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UNIT 01: 1~9 

-------- 
1. ～ができる / ～ことができる 

Cấu trúc: Danh từ + ができる / động từ thể từ điển + こと (danh từ) + が

できる 

Ý nghĩa 1: Có khả năng làm gì đó. 

1. Tôi có thể lái được xe ô tô. 

2. Rin-san có thể nói được tiếng Nhật. 

3. “Tôi biết địa điểm ở đâu nên có thể đi một mình được”. 

Ý nghĩa 2: Có thể làm gì tùy tình huống. 

1. Thư viện này có thể sử dụng đến 9 giờ tối. 

2. “Cấm hút thuốc. Ở đây không thể hút thuốc lá” 

3. “Cái ghế này đang hỏng nên không thể ngồi được. Hãy chú ý nhé!” 

--------------------------------------------------------------------------------- 

2. ～る / られる (Động từ thể khả năng) 
Cách chuyển sang thể khả năng: 

  Động từ I: hàng え + る 

  Động từ II: る  られる 

  Động từ III: する  できる  来る  来られる 

Chú ý: Động từ mang ý nghĩa khả năng không thể chuyển sang thể khả 

năng. 

Ý nghĩa 1: Có khả năng làm gì đó. 

1. “Kim-san có thể đọc được báo tiếng Nhật” 

2. “Tôi biết địa điểm ở đâu nên có thể đi một mình được”. 

3. Một năm trước tôi chưa thể nói được tiếng Nhật, nhưng bây giờ tôi đã 

có thể nói được. 

Ý nghĩa 2: Có thể làm gì tùy tình huống. 

1. “Phòng này cấm hút thuốc. Ở đây không thể hút thuốc lá” 

2. Vì tuần trước rảnh rỗi nên tôi đã có thể đọc được rất nhiều sách. 

3. Thịt này thành thịt cũ rồi. Đã không thể ăn được nữa. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ～ようになる 
Ý nghĩa 1: Thay đổi về khả năng. 
 *Cấu trúc: Động từ thể khả năng. 

1. Luyện tập mỗi ngày, tôi đã có thể bơi được 50m 

2. Tôi muốn nhanh chóng nói được tiếng Nhật và kết bạn. 

Ý nghĩa 2: Thay đổi về thói quen. 

 *Cấu trúc: Động từ thể từ điển. 

1. Ou-san đến Nhật xong đã tự nấu ăn được. 

2. Trước đó tôi không vận động nhưng bây giờ mỗi tuần tôi đều vận 

động một lần. 

Ôn tập:  ～ (に) なる 

1. Con trai tôi năm sau là 20 tuổi 

2. Trời trở nên nóng rồi. Mùa này bia cũng trở nên ngon hẳn. 

3. Có bạn người Nhật, tôi nói tốt lên. 

4. Gần đây bận bịu nên tôi cũng ít gặp bạn bè đi. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

4. つもり 
Ý nghĩa: Nói cho người khác về ý định của bản thân. 

Cấu trúc: Động từ thể từ điển / thể ない 

1. Sau khi học xong tiếng Nhật, tôi định về nước. 

2. Tôi không định ăn đồ ngọt nữa nhưng tôi không tự tin lắm. 

3. “Nghỉ hè cậu định làm gì. Có đi đâu không?” 

      “Có, tôi định đi du lịch cùng gia đình.” 

Chú ý 1: Không dùng khi chủ ngữ là ngôi thứ ba (anh ấy, cô ấy Tanaka-

san…) 

Vd: Anh ấy dự định năm tới sẽ đi du học (sai)  anh ấy là ngôi thứ 3 

Chú ý 2: Không dùng với việc mà bạn không thể tự quyết định được 

Vd: Tôi dự định sẽ đậu đại học vào năm tới (sai)  việc đậu đại học chính 

bản thân bạn không thể quyết định được 

--------------------------------------------------------------------------------- 

5. ～う / よう (Động từ thể ý chí) 
Cách chuyển sang thể ý chí: 

  Động từ I: hàng お + う 

  Động từ II: る  よう 
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  Động từ III: する  しよう  来る  来よう 

Ý nghĩa 1: Nói với bản thân những việc định làm từ bây giờ (tương lai). 

1. Mười hai giờ rồi. Đi ngủ thôi. 

2. Không chú ý nên phạm lỗi rồi. Tiếp theo phải chú ý thôi. 

Ý nghĩa 2: Rủ những người thân thiết, gọi chung mọi người. 

1. “Hôm nay cùng ăn bữa trưa đi!” 

2. “Năm nay nhất định sẽ vô địch! Mọi người hãy cố lên nào!” 

3. “Năm sau hãy đi du lịch cùng nhau nhé!” 

 *Dùng “～ましょう” trong hội thoại lịch sự. 

1. “Lạnh thật nhỉ. Mau mau đi về thôi.” 

2. “Lúc qua đường thì chú ý xe ô tô nhé!” 

--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Động từ thể ý chí＋と思う 

Ý nghĩa: Nói cho người khác về ý định của bản thân (như つもり) 

1. Tốt nghiệp xong tôi nghĩ tôi sẽ không học lên tiếp mà đi kiếm việc 

làm. 

2. Cuối tuần tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi thoải mái ở nhà. 

3. “Nghỉ đông cậu định làm gì không?” “Tôi nghĩ tôi sẽ về nước.” 

4. Tôi đã nghĩ tôi sẽ dậy lúc 7 giờ nhưng hôm qua ngủ muộn nên đã 

không dậy được. 

Chú ý: Không dùng “～ (よ) うと思います” khi chủ ngữ là ngôi thứ ba. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

7. ～かた 
Ý nghĩa: Cách làm 

Cấu trúc: Động từ thể ます 

1. “Cậu biết cách đọc của chữ Hán này không?” 

2. Bây giờ tôi đang học cách dùng máy tính. 

3. “Xin lỗi vì đã làm phiền, xin hãy chỉ tôi cách đi tới Tòa Thị Chính.” 

4. Tôi định làm bánh kem vào sinh nhật của mẹ. Nhưng tôi lại không 

biết cách làm. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

8. ～とか 

Ý nghĩa: Dùng khi liệt kê hơn 2 vật trở lên (như や). 

Cấu trúc: Danh từ 
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1. Tôi cho rất nhiều thịt, rau, hoa quả vào trong tủ lạnh 

2. Trong buổi giao lưu, có Ou-san, Kimu-san, Yamada-san và rất nhiều 

bạn bè trong trường đã tham gia. 

3. “Cậu thích đồ ăn Nhật không?” “Có, tôi hay ăn lắm, ramen này, 

gyudon này.” 

Chú ý: Khi “とか” chỉ xuất hiện một lần trong câu, nó mang ý nghĩa như 

“たとえば” 

“Cuộc sống ở Nhật thế nào?” 

“À, thì, chi phí đi lại này, tiền bạc tốn kinh khủng luôn.” 

--------------------------------------------------------------------------------- 

9. ～の / こと 
Ý nghĩa: danh từ hóa động từ. 

Cấu trúc: động từ thể từ điển + の / こと 

1. Tôi thích (việc) đọc sách. 

2. (Việc) sống một mình cô đơn nhưng cũng tự do lắm. 

3. (Việc) đọc văn là sở trường của tôi nhưng (việc) viết thì dở tệ. 

4. “Cậu biết (việc) tháng sau Chun-san sẽ kết hôn chưa?” 

Chú ý: Chỉ dùng “こと” với những kiểu câu sau. 

1. Sở thích của tôi là xem phim. 

2. Mục đích khi đã tới Nhật của tôi là học tiếng Nhật. 
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UNIT 02: 10~18 

-------- 

10. ～ため（に） 
Ý nghĩa 1: Mục đích 

  *Cấu trúc: danh từ + の /động từ thể từ điển. 

1. Vì sức khỏe, tôi chạy bộ mỗi ngày. 

2. Để trở thành bác sĩ trong tương lai, tôi học hành chăm chỉ. 

3. Mãi mà không thể nhớ được chữ Hán. Vậy nên, để nhớ được mà tôi 

đã viết để luyện tập không biết bao nhiêu lần. 

   Chú ý: Không thể dùng thể khả năng, thể ない trước “ために” 

Ý nghĩa 2: Lợi ích 

  *Cấu trúc: danh từ (miêu tả người, tổ chức) + の 

 1 Bố vì gia đình mà chăm chỉ làm việc. 

 2 Đây là từ điển dành cho người học tiếng Nhật. 

 3 Tôi không làm việc vì công ty. Tôi làm việc vì bản thân. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

11. ～たことがある 
Ý nghĩa: Kinh nghiệm trong quá khứ. 

Cấu trúc: Động từ thể た 

 1 Hồi là học sinh cấp ba, tôi đã từng học ở Mĩ trong một năm. 

 2 “Cậu đã từng leo núi Phú Sĩ chưa?” 

    “Đến gần thì rồi nhưng leo lên thì chưa.” 

 3 “Cậu biết bài hát này không?” “Có, trước đó tôi từng nghe một lần rồi.” 

 4 Tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy tuyết. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

12. 比較 (So sánh) 
Ý nghĩa: Dùng khi so sánh 2 vật với nhau. 

Cấu trúc: Trước “より”, “ほう”, “ほど” là danh từ, động từ thể từ điển. 

Nhưng trước “ほう” là danh từ + の 

   1. A は B より ～ (Câu khẳng định) 

       1 Yoshida-san cao hơn Suzuki-san. 

       2 Điểm bài kiểm tra lần này tệ hơn bài trước. 

       3 Ở nước tôi, đồ ăn cay được ăn nhiều hơn ở Nhật 
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   2. A は B ほど～ない (Câu phủ định) 

       1 Suzuki-san không cao bằng Yoshida-san. 

       2 Điểm bài kiểm tra lần này không tốt bằng bài trước. 

       3 Mùa hè ở nước tôi không nóng bằng ở Nhật. 

   3. A の ほうが Bより～ / Bより Aの ほうが～ 

       1 Hokkaido thì rộng hơn Kyushu. 

       2 “Tài năng trẻ kia thì nhảy giỏi hơn hát nhỉ.” 

       3 Tôi nghĩ mấy môn thể thao thì chơi sẽ vui hơn là xem thôi. 

   4. Aと B と, どちらが～か  Aのほうが (Bより) ～ 

       1 “Cà phê và hồng trà, cậu thích cái nào?” 

       2 “Tôi thích cà phê hơn.” 

       3 “Viết chữ Hán với đọc chữ Hán, cậu nghĩ cái nào khó hơn?” 

           “Hm, cái nào cũng khó nhỉ.” 

  “Tôi nghĩ viết khó hơn” 

       4 “Thứ hai và thứ ba, cậu rảnh hôm nào?” “Thứ ba.” 

Chú ý: Luôn sử dụng từ để hỏi “どちら” trong câu so sánh hai vật. Khi 

chọn ba vật trở lên thì không dùng “どちら” được. 

1. “Trong các món ăn Nhật, cậu thích món nào nhất?” 

2. “Tôi nghĩ tôi sẽ đi suối nước nóng. Có chỗ nào được không?” 

3. Lần này hãy tới nhà ăn cùng nhau đi! Khi nào thì được?” 

4. “Bia, rượu Nhật, rượu vang, cái nào được hơn?” “Bia”. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

13. ～は…が＋形容詞 / 状態を表す動詞 

      ( ～は…が＋tính từ / động từ miêu tả trạng thái) 

Ý nghĩa: Nói về tính chất, trạng thái của ～. “～” là toàn thể, “···” là 1 

phần. 

1. Anh trai tôi cao. Tóc tôi dài. Giọng bố tôi to. 

2. Bụng (tôi) đau / mắt tôi đã mỏi rồi / tôi bị sốt. 

3. Cửa sổ phòng tôi rất to. 

4. Rau củ ở siêu thị kia giá rẻ lại còn tươi mới. 

5. Công viên này có rất nhiều cây xanh, dễ chịu thật. 

6. Tokyo có rất nhiều ô tô nhưng quê tôi thì lại có rất ít ô tô. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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