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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第1課　レストランで働いています　Tôi đang làm việc tại nhà hàng.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. お久しぶりです
☆☆☆

01
久しぶりに会った人とあいさつをすることができる。
Có thể chào hỏi người quen lâu rồi mới gặp.

2. 日本に来てどのぐらいですか？
☆☆☆

02
身近な人に聞かれたとき、自分の近況を簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về tình hình dạo này của bản thân khi được người thân quen hỏi.

3. 日本では何をしていますか？
☆☆☆

03
日本でしている仕事について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về công việc đang làm tại Nhật Bản.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 2 課　ゲームをするのが好きです　Tôi thích chơi điện tử.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 趣味は料理をすることです
☆☆☆

04
趣味や好きなことについて、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về sở thích hay những việc yêu thích.

2. 休みの日は何をしますか？
☆☆☆

05
休みの日の過ごし方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về những việc mình làm vào ngày nghỉ.

3. スタッフ紹介 

☆☆☆
06

店や施設などに貼られているスタッフ紹介を読んで、家族や趣味などについて理解することができる。
Có thể đọc chuyên mục giới thiệu nhân viên được dán ở các cửa hàng, toà nhà, v.v. và hiểu về gia đình, 
sở thích, v.v. của họ.

4. 自己紹介

☆☆☆
07

職場に掲示するスタッフ紹介用に、自分の趣味や休みの日にすることなどを簡単に書くことができる。
Có thể viết một cách đơn giản về sở thích, những việc làm trong ngày nghỉ của bản thân, v.v. cho 
chuyên mục giới thiệu nhân viên được đăng ở nơi làm việc. 

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

今の私
Tôi của bây giờ

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第 3 課　冬はとても寒くなります　Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 春は桜の花が咲きます

☆☆☆
08

日本の四季についての短い動画を見て、季節の特徴を理解することができる。
Có thể xem một đoạn video ngắn về bốn mùa của Nhật Bản, và hiểu được những đặc trưng của các 
mùa.

2. どんな季節がありますか？
☆☆☆

09 自分の国の季節の特徴について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về đặc trưng các mùa của đất nước mình.

3. もみじの景色がきれいですから
☆☆☆

10 自分が好きな季節とその理由について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về mùa mình yêu thích và lý do yêu thích mùa đó.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 4 課　昨日はすごい雨でしたね　Hôm qua trời mưa to quá nhỉ.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 朝から暑いですね
☆☆☆

11 天気の話題に触れながら、あいさつをすることができる。
Có thể vừa chào hỏi vừa đề cập đến thời tiết.

2. 明日は晴れるでしょう
☆☆☆

12 天気予報を聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể nghe và hiểu đại khái nội dung của dự báo thời tiết.

3. 台風が来てます
☆☆☆

13 天気を話題にした SNSの短い書き込みを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc các bài viết ngắn trên mạng xã hội về thời tiết và hiểu nội dung.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

季節と天気
Mùa và thời tiết

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第 5 課　とてもにぎやかで便利です　Rất náo nhiệt và tiện lợi.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. この町はどうですか？
☆☆☆

14 住んでいる町の感想を簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản cảm tưởng về khu phố mình đang sống.

2. 場所は不便だけどきれいですよ
☆☆☆

15 町のおすすめの場所について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về các địa điểm nên ghé thăm trong khu phố.

3. タウンマップ
☆☆☆

16 町の案内図を見て、名所やお店などについての情報を読み取ることができる。
Có thể hiểu các thông tin về địa danh nổi tiếng, cửa hàng, v.v. khi xem bản đồ hướng dẫn khu phố.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 6 課　郵便局はどう行ったらいいですか？　Tôi muốn đến bưu điện thì phải đi đường nào?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. バス停はどこですか？ 
☆☆☆

17 ほかの人に道をたずねて、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi đường người khác và hiểu câu trả lời.

2. そちらに行きたいんですが…
☆☆☆

18 電話で道をたずねて、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi đường bằng điện thoại và hiểu câu trả lời.

3. この先に白くて大きな家があります
☆☆☆

19 車に乗せてもらったときなどに、目的地までの行き方を伝えることができる。
Có thể trình bày với đối phương cách đi đến điểm đích khi được cho đi nhờ xe, v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

私の町
Thành phố của tôi

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第7課　道に迷ってちょっと遅れます　Tôi bị lạc đường nên sẽ đến muộn một chút.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 何時にどこですか？
☆☆☆

20 待ち合わせや集合の時間と場所を質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về thời gian và địa điểm hẹn gặp hoặc tập trung.

2. 明日、何時にしますか？
☆☆☆

21 待ち合わせの時間と場所を相談して決めることができる。
Có thể trao đổi và quyết định thời gian, địa điểm hẹn gặp.

3. 電車が止まりました
☆☆☆

22 待ち合わせの相手からの遅刻を知らせるメッセージを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc tin nhắn thông báo đến muộn của người có hẹn với mình và hiểu nội dung.

4. 30 分おくれます
☆☆☆

23 待ち合わせに遅れることを伝えるメッセージを書くことができる。
Có thể viết tin nhắn báo rằng sẽ đến muộn cuộc hẹn.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 8 課　野球、したことありますか？　Bạn đã từng chơi bóng chày chưa?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. もう行きましたか？

☆☆☆
24

相手の経験や興味をたずねながら、食事や買い物、イベントなどに誘うことができる。
Có thể vừa rủ đối phương đi ăn, mua sắm, tham gia các sự kiện, v.v., vừa hỏi về kinh nghiệm, sở thích 
của họ.

2. このあと、どうしますか？
☆☆☆

25 いっしょに外出しているとき、次に何をするか、どこに行くか、話し合うことができる。
Có thể trao đổi về việc làm gì, đi đâu tiếp theo khi đang đi cùng nhau.

3. パンダがかわいかったです
☆☆☆

26 いっしょに参加したイベントの感想を、相手に伝えることができる。
Có thể diễn đạt cảm tưởng về sự kiện với người cùng tham gia với mình.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

いっしょに出かける
Cùng nhau ra ngoài

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第 9 課　読み方を教えてもらえませんか？　Hãy chỉ cho tôi cách đọc được không?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. どこで日本語を勉強しましたか？
☆☆☆

27 日本語の学習経験について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về kinh nghiệm học tiếng Nhật.

2. 会話は得意です
☆☆☆

28 日本語の勉強について、感想やコメントを言うことができる。
Có thể nói cảm tưởng hay nhận xét về việc học tiếng Nhật.

3. 日本語をチェックしてもらえませんか？
☆☆☆

29 日本語で困ったときなどに、ほかの人に手伝いを頼むことができる。
Có thể nhờ người khác giúp đỡ khi gặp khó khăn trong việc học tiếng Nhật, v.v..

4. いい練習のし方がありますか？

☆☆☆
30

日本語学習についてのネットの掲示板を読んで、おすすめの学習方法が理解できる。
Có thể đọc bảng tin trực tuyến bằng tiếng Nhật và hiểu các phương pháp học tập tiếng Nhật được    
giới thiệu.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第10 課　日本語教室に参加したいんですが…　Tôi muốn tham gia lớp học tiếng Nhật.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 教室案内

☆☆☆
31

公民館などの講座の案内を見て、場所や日時などの情報を読み取ることができる。
Có thể đọc hiểu các thông tin về địa điểm, thời gian, v.v. khi xem hướng dẫn về các khóa học ở nhà văn 
hóa công cộng, v.v..

2. 合気道をやってみたいんですが…

☆☆☆
32

役所の窓口などで、興味のある講座について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về khóa học mình có hứng thú tại quầy tiếp dân của cơ quan hành chính, 
v.v..

3. 日本語のクラスはどうですか？
☆☆☆

33 地域の日本語教室について、友人に質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi của bạn mình về lớp học tiếng Nhật ở địa phương.

4. 高校のとき、少し勉強しました

☆☆☆
34

日本語教室に参加する前に、学習歴や学習希望などについての簡単なインタビューに答えることができる。
Có thể trả lời những phỏng vấn đơn giản về quá trình học, nguyện vọng, v.v. trước khi tham gia lớp học 
tiếng Nhật.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

日本語学習
Học tiếng Nhật

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第11課　肉と野菜は私が買って行きます　Tôi sẽ mua rau và thịt đến.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. だれが何を持って行きますか？
☆☆☆

35 バーベキューなどをするとき、だれが何を準備するか話し合うことができる。
Có thể trao đổi về việc ai sẽ chuẩn bị thứ gì khi làm tiệc nướng, v.v..

2. どっちがいいですか？
☆☆☆

36 ホームパーティーなどをするとき、何を買えばいいか話し合うことができる。
Có thể trao đổi về việc nên mua cái gì khi mở tiệc tại nhà, v.v..

3. この料理、卵を使ってますか？
☆☆☆

37 店の人などに、食べ物の材料や消費期限について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu các câu trả lời của nhân viên bán hàng về nguyên liệu hay hạn sử dụng của đồ ăn.

4. 食品表示 
☆☆☆

38 食品表示を見て、食べられないものが入っていないかを確認することができる。
Có thể xem bao bì thực phẩm và xác nhận xem có thành phần mà mình không ăn được hay không.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第12 課　お弁当、おいしそうですね　Cơm hộp của bạn trông ngon quá.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 辛そうな料理ですね
☆☆☆

39 食べ物を見て、見た目から感じた印象を言うことができる。
Có thể nhìn món ăn và nói ấn tượng của mình dựa vào hình thức.

2. 甘くておいしいですね
☆☆☆

40 食べ物をすすめられたとき、食べて感想を言うことができる。
Có thể nói cảm tưởng sau khi ăn món ăn được mời.

3. 卵の料理です
☆☆☆

41 料理について、味や材料などを質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về vị, nguyên liệu, v.v. của món ăn.

4. カップ焼きそばの作り方 
☆☆☆

42 インスタント食品などの作り方の説明を読んで、手順を理解することができる。
Có thể đọc nội dung giải thích cách chế biến thực phẩm ăn liền và hiểu các bước.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

おいしい料理
Món ăn ngon

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第13 課　あと 10 分ぐらいで終わりそうです　Có vẻ sẽ kết thúc sau khoảng 10 phút nữa.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. パソコンが動かないんですが…
☆☆☆

43 職場で困ったことがあったとき、上司などに状況を伝えることができる。
Có thể trình bày tình hình với cấp trên khi gặp phải vấn đề tại nơi làm việc.

2. どのぐらいかかりそうですか？
☆☆☆

44 仕事の作業状況を聞かれたとき、簡単に答えることができる。
Có thể trả lời một cách đơn giản khi được hỏi về tình hình công việc.

3. コピー機の使い方を教えてもらえませんか？
☆☆☆

45 職場で、機械の使い方などについて質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về cách sử dụng máy móc, v.v. tại nơi làm việc.

4. 会議の準備は、どうしますか？ 
☆☆☆

46 職場で、仕事のやり方の説明や指示を聞いて、理解することができる。
Có thể nghe và hiểu các giải thích, chỉ dẫn về cách thực hiện công việc tại nơi làm việc.

5. お知らせのメール
☆☆☆

47 仕事上の簡単な連絡のメールを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc email liên lạc đơn giản trong công việc và hiểu nội dung.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第14 課　休みを取ってもいいでしょうか？　Tôi xin nghỉ có được không ạ?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 少し遅くなります
☆☆☆

48 職場に、電話で休みや遅刻の連絡をすることができる。
Có thể liên lạc bằng điện thoại đến nơi làm việc về việc nghỉ làm hoặc đến muộn.

2. トイレに行って来てもいいですか？
☆☆☆

49 仕事の持ち場を離れるとき、周りの人に許可を求めることができる。
Có thể xin phép người xung quanh trước khi rời khỏi chỗ làm việc.

3. 明日の午後、早退してもいいでしょうか？
☆☆☆

50 職場で、休暇を取りたいときなどに、事前に許可を求めることができる。
Có thể xin phép trước khi muốn nghỉ phép tại nơi làm việc.

4. 休暇届を出してください
☆☆☆

51 休暇届などの書類の記入方法について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về cách điền giấy tờ, ví dụ như đơn xin nghỉ phép.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

仕事の連絡
Liên lạc trong công việc

▶トピック
　Chủ đề
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★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第15 課　熱があってのどが痛いんです　Tôi bị sốt và đau họng.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 今日はどうしましたか？
☆☆☆

52 病院で、自分の症状を簡単に伝えることができる。
Có thể trình bày về triệu chứng bệnh của mình một cách đơn giản tại bệnh viện.

2. インフルエンザですね
☆☆☆

53 病院で、医者の指示を聞いて理解することができる。
Có thể nghe và hiểu các chỉ dẫn của bác sĩ tại bệnh viện.

3. 問診票
☆☆☆

54 病院の受付で、問診票の必要な項目に記入することができる。
Có thể điền vào các mục cần thiết trong tờ khai tình trạng sức khoẻ tại quầy lễ tân bệnh viện.

4. 熱を下げるお薬です
☆☆☆

55 薬の説明を聞いて、用法や注意点を理解することができる。
Có thể hiểu cách dùng, lưu ý khi dùng thuốc, v.v. khi nghe hướng dẫn về thuốc.

5. 薬の説明
☆☆☆

56 薬の説明を読んで、用法や用量を理解することができる。
Có thể hiểu cách dùng, liều dùng, v.v. khi đọc hướng dẫn về thuốc.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第16 課　食べすぎないようにしています　Tôi đang cố gắng không ăn quá nhiều.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 具合が悪そうですね
☆☆☆

57 体調が悪いときの対処法をアドバイスしたり、アドバイスを聞いて理解したりすることができる。
Có thể cho lời khuyên, nghe và hiểu lời khuyên về cách xử lý khi cơ thể không khỏe.

2. 夜は早く寝るようにしています
☆☆☆

58 自分が健康のために気をつけていることを話すことができる。
Có thể nói về những việc bản thân đang lưu tâm để giữ sức khỏe.

3. 食中毒が増えています

☆☆☆
59

流行している病気のニュースを見て、病名や症状、予防法など、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể hiểu đại khái nội dung về tên bệnh, triệu chứng bệnh, cách phòng bệnh, v.v. khi xem tin tức về 
căn bệnh đang bùng phát.

4. 病気予防のポスター

☆☆☆
60

病院などで病気に関するポスターを見て、症状や予防法などを理解することができる。
Có thể hiểu được triệu chứng bệnh, cách phòng bệnh, v.v. khi xem áp phích về một căn bệnh ở       
bệnh viện.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

健康な生活
Cuộc sống khỏe mạnh

▶トピック
　Chủ đề
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★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第17課　兄がくれたお守りです　Đây là lá bùa anh trai tặng tôi.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do 
評価

Tự đánh giá

1. ごめんください
☆☆☆

61 ほかの人の家を訪問したとき、基本的なあいさつをすることができる。
Có thể chào hỏi một cách cơ bản khi đến chơi nhà người khác.

2. これ、お土産です
☆☆☆

62 お土産を渡すとき、それは何か、どんなものか、簡単に説明することができる。
Có thể giải thích đơn giản về món quà khi tặng: đó là gì, là thứ như thế nào.

3. 誕生日に、友だちにもらったんです
☆☆☆

63 自分の持ち物について、どこで買ったか、だれにもらったかなどを話すことができる。
Có thể nói về đồ vật của mình: đã mua ở đâu, được ai tặng, v.v..

4. お礼のメール

☆☆☆
64

家に招待してくれた人など、お世話になった人に、簡単なお礼のメールを書くことができる。
Có thể viết email đơn giản để cảm ơn tới người đã quan tâm, giúp đỡ mình, ví dụ như người mời mình 
đến nhà chơi.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第18 課　何かプレゼントをあげませんか？　Tặng món quà gì đó nhé?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. おめでとうございます
☆☆☆

65 誕生日や結婚などのお祝いを言うことができる。
Có thể nói chúc mừng trong các dịp như sinh nhật, kết hôn, v.v..

2. 送別会をしませんか？
☆☆☆

66 人への贈り物を選ぶとき、何にするか話し合うことができる。
Có thể bàn bạc để quyết định món quà tặng người khác.

3. いろいろお世話になりました
☆☆☆

67 贈り物をもらったとき、お礼と感想を言うことができる。
Có thể nói cảm ơn và nêu cảm tưởng của mình khi nhận được quà.

4. 誕生日の書き込み
☆☆☆

68 友人が自分の誕生日に投稿した SNSの書き込みを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc bài viết bạn mình đăng trên mạng xã hội vào ngày sinh nhật của người đó và hiểu nội dung. 

5. お祝いのメッセージ
☆☆☆

69 カードや色紙に、お祝いや送別のメッセージを書くことができる。
Có thể viết lời nhắn chúc mừng hoặc tạm biệt trên thiệp hoặc giấy màu.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

交際
Giao thiệp

▶トピック
　Chủ đề


