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Mục lục   Irodori Nhập môn (A1)

 Nghe     Nói     Đọc     Viết

Bài 1　Chào buổi sáng!
Hoạt động Can-do

1. こんにちは 01 Có thể chào hỏi khi gặp người khác.

2. お先に失礼します 02 Có thể chào tạm biệt khi chia tay người khác.

3. ありがとうございます 03 Có thể nói cám ơn, xin lỗi với người khác.

4. メッセージスタンプ 04
Có thể xem các nhãn dán kèm tin nhắn như "chào buổi sáng" hay "   cảm ơn", 
v.v. và hiểu được ý nghĩa của chúng.

Từ Hiragana Hiragana
Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Cử chỉ chào hỏi　◦ Lời chào "Sayoonara”　◦Khi sử dụng “sumimasen”

Tiếng Nhật đầu tiên▶Chủ đề

Bài 2　Xin lỗi, tôi không hiểu lắm.
Hoạt động Can-do

1. もういちど、お願いします 05 Có thể hỏi lại khi không hiểu rõ lời nói của đối phương.

2. 日本語、できますか？ 06 Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về việc có biết tiếng Nhật hay ngôn ngữ khác hay không.

3. これは日本語で何と言いますか？ 07
Có thể hỏi người khác nên nói như thế nào khi không biết cách diễn đạt tiếng 
Nhật và hiểu được câu trả lời.

Từ Katakana Katakana
Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Thẻ cư trú　◦ Oden　◦ Các từ viết tắt　◦ Con muỗi

Bài 3　Hân hạnh được làm quen.
Hoạt động Can-do

1. はじめまして 08 Có thể tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản như nói tên, nơi xuất thân, v.v..

2. 名札 09 Có thể viết tên, đất nước của mình trên biển tên, v.v..

3. ご出身は？ 10   Có thể hỏi, trả lời các câu hỏi về tên, nơi xuất thân, v.v. khi lần đầu tiên gặp mặt.

4. 申込書 11   Có thể viết tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, v.v. vào đơn đăng ký.

Từ chữ Hán 名前　国　私

Ghi chú
ngữ pháp

➊ Nです
N1 は N2 です

トンです。
私はマルシアです。

➋ 【địa điểm】から来ました ブラジルから来ました。
➌ Nは？ お名前は？
➍ Sか？ みなさんは、友だちですか？
➎ Nも ケマラさんも、ベトナムからですか？
➏ Nじゃないです ベトナムじゃないです。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Chữ cái tiếng Nhật　◦ Cách gọi tên　◦Niên hiệu

Về bản thân▶Chủ đề
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Bài 4　Tôi sống ở Tokyo.
Hoạt động Can-do

1. 夫と子どもです 12
Có thể nghe giới thiệu về gia đình và hiểu được các thành viên trong gia đình 
gồm những ai.

2. 25 歳です 13 Có thể hỏi, trả lời các câu hỏi về nơi đang sống, tuổi tác, v.v..

3. ペットのジョンです 14
Có thể vừa nhìn bức ảnh vừa hỏi, trả lời đơn giản những câu hỏi như người 
trong bức ảnh là ai, v.v.. 

4. 友だちと海！ 15
Có thể đọc bài viết ngắn trên mạng xã hội của một người bạn và hiểu được 
chủ đề bài viết thông qua bức ảnh.

Từ chữ Hán 父　母　子ども　日本

Ghi chú
ngữ pháp

➊ N1 と N2 夫と子どもです。
➋	【cách diễn đạt nghi vấn】ですか？ 何歳ですか？
➌	【địa điểm】に住んでいます 家族は、フィリピンに住んでいます。
➍ N1 の N2 私の母です。

ペットのジョンです。
Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Các thành phố lớn của Nhật Bản　◦Hỏi tuổi　◦ Biển của Nhật Bản

Bài 5　Tôi thích mỳ udon.
Hoạt động Can-do

1. 魚、好きですか？ 16 Có thể trả lời khi được hỏi về các món ăn yêu thích, không thích.

2. わさびは、ちょっと… 17 Có thể hỏi, trả lời các câu hỏi về món ăn Nhật yêu thích, không thích.

3. お茶、飲みますか？ 18 Có thể trả lời muốn uống gì, v.v. khi được giới thiệu về đồ uống.

4. 朝ご飯は、あまり食べません 19 Có thể hỏi, trả lời các câu hỏi về những gì ăn trong bữa sáng.

5. 今日の朝ご飯 20 Có thể viết lời giải thích đơn giản về bức ảnh bữa ăn và đăng tải lên mạng xã hội.

Từ chữ Hán 水　食べます　飲みます

Ghi chú
ngữ pháp

➊ Nが好きです
Nは好きじゃないです

肉と野菜が好きです。
魚は好きじゃないです。

➋ Nはちょっと… わさびは、ちょっと…。
➌ V-ますか？（thể マス）

V-る？（thể từ điển）
お茶、飲みますか？
何、飲む？

➍ Nを V-ます シリアルを食べます。
➎	（Nは）V-ません

（Nは）V-ないです
私は、朝ご飯は、あまり食べません。
私も、食べないです。

➏	【いつも／よく】V-ます
 <tần suất>あまり V-ません

私は、パンと、卵と、ヨーグルトをよく食べます。
朝ご飯は、あまり食べません。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật

◦Món ăn Nhật Bản (Sashimi và Sushi/ Tempura/ Mỳ Udon và mỳ Soba/ Cà ri)　◦D      onburi
◦Món ăn Nhật Bản mà người nước ngoài không thích　◦R        ượu Nhật Bản　◦B        ữa sáng kiểu Nhật

Món ăn yêu thích▶Chủ đề

Bài 6　Làm ơn cho tôi bánh burger phô mai.
Hoạt động Can-do

1. ハンバーガー店のメニュー 21 Có thể xem thực đơn ở cửa hàng ăn nhanh và hiểu có những món ăn, đồ uống nào.

2. こちらでおめしあがりですか？ 22 Có thể gọi món tại cửa hàng ăn nhanh.

3. 私はカレーにします 23 Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về việc sẽ ăn gì khi đi ăn cùng người khác.

4. 枝豆 2 つください 24 Có thể gọi món, yêu cầu đồ mình muốn như đĩa, cốc, v.v. tại cửa hàng ăn uống.

5. 飲食店の看板 25 Có thể nhìn biển hiệu của cửa hàng ăn uống và hiểu được đó là cửa hàng gì.

Từ chữ Hán 魚　肉　好き（な）

Ghi chú
ngữ pháp

➊ N、お願いします
N、ください

ホットコーヒー、お願いします。
これ、ください。

➋ Nにします 私は、うどんにします。
➌ N、【số】お願いします

N、【số】ください
生ビール 3 つと、ウーロン茶 1 つ、お願いします。
枝豆 2 つ、ください。

➍ N（は）ありますか？ マヨネーズ、ありますか？

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật

◦ Cửa hàng bánh hamburger Nhật Bản　◦Vé ăn　◦ Izakaya (Quán rượu kiểu Nhật)　◦Karaage 　◦ Otsumami
◦ Bia　◦ Oshibori và nước
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Bài 7　Có 4 phòng.
Hoạt động Can-do

1. ここは台所です 26
Có thể nghe giải thích đơn giản và hiểu được bố trí phòng trong khi được dẫn 
đi xem nhà.

2. 電子レンジはありますか？ 27 Có thể hỏi và xác nhận nhà hay phòng có đủ thứ mình cần hay không.

3. ちょっとせまいです 28
Có thể trả lời một cách đơn giản khi được hỏi là đang sống ở đâu, nhà ở như 
thế nào.

4. アパートに住んでいます 29 Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về việc đang sống ở ngôi nhà như thế nào.

5. 洗濯機・エアコンのボタン 30
Có thể nhìn các hiển thị hướng dẫn thao tác thiết bị điện gia dụng như điều 
khiển điều hòa, v.v. và biết nên ấn nút nào.

Từ chữ Hán 家　新しい　広い　古い

Ghi chú
ngữ pháp

➊ ここは【địa điểm】です ここは玄関です。
➋ 【địa điểm】に Nがあります

【địa điểm】に Nが【số】あります
ここに階段があります。
1 階に部屋が 4 つあります。

➌	（Nは）ありません
（Nは）ないです

トースターはありません。
ベッドはないです。

➍ ナA-です
イA-いです

家は静かです。
ちょっとせまいです。

➎ ナA-じゃないです
イA-くないです

アパートは、あまり静かじゃないです。
寮は広くないです。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦Nhà ở Nhật Bản　◦ Futon　◦ Các loại nhà ở Nhật Bản　◦Hệ thống địa chỉ ở Nhật Bản

Nhà và nơi làm việc▶Chủ đề

Bài 8　Yamada-san ở đâu?
Hoạt động Can-do

1. ここで打ち合わせをします 31
Có thể nghe giải thích đơn giản và hiểu được đó là phòng gì khi được dẫn đi 
xem các phòng ở nơi làm việc..

2. 食堂にいます 32 Có thể hỏi, trả lời về vị trí của người khác.

3. はさみは、そこにあります 33 Có thể hỏi, trả lời về vị trí để đồ tại nơi làm việc, v.v..

4. 部屋の表示 34
Có thể nhìn vào hiển thị trên cửa ra vào của căn phòng và hiểu được đó là 
phòng gì.

Từ chữ Hán 上　下　中

Ghi chú
ngữ pháp

➊	【địa điểm】で V-ます ここで着替えます。
➋ 【người】は【địa điểm】にいます 山田さんは、食堂にいます。
➌	（【người】は）いません

（【người】は）いないです
辻さんは、いませんね。
アマンダさん、いないですね。

➍	【vật】は【ここ／そこ／あそこ】にあります はさみは、そこにあります。
➎ Nの【vị trí】にあります 引き出しの中にあります。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Đồng phục　◦ Trà　◦ FAX

Bài 9　Nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ.
Hoạt động Can-do

1. 何時に起きますか？ 35 Có thể hỏi, trả lời về thời gian ngủ dậy hay thời gian đi ngủ.

2. 1 日のスケジュールを説明します 36
Có thể nghe và hiểu được lời giải thích đơn giản về lịch trình của một ngày ở 
nơi làm việc.

3. スケジュールボード 37 Có thể xem bảng trắng ở nơi làm việc và hiểu đại khái lịch trình của người khác.

4. 私は日曜日がいいです 38 Có thể cùng nhau hỏi đáp về điều kiện thuận lợi để quyết định lịch trình.

Từ chữ Hán 月　火　水　木　金　土　日　～曜日

Ghi chú
ngữ pháp

➊	【thời gian】に V-ます
【thời gian】ごろ V-ます

5 時に起きます。
11 時ごろ寝ます。

➋ 【thời gian】から【thời gian】まで 12 時から 1 時まで、昼休みです。
➌	【ngày giờ】がいいです 私は、土曜日がいいです。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦Họp giao ban　◦ Bể bơi công cộng　◦Xem phim

Cuộc sống hàng ngày▶Chủ đề
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Bài 10　Hãy cho tôi mượn cái dập ghim.
Hoạt động Can-do

1. ちょっと手伝ってください 39 Có thể nghe chỉ thị ngắn và đơn giản tại nơi làm việc, hiểu những việc cần làm.

2. すみません、いくつですか？ 40
Có thể xác nhận và hỏi lại những điểm quan trọng khi nhận được chỉ thị ở nơi 
làm việc.

3. 仕事のメモ 41
Có thể đọc ghi chú viết tay đơn giản ở nơi làm việc và hiểu được nội 
dung chỉ thị.

4. スマホの充電器、ありますか？ 42 Có thể hỏi xin mượn đồ tại nơi làm việc khi có thứ muốn mượn.

5. チェックリスト 43 Có thể xem danh sách đồ dùng và xác nhận có đủ đồ mình cần hay không.

Từ chữ Hán 朝　昼　夜　～時　～分　～半　～枚

Ghi chú
ngữ pháp

➊ V-てください
V-て
V-てくれる？

ちょっと、手伝ってください。
そこのドライバー、取って。
窓、閉めてくれる？

➋ Nですね <xác nhận> A：これ、コピー、30 枚お願い。
B：はい、30 ですね。

➌ N、貸してください
N、借りてもいいですか？
N、いいですか？
N、ありますか？

ホチキス、貸してください。
すみません。借りてもいいですか？
これ、いいですか？
スマホの充電器、ありますか？

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Tiếng Anh được tạo ra ở Nhật Bản　◦ Sạc pin điện thoại thông minh　◦ Chế độ thời gian 24 giờ

Bài 11　Bạn thích thể loại truyện tranh nào?
Hoạt động Can-do

1. 趣味は何ですか？ 44 Có thể trả lời một cách đơn giản khi được hỏi về sở thích.

2. 「ドラゴンボール」が大好きです 45 Có thể hỏi, trả lời về sở thích, những điều yêu thích.

3. うちでゆっくりします 46 Có thể hỏi, trả lời về việc làm gì trong ngày nghỉ.

4. SNSのプロフィール 47
Có thể đọc thông tin cá nhân đơn giản trên mạng xã hội và hiểu những việc 
yêu thích của người đó.

Từ chữ Hán 読みます　聞きます　見ます　本　友だち　何

Ghi chú
ngữ pháp

➊ Nは何ですか？ 趣味は、何ですか？
➋ どんな N どんなスポーツが好きですか？
❸ あまり ナA-じゃないです／イA-くないです <mức độ> スポーツは、あまり好きじゃないです。
➍ 【いつも／たいてい／よく／ときどき】V-ます

 <tần suất>【あまり／ぜんぜん】V-ません
休みの日は、たいてい、映画を見ます。
スポーツは、ぜんぜんしないね。

➎ 【người】と【địa điểm】で V-ます 夫と公園でテニスをします。
Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Truyện tranh Nhật Bản　◦ Trò chơi điện tử Nhật Bản　◦Văn học Nhật Bản　◦ Bóng đá/ Bóng bầu dục　◦ Pachinko

Những việc tôi thích làm▶Chủ đề

Bài 12　Bạn có muốn đi uống cùng tôi không?
Hoạt động Can-do

1. イベントの案内 48
Có thể xem thông báo sự kiện và tìm được thông tin quan trọng như ngày giờ, 
địa điểm, v.v..

2. 来週、夏祭りがありますね 49 Có thể hỏi, trả lời câu hỏi như là có đi đến sự kiện hay không, v.v..

3. いっしょに行きましょう 50 Có thể nói về điều kiện của mình khi mời rủ đối phương hoặc được mời rủ. 

4. 誘いの返事 51 Có thể đọc tin nhắn mời rủ đơn giản của bạn bè và viết trả lời.

Từ chữ Hán ～年　～月　～日　今日　今週　今度　

Ghi chú
ngữ pháp

➊	【ngày giờ】に【địa điểm】で【sự kiện】があります 日曜日に、さくら公園でタイフェスティバルがありますね。
➋ Nに行きます 明日の忘年会に行きますか？
❸ V-ませんか？ いっしょに行きませんか？
➍ V-ましょう また今度行きましょう。
➎ V-に行きます みんなで、いっしょに焼肉を食べに行きませんか？

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Lễ hội mùa hè　◦Núi của Nhật Bản　◦ Loạt phim “Otoko wa Tsurai yo”　◦Karate
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Bài 13　Xe buýt này có đi đến sân bay không?
Hoạt động Can-do

1. 何番線ですか？ 52
Có thể hỏi xem tàu điện, xe buýt, v.v. có đi đến nơi mình muốn đến hay 
không và hiểu câu trả lời.

2. すみません、今どこですか？ 53 Có thể nghe thông báo trong tàu điện về tên ga và hỏi người khác khi không hiểu rõ.

3. 1 時間ぐらいかかります 54
Có thể nói về phương tiện giao thông, thời gian cần thiết để đi từ nhà đến nơi 
làm việc.

4. 市役所まで、どうやって行きますか？ 55 Có thể hỏi và hiểu được câu trả lời về cách đi đến điểm đích.

5. 駅の中の表示 56 Có thể xem các hiển thị thường thấy ở nhà ga và hiểu ý nghĩa của chúng.

Từ chữ Hán 東　西　南　北　会社　来ます　行きます　乗ります　

Ghi chú
ngữ pháp

➊ この【phương tiện đi lại】は【địa điểm】に行きますか？ このバスは、空港に行きますか？
➋ ここは【địa điểm】ですか？ ここは、どこですか？
❸	【phương tiện đi lại】で来ます バイクで来ます。
➍ 【thời gian / khoảng thời gian】かかります 1 時間半かかります。
➎ 【địa điểm】で【phương tiện đi lại】に乗ります

【địa điểm】で【phương tiện đi lại】を降ります
ここから、12 番のバスに乗ります。
バスセンターで、バスを降ります。

➏ 【địa điểm】から【địa điểm】まで ここから新みなと駅まで、電車に乗ります。
Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Tình hình đi làm　◦ Cách sử dụng phương tiện giao thông

Đi bộ quanh khu phố▶Chủ đề

Bài 14　Đó  là một tòa nhà lớn nhỉ?
Hoạt động Can-do

1. トイレはどこですか？ 57 Có thể hỏi địa điểm nhà vệ sinh, ATM, v.v. khi đi ra ngoài.

2. 今、改札の前にいます 58 Có thể truyền đạt về vị trí của mình với đối phương trên điện thoại.

3. ここは十条商店街です 59
Có thể truyền đạt cảm tưởng với đối phương khi được dẫn đi giới thiệu nhiều 
nơi trong thành phố.

4. 街にある看板 60
Có thể xem thông báo của cửa hàng, nhà hàng, v.v. và hiểu được giờ mở cửa, 
ngày nghỉ, v.v..

Từ chữ Hán 大きい　小さい　高い　低い　前　後ろ　横

Ghi chú
ngữ pháp

➊	【địa điểm】に N（は）ありますか？ この近くに、コンビニはありますか？　
➋ Nの【vị trí】にいます 今、改札の前にいます。
➌ ナA-な Nですね

イA-い Nですね
にぎやかな通りですね。
広い公園ですね。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦Tủ gửi đồ trả phí bằng tiền xu　◦Máy bán hàng tự động　◦ATM　◦Sông của Nhật Bản　◦Nhà cao tầng ở Nhật Bản　◦Wabi-sabi

Bài 15　Tôi cần cục pin.
Hoạt động Can-do

1. どこで買えますか？ 61 Có thể hỏi người khác và hiểu câu trả lời về địa điểm mua đồ mình cần.

2. フロアガイド 62
Có thể xem hướng dẫn các tầng của cửa hàng và tìm được nơi có đồ mình 
muốn mua.

3. カメラは何階ですか？ 63
Có thể hỏi nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm, v.v. và hiểu câu trả lời 
về nơi có đồ mình muốn mua.

4. わあ、かっこいいですね 64
Có thể cùng trao đổi nhận xét một cách đơn giản về sản phẩm trong khi đi 
mua sắm cùng với bạn bè, v.v..

5. ショッピングセンターの表示 65
Có thể hiểu ý nghĩa các hiển thị thường thấy ở trung tâm thương mại, trung 
tâm mua sắm, v.v..

Từ chữ Hán 入口　出口　～階　押す　引く　安い

Ghi chú
ngữ pháp

➊ Nがほしいんですが 電池がほしいんですが、どこで買えますか？
延長コードがほしいんですが…。

➋ ナA-ですね
イA-いですね
ナA！
イA-い！

このコート、おしゃれですね。
この傘、おもしろいですね。
このコート、すてき！
このバッグ、かわいい！

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật

◦ Các loại cửa hàng ở Nhật Bản　◦ Cách đếm tầng　◦ Cái ô　◦ Cách gọi nhà vệ sinh
◦ Các nút bấm thang máy

Ở cửa hàng▶Chủ đề
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Bài 16　Cái này, bao nhiêu tiền?
Hoạt động Can-do

1. 1,980 円です 66 Có thể nghe và hiểu được giá của sản phẩm.

2. あの Tシャツ、いくらですか？ 67 Có thể hỏi người bán hàng về giá cả và hiểu câu trả lời.

3. ひき肉 200gください 68 Có thể truyền đạt về số lượng mình cần khi đi mua sắm.

4. こちら、温めますか？ 69
Có thể trả lời các câu hỏi ở quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi như có lấy 
đũa không, có cho vào túi không, v.v..

5. 割引表示 70 Có thể biết được giá của sản phẩm khi nhìn hiển thị giảm giá ở cửa hàng.

Từ chữ Hán 一　二　三　四　五　六　七　八　九　十

Ghi chú
ngữ pháp

➊ 【これ／それ／あれ】(は）いくらですか？ これ、いくらですか？
➋ 【この／その／あの】N そのカレンダー、いくらですか？
➌ 【số lượng】ずつ チョコレートケーキとチーズケーキ、2 個ずつお願いします。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật

◦ Tiền giấy, tiền xu Nhật Bản　◦Hỏi giá cả　◦Maneki-neko　◦ Taiyaki　◦Korokke　◦ Onigiri
◦ Tiền điện tử

Bài 17　Tôi đã đi xem phim.
Hoạt động Can-do

1. 週末は何をしましたか？ 71 Có thể trả lời một cách đơn giản khi được hỏi về những việc đã làm vào ngày nghỉ.

2. 楽しかったです 72 Có thể hỏi, trả lời về những việc đã làm vào ngày nghỉ, cảm tưởng về việc đó,v.v..

3. 家族で水族館に行きました 73
Có thể đọc bài viết đơn giản trên mạng xã hội và hiểu được người đó đã làm 
gì thông qua bức ảnh.

4. 料金表 74 Có thể đọc bảng giá ở các cơ sở dịch vụ quen thuộc và biết nên trả bao nhiêu tiền.

5. 今、家に着きました 75
Có thể viết tin nhắn đơn giản nói về cảm tưởng của mình và gửi cho người đã 
đi cùng.

Từ chữ Hán 百　千　万　～円　休み　映画　日本語　勉強します　買います　

Ghi chú
ngữ pháp

➊ V-ました
V-ませんでした

家でゆっくりしました。
週末は、何もしませんでした。

➋ 何も V-ませんでした
どこにも V-ませんでした

週末は、何もしませんでした。
私は、どこにも行きませんでした。

➌ ナA-でした
イA-かったです

「ゴジラ」は、まあまあでした。
国際フェスティバルは、とても楽しかったです。

➍ Nでした とてもいい天気でした。
➎ Nじゃなかったです

ナA-じゃなかったです
イA-くなかったです

温泉に入りました。でも、露天風呂じゃなかったです。
富士山に登りました。あまり大変じゃなかったです。
お客さんは、あまり多くなかったです。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật ◦ Godzilla　◦ Thủy cung　◦ Quán cà phê truyện tranh/Quán cà phê Internet

Bài 18　Tôi muốn đi tắm suối nước nóng.
Hoạt động Can-do

1. ゴールデンウィークの予定は？ 76 Có thể hỏi, trả lời về những việc muốn làm trong ngày nghỉ.

2. 日本で何がしたい？ 77 Có thể trả lời một cách đơn giản khi được hỏi về những việc muốn làm ở Nhật Bản.

3. 船に乗りました 78
Có thể viết đơn giản và đăng trên mạng xã hội, v.v. về những việc đã làm 
trong ngày nghỉ.

4. はじめて露天風呂に入りました 79
Có thể nói chuyện một các đơn giản về những việc đã làm trong chuyến du lịch và 
cảm tưởng của mình.

Từ chữ Hán 温泉　予定　来週　会います　入ります　旅行します

Ghi chú
ngữ pháp

➊ V-たいです 炊飯器が買いたいです。
➋ どこか V-ます どこか旅行したいです。
➌ S1。あと、S2。 雪が見たいです。あと、温泉に入りたいです。
➍	【địa điểm】へ行きます 京都へ行きたいです。
➎ S1。それから、S2。 露天風呂に入りました。それから、温泉の近くで、鶏の天ぷらを食べま

した。
➏ S1。それに、S2。

S1。でも、S2。
気持ちよかったです。それに、景色もきれいでした。
おいしかったです。でも、ちょっと高かったです。

Lời khuyên cho 
cuộc sống tại Nhật

◦ Tuần lễ vàng　◦ Tokyo Disney Resort　◦ Shinkansen　◦ Leo núi Phú Sĩ
◦ Phim hoạt hình Nhật Bản/ Tên cậu là gì/ Doraemon　◦Dorayaki　◦Yokohama　◦ Suối nước nóng

Trong ngày nghỉ▶Chủ đề




