sau không dung đuôi câu mệnh lệnh, thỉnh dụ, rủ rê. 

29 Và, với N1 + 와/과 + N2 

N1 + (이)랑 + N2 

30 Và, cùng N1 + 하고 + N2 

31 Cùng nhau N + (와/과) 같이 

N +  (와/과) 함께 
32 Và, rồi, còn V/A +고 

N + (이)고 
33 Không 안 +V/A ( văn nói)  

V/A + 지 않다  
34 Kính ngữ tiểu từ chủ ngữ Nngười cần kính trọng + 께서/ 께선는 
35 Đuôi kính ngữ V/A + (으)시다 

N + (이)시다 
36 Nhưng V/A + 지만 

N + (이)지만 
37 Làm gì cho ai Nngười +에게/한테(văn nói)/께 + V + 아/어 주다/드리다 
38 Tốt cho cái gì N + 에 + 좋다 
39 Động từ hóa danh từ V +는 것 = V +기 
40 Có thể làm gì V + (으)ㄹ 수 있다 
41 Không thể làm gì V + (으)ㄹ 수 없다 ( văn viết ) 

V + 지 못 하다 ( văn viết) = 못 + V ( văn nói) 
42 Cũng N + 도 
43 Mỗi N + 마다 
44 Chỉ phương hướng, nơi đến 

Chỉ phương tiện 
Chỉ (làm) bằng cái gì 

N + (으)로 
Tùy vào ngữ cảnh để dịch nghĩa 

45 Vẫn chưa, vẫn còn “Vẫn chưa” trong câu Phủ định, Nghi vấn : 아직 + V(phủ định), N 

“Vẫn còn” trong câu Khẳng định, Nghi vấn : 아직 +V,N 

46 Đã, đã…rồi Dùng trong câu Khẳng định, Nghi vấn ở thì Quá khứ 
    벌써 + V(qk) 



Đứng trước và sau danh từ thời gian, ví dụ: 벌써 3시예요.     

 3시예요, 벌써! 
47 Từ đâu đến đâu Nđịa điểm  + 에서+ Nđịa điểm + 까지 
48 Từ bao giờ đến bao giờ Nthời gian + 부터+ Nthời gian + 까지 
49 Đã từng làm gì V + 아/어 본 적이 있다 

V + (으)ㄴ 적이 있다  
50 Chưa từng làm gì V + 아/어 본 적이 없다 

V + (ㅇ)ㄴ 적이 없다 
51 Quyết định làm gì V + 기로 하다 
52 Đừng làm gì V + 지 말다 
53 Đừng nên làm gì V + 지 말아야 하다 
54 Không nên làm gì V + 지 않아야 하다 
55 Đang V + 고 있다 ( tính kéo dài, liên tục) 
56 So với…thì… N + 보다 
57 Về cái gì đó N + 에 대해서 
58 Như N + 처럼 
59 Hoặc, hay (N) N + (이)나 
60 Hoặc, hay ( V) V + 거나 
61 Thử làm việc gì đó V + 아/어/해 보다 
62 Đang, trong lúc V + 는 중이다/ 는 중에 ( ngay tại thời điểm phát sinh) 

N + 중이다 
63 Chỉ….thôi N + 만 
64 Khi V/A + (ㅇ)ㄹ 때 

N    +  때 
65 Trước khi V + 기 전에 

N + 전에 
66 Sau khi V + (으)ㄴ 후에 

N + 후에 
67 Trong lúc, trong thời gian V + 는 동안 

N + 동안 
68 Làm gì đó được bao lâu V + (으)ㄴ지 얼마나 됐습니다/됐어요? 
69 Định ngữ động từ Quá khứ (과거)   V + (으)ㄴ + N  

Hiện tại  (현제)   V + 는 + N  

Tương lai (미래) V + (으)ㄹ + N  
70 Định ngữ tính từ A +  (으)ㄴ + N 

*Chú ý (주의) :  Đuôi 있/없 + 는 + N
71 Làm gì cũng được, được làm gì V + 아/어도 되다 
72 Không được làm gì V + (으)면 안 되다 



73 Ngoài 밖에 + phủ định 
74 (Nên) làm gì thì (sẽ) tốt V + 는 게 좋다 ( là dạng viết tắt của V + 는 것이 좋다) 

V + 는 게 좋겠다 
75 Không (nên) làm gì thì tốt V + 지 않는 게 좋다 = 안 V + 는 게 좋다 
76 Biết cách làm gì đó V + (으)ㄹ 줄 알다 
77 Không biết cách làm gì đó V + (ㅇ)ㄹ 줄 모르다 
78 Thì ra là…, vậy ra…, …sao?, 

thật đấy nhỉ, quá nhỉ, quá đi à,… 
V + 는군요  

A +  군요 

N + (이)군요 
79 Chứ, phải không? V/A + 지요? 

N + 이지요? 
80 “Càng ngày càng…”, “trở 

nên….hơn” 
A + 아/어 지다. 

81 Nhờ có, nhờ vào V + (으)ㄴ 덕분에 

N + 덕분에…./ 덕분이다. 
82 Ước gì, giá mà, nếu được như 

thế thì tốt biết mấy 
V/A + 았/었으면 좋겠다 

N + 이었/였으면 좋겠다 
83 Sắp, gần V/A + 아/어/해 가다 

*Chú ý (주의) :  Nếu kết hợp ntn thì mang nghĩa “vừa…vừa”,” trong
lúc”
V/A + 아/어/해 가며= V/A + 아/어/해 가면서= V + (으)면서

84 Từ….đến giờ, cho đến bây giờ V + 아/어/해 오다 
85 “Cho dù…nhưng, cũng”.  

“dù…cũng”,  “dù….” 
아무리 + V/A + 아/어/해 도 

86 Bất cứ N 아무 + N + (이)나 

*Chú ý (주의) :  Đối với người chỉ dung : 아무나 (bất cứ ai)
87 Đang tính, đang nghĩ tới việc,.. V + (으)ㄹ까 하다 <<mơ hồ hơn<< V + (으)려고 하다 

88 Nếu cứ tiếp tục/ liên tục…thì… V + 다가 보면 
89 Mong muốn, kỳ vọng, mong 

rằng 
V + 기를 바라다= V + 길 바라다= V + 기 바라다 

90 Bắt, hãy, phải ( mệnh lệnh, yêu 
cầu phải làm 1 việc gì đó) 

V + 도록 하다 

*Chú ý (주의) :   Nếu bộc lộ ý chí, quyết tâm làm 1 việc gì đó của

người nói : V + 도록 하겠다
91 Vì ( giải thích lí do,…) V/A + 거든요 
92 Cảm thán (về 1 sự việc đã xảy ra 

trong quá khứ, đã có trải nghiệm 
trc đó) 

V/A(nguyên thể bỏ 다) + 던데요 

93 Theo như, theo, như N + 대로 
94 So với N + 에 비해(서)     * Có thể lược bỏ “서” 
95 “Nếu không…thì không được” 

~~  “phải” 
V/A + 지 않으면 안 되다 

96 Định bắt đầu làm hđ ở tương lai 
rất gần, ngay tại thời điểm nói 

V + (으)려던 참이다/ 참이었다/ 참이에요/ 참에 ( coi cụm Danh Từ) 



97 Làm gì đó để đạt được… V + 기 위해(서)  (Những mục tiêu, mục đích không nhỏ nhặt) 
98 Để, để cho, để có thể V + 게= V + 도록   (Những mục đích nhỏ hơn) 
99 Để, để mà V + 고자   (Thường dùng khi diễn thuyết, viết, phỏng vấn, hội họp) 
100 Và N1 + 및 + N2 
101 Bất quy tắc “으” Hầu hết các động tính từ kết thúc bằng “으” đều bất quy tắc khi chia 

“아/어”.  

Khi đó ta bỏ “ㅡ” và thêm “ㅏ hoặc ㅓ” phụ thuộc vào nguyên âm 
ngay trước đó   
Ví dụ: 쓰다       + 아/어 =>  써 

            나쁘다   + 아/어 => 나빠 

            끄다       + 아/어 => 꺼  
102 Bất quy tắc “ㄷ” Khi động, tính từ kết thúc bằng phụ âm “ㄷ” kết hợp với nguyên âm  

thì xảy ra bất quy tắc “ㄷ” biến thành “ㄹ”, còn kết hợp với phụ âm 

thì “ㄷ” giữ nguyên. 

Ví dụ:  듣다  =>  들어요, 들으니 

             걷다  =>  걸어요, 걸으니 

             묻다  => 물어요, 물으니 

*Chú ý (주의) :  Có một số động từ không theo bất quy tắc mà chia

như bình thường : 닫다 (đóng), 받다 (nhận), 믿다 (tin tưởng).
103 Bất quy tắc “ㅂ” Khi động, tính từ kết thúc bằng phụ âm “ㅂ” sẽ đổi thành “우” nếu 

kết hợp với nguyên âm, và giữ nguyên nếu kết hợp với phụ âm. 
Ví dụ:  춥다 => 추워요 

             아름답다 => 아름다워요 

             반갑다 => 반가워요 

*Chú ý (주의) :

1. Riêng 2 trường hợp chỉ khi kết hợp với “아/어 요” thì “ㅂ => 오”.
Còn kết hợp với các đuôi khác thì vẫn theo bất quy tắc trên.
     돕다 + 아/어 요 => 도와요 

     곱다 + 아/어 요 => 고와요 

2. Những từ không nằm trong bất quy tắc: 잡다 (bắt, tóm), 접다

( gấp lại), 집다 (kẹp lại), 업다 (cõng), 입다 (mặc), 뽑다 (nhổ, tuyển,

chọn ra,..), 씹다 (nhai),…
104 Bất quy tắc “ㄹ” Các động, tính từ khi kết thúc bằng phụ âm “ㄹ” thì: 

~Khi kết hợp theo sau nó là “  ㅅ, ㅂ, ㄴ” (sườn bò nướng) thì “ㄹ” bị 
lược bỏ. 
    Ví dụ:  길다 + 네요 => 기네요 

  알다 + ㅂ니다 => 압니다 

~Khi theo sau là “ㄹ, ㅁ” (mì tôm) thì coi như không có “ㄹ” 

     Ví dụ:  열다 + (으)면 => 열면 

~Khi theo sau là “으” thì “으” bị lược bỏ 



    Ví dụ:   살다 + (으)세요 => 사세요      
105 Bất quy tắc “ 르” Các động, tính từ có thân kết thúc bằng “르” thì khi kết hợp với 

nguyên âm sẽ xảy ra bất quy tắc: 
~Khi trước “르” là 2 nguyên âm “아/오” thì “르” biến thành “라” và 

thêm “ㄹ” vào làm patchim của chữ liền trước 

   Ví dụ: 모르다 + 아/어요 => 몰라요 

               다르다 + 아/어서 => 달라서 

~ Khi trước “르” không phải là 2 nguyên âm “아/오” thì “르” biến 

thành “러” và thêm “ㄹ” vào làm patchim của chữ liền trước 

Ví dụ:  부르다 + 아/어요 => 불러요 

             게으르다 + 아/어요 => 게을러요 

*Chú ý (주의) : Một số từ không theo bất quy tắc mà chia như bình

thường: 치르다 ( trả tiền), 따르다 (theo), 들르다 (ghé qua, ghé 
thăm),.. 

106 Bất quy tắc “ㅅ” Gốc động từ có tận cùng bằng “ㅅ” khi gặp nguyên âm thì “ㅅ” bị 
lược bỏ. 
    Ví dụ:  붓다 => 부어, 부으니 

짓다 => 지어, 지으니 

*Chú ý (주의) : Một số từ không theo bất quy tắc mà chia như bình

thường: 벗다 (cởi), 빼앗다 (đoạt), 빗다 (chải), 씻다 (rửa), 웃다 (cười)
107 Bất quy tắc “ㅎ” Gốc động, tính từ khi kết thúc bằng phụ âm “ㅎ” thì: 

~Một số động từ, tính từ kết thúc bằng ‘ㅎ’ và sau đó là một nguyên 

âm thì ‘-ㅎ’ được lược bỏ. 

 Ví dụ: 빨갛다 + 으니까 -> 빨가니까 

  그렇다 + 을까요? -> 그럴까요? 

~ Một số động tính kết thúc bằng ‘-ㅎ’ và sau nó là ‘어/아’ thì ‘ㅎ’ bị 

lược bỏ và ‘어/아’ sẽ biến thành “애” , " 얘" 

Ví dụ:  어떻다 + 어요 -> 어때요? 

            그렇다 + 어요 -> 그래요? 

 노랗다 + 아요 -> 노래요 

*Chú ý (주의) : Một số từ không bị lược bỏ “ㅎ” : 좋다, 싫다, 많다,

괜찮다, 놓다, 넣다, 찧다, 낳다, 쌓다.


