
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

Suf. 1 1 ～さん さん ông..., bà..., anh..., chị... ( đại từ xưng hô đính 
kèm sau tên )2GVi 2 1 いる いる có, ở ( nơi nào đó )( từ dùng người và động vật )

Interrog. 3 1 どこ どこ chỗ nào, nơi nào
Adv. 4 1 まず まず trước hết
N 5 1 猫 ねこ con mèo
N 6 1 場所 ばしょ nơi, địa điểm, vị trí
1GVi 7 1 違う ちがう khác, sai, không phải
N 8 1 絵 え hình vẽ, bức hình, bức tranh
Int. 9 1 あ（っ） あ（っ） A! ( từ cảm thán )
N 10 1 私 わたし Tôi ( đại từ nhân xưng chỉ bản thân )
Ctr. 11 1 ～つ ～つ từ dùng để đếm, thường viết liền sau chữ số
2GVt 12 1 見つける みつける tìm thấy, tìm ra
N 13 1 ごみ箱 ごみばこ thùng rác
N、i-A 14 1 本当 ほんとう thiệt sự, thật ra, thật là
Conj.、Prt. 15 1 でも でも nhưng….
1GVi 16 1 ある ある có ( giống với いる nhưng dùng cho vật ), ở nơi nào 

đóN 17 1 本 ほん sách
Pron. 18 1 これ これ cái này
N 19 1 駅 えき ga ( tàu )
N 20 1 （お）うち うち nhà, ngôi nhà
N 21 1 地図 ちず bản đồ

略語一覧

Adv. 副詞

Attri. 連体詞

Aux. 助動詞

Conj. 接続詞

Ctr. 助数詞

Exp. 表現

Grt. あいさつ

Int. 感動詞

Interrog. 疑問詞

N 名詞

Onom. 擬音語、擬態語

Pref. 接頭語

Pron. 代名詞

Prt. 助詞

Suf. 接尾語

1GVi u-verb自動詞

1GVt u-verb他動詞

2GVi ru-verb自動詞

2GVt ru-verb他動詞

3GV 不規則動詞

VN 名詞+する動詞

iA イ形容詞

naA ナ形容詞
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

Grt. 22 1 ありがとう（ございます） ありがとう（ございます）cảm ơn
N 23 1 明日 あした/あす ngày mai
1GVt 24 1 持っていく もっていく đem cái gì đó đi
Int. 25 1 ええと ええと ờ, thì, mà, là ( dùng khi chưa nghĩ ra câu trả lời 

)Pron. 26 1 ここ ここ chỗ này, đây
Pron. 27 1 その その cái đó
N 28 1 右 みぎ bên phải
N 29 1 道 みち con đường, lối đi
1GVi 30 1 行く いく đi ( động từ )
Suf. 31 1 ～側 がわ phìa …., bên….
N 32 1 コンビニ コンビニ tiệm tiện lợi, tiệm 24 giờ
2GVi 33 1 見える みえる (1)có thể nhìn thấy, thấy (2) tới, có mặt
N 34 1 マンション マンション nhà tập thể loại sang, chung cư loại sang
Ctr. 35 1 ～階 かい／がい tầng…. ( dùng để chỉ số tầng )
Int. 36 1 もしもし もしもし alo ( dùng khi bắt điện thoại )
N 37 1 今 いま bây giờ, ngay lập tức
1GVi 38 1 わかる わかる hiểu, biết, lý giải, hóa ra
N 39 1 昨日 きのう hôm qua
2GVt 40 1 忘れる わすれる quên, bỏ lại
Int. 41 1 え（ー）っ え（ー）っ ủa!!! Hả!!! ( từ cảm thán )
N 42 1 近く ちかく gần đó, cạnh đó, kề bên, ngay sát
N 43 1 公園 こうえん công viên
N 44 1 銀行 ぎんこう ngân hàng
N 45 1 左 ひだり bên trái
Grt. 46 1 ごめん（なさい） ごめん（なさい） xin lỗi
na -A 47 1 大丈夫 だいじょうぶ (1) không sao, ổn, không hề gì (2) từ dùng để từ 

chối khi dc mời gì đóAdv. 48 1 すぐ（に） すぐ（に） ngay lập tức
N 49 2 今朝 けさ sáng này, sáng hôm nay
Adv. 50 2 何か なにか cái gì đó
2GVt 51 2 食べる たべる ăn
Int. 52 2 はい はい (1)vâng, dạ ( từ dùng để trả lời khi dc kêu, gọi, 

hỏi )(2) đúngInt. 53 2 いいえ いいえ không ( từ dùng để từ chối )
Adv. 54 2 何も なにも không…gë cả
N 55 2 かばん かばん túi xách, giỏ, cặp xách, rương
N 56 2 中 なか (1) ở trong (2) ở giữa, chính giữa
Pron. 57 2 どちら どちら (1)ở đâu (2) cái nào ( dạng lịch sự của どれ）(3) 

aiPron. 58 2 この この …. Này
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

N 59 2 （お）話 はなし nói, phát biểu, trò chuyện, câu chuyện
N 60 2 秘密 ひみつ bí mật
Int. 61 2 ええ ええ ừm, ờ
Interrog. 62 2 どれ どれ cái nào
Grt. 63 2 ごめんください ごめんください xin lỗi, có ai không?
na -A 64 2 静か しずか im lặng, tĩnh lặng
2GVi 65 2 聞こえる きこえる (1) có thể nghe (2) nghe thấy, nghe được
Adv. 66 2 たぶん たぶん có lẽ
N 67 2 留守 るす đi vắng
N 68 2 家 いえ nhà, ngôi nhà
1GVt 69 2 呼ぶ よぶ gọi, kêu
N 70 2 中国 ちゅうごく nước Trung Quốc
N 71 2 旅行 りょこう du lịch
Interrog. 72 2 どう どう thế nào
Adv. 73 2 実は じつは thật ra là
Ｎ 74 2 風邪 かぜ cảm, cúm
1GVt 75 2 引く／ひく ひく (1) rút ra, kéo ra (2) nhìn lên (3) trừ đi (4) cảm 

lạnh (5) thu hút ( chú ý) (6) tra ( từ điển ) (7) Conj. 76 2 それで それで do đó, vì vậy, ngay sau đó
Adv. 77 2 ずっと ずっと (1) suốt, mãi (2) rất, hơn nhiều
N 78 2 ホテル ホテル khách sạn
N 79 2 友達 ともだち bạn bè
1GVi 80 2 会う あう  gặp
N 81 2 部屋 へや phòng
Ctr. 82 2 （お）一人 ひとり 1 người
1GVi 83 2 休む やすむ (1) nghỉ ngơi (2) lấy ( ngày nghỉ ) (3) nghỉ học, 

vắng (4) ngủConj. 84 2 じゃあ じゃあ vậy thì
Adv. 85 2 もちろん もちろん đương nhiên, tất nhiên
N 86 2 （お）みやげ みやげ quà lưu niệm, quà mua khi đi du lịch
i -A 87 2 いい いい tốt, đẹp, giỏi, được, đúng
na -A 88 2 残念 ざんねん (1) đáng tiếc (2) thất vọng
N 89 2 観光地 かんこうち địa điểm du lịch, thắng cảnh
N 90 2 先生 せんせい (1) giáo viên, giáo sư (2) cách gọi bác sĩ
Ctr.、N 91 2 ページ ページ trang ( đếm số trang sách )
N 92 2 問題 もんだい (1) câu hỏi (2) vấn đề, khó khăn
Ctr. 93 2 ～番 ばん số…., thứ …. ( cách đếm vị trí, thứ hạng )
N 94 2 答え こたえ câu trả lời
Int. 95 2 うーん うーん Ừ
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

N 96 2 全部 ぜんぶ tất cả
N、VN 97 2 復習 ふくしゅう ôn tập, ôn bài, xem lại bài
3GV 98 2 する する làm ( cái gì đó, điều gì đó )
Grt. 99 2 すみません すみません (1) xin lỗi (2) cho hỏi
1GVi 100 2 困る こまる (1) khó khăn (2) lúng túng (3) gặp khó khăn, bị khó 

xử, vào thế kẹtAdv. 101 2 誰か だれか ai đó
1GVi 102 2 遊ぶ あそぶ chơi đùa
N 103 2 ゲーム ゲーム trò chơi
N 104 2 僕 ぼく tôi ( đại từ nhân xưng của con trai )
N 105 2 お腹 おなか bụng
1GVi 106 2 すく すく (1) đói bụng (2) vắng người
Int. 107 2 え（っ） え hử? Hả?
Adv. 108 2 まだ まだ vẫn …. Chưa
Ctr. 109 2 ～時 じ ….giờ
N 110 2 朝ごはん あさごはん bữa sáng
N 111 2 今日 きょう hôm nay
N、VN 112 2 寝坊 ねぼう ngủ dậy trễ
2GVi 113 2 起きる おきる (1) thức dậy (2) cái gì đó xảy ra
1GVi 114 2 急ぐ いそぐ nhanh chóng, hối hả
N 115 2 学校 がっこう trường học
3GV 116 2 来る くる đến
N 117 3 土曜日 どようび thứ bảy
N 118 3 映画 えいが phim ảnh
2GVt 119 3 見る みる (1) nhìn, xem, thấy (2) quan sát (3) tìm hiểu (4) đá

nh giá (5) chăm sócAdv. 120 3 一緒に いっしょに (1) cùng nhau làm (2) tại cùng thời điểm
N 121 3 晩ごはん ばんごはん cơm tối, bữa tối
N 122 3 ボウリング ボウリング trò bowling
N 123 3 大会 たいかい (1) đại hội (2) cuộc họp mặt
N 124 3 晩 ばん buổi tối
Adv. 125 3 もう もう (1) đã, đang (2) sớm (3) lại, nữa
N 126 3 今度 こんど (1) lần này (2) lần khác
N 127 3 市民 しみん người dân, công dân
N 128 3 センター センター trung tâm
N 129 3 クラシック クラシック nhạc cổ điển
N 130 3 コンサート コンサート buổi hòa nhạc
N 131 3 チケット チケット vé
N 132 3 日 ひ ngày
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

1GVt 133 3 買う かう (1) mua, chi trả (2) chịu, mắc, bị, chuốc lấy (3) 
thừa nhận, đánh giá caoAdv. 134 3 きっと きっと chắc chắn, không có nghi ngờ gì

N 135 3 人 ひと  con người, nhân loại
i -A 136 3 多い おおい nhiều
Adv. 137 3 ちょっと ちょっと (1) 1 chút (2) 1 chốc (3) này! (4) tôi e là...
na-A、N、VN 138 3 心配 しんぱい lo lắng, quan tâm
N、VN 139 3 予約 よやく đặt chỗ
N、VN 140 3 （お）電話 （お）でんわ điện thoại
N 141 3 バスケットボール バスケットボール bóng rổ
N 142 3 チーム チーム nhóm
1GVt 143 3 作る つくる (1)làm, tạo thành (2) lập, sáng tác (3) trồng (4) 

tổ chức (5)làm đồ ănAdv. 144 3 あまり あまり (không) nhiều
na -A 145 3 上手 じょうず giỏi, thành thục
N 146 3 毎週 まいしゅう mỗi tuần
N 147 3 水曜日 すいようび thứ Tư
N、VN 148 3 練習 れんしゅう tập luyện, rèn luyện
Suf. 149 3 ～たち たち chỉ số nhiều
1GVi 150 3 がんばる がんばる cố gắng
N 151 3 今晩 こんばん tối nay
N 152 3 ビール ビール bia
N 153 3 デパート デパート trung tâm mua sắm
N 154 3 前 まえ đằng trước, phía trước, trước
Suf. 155 3 ～ごろ ごろ khoảng, vào khoảng
N 156 3 仕事 しごと công việc, việc làm
N 157 3 ～半 はん phân nửa
2GVi 158 3 疲れる つかれる mệt mỏi
Pron. 159 3 あそこ あそこ phía đằng kia, bên kia
N 160 3 ベンチ ベンチ ghế ngồi ( ở công viên )
na -A、N 161 3 だめ だめ không được, không dùng được
N 162 3 頂上 ちょうじょう đỉnh, chóp
N、Adv.、Conj. 163 3 あと あと sau đó, lát nữa, còn lại
Adv. 164 3 少し すこし ít, một chút
Int. 165 3 ほら ほら này! Nhìn này! Nè!
N 166 3 景色 けしき phong cảnh, cảnh sắc
na -A 167 3 きれい きれい đẹp, sạch sẽ
Int. 168 3 わあ わあ wao!
N 169 3 写真 しゃしん bức hình, hình chụp
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

N 170 3 賛成 さんせい đồng ý
Pron. 171 3 そこ そこ bên đó
N 172 3 木 き cây cối
N 173 3 下 した bên dưới, dưới
i -A 174 4 大きい おおきい lớn, bự, cao, to
i -A 175 4 小さい ちいさい nhỏ, trẻ, thấy
N 176 4 ごはん ごはん cơm, bữa cơm
N 177 4 パン パン bánh mì
na -A 178 4 好き すき thích, thương
Adv. 179 4 どちらも どちらも cái nào cũng
Ctr. 180 4 ～月 がつ tháng
i -A 181 4 暑い あつい ấm, nóng
i -A 182 4 若い わかい trẻ, nhỏ, non nớt
N 183 4 さくら／桜 さくら hoa Sakura
N 184 4 まつり まつり lễ hội
N 185 4 夏 なつ mùa hè
na -A 186 4 にぎやか にぎやか nhộn nhịp, bận rộn, vui vẻ
N 187 4 セミナー セミナー hội thảo, buổi học về một chủ đề ở trường Đại học
Interrog. 188 4 どうやって どうやって làm thế nào, làm sao
N 189 4 タクシー タクシー xe taxi
i -A 190 4 高い たかい cao lớn, mắc, tốt
N 191 4 バス バス xe buýt
Ctr. 192 4 ～円 えん đơn vị tiền yên
N 193 4 会場 かいじょう hội trường
Ctr. 194 4 ～分 ふん／ぷん phút
1GVi 195 4 かかる かかる (1) mất, tốn (2) treo lên (3) liên lụy (4) khóa cửa
i -A 196 4 早い はやい sớm, nhanh
N、VN 197 4 出発 出発 xuất phát
Conj. 198 4 だから だから bởi vậy, vì vậy
na -A 199 4 便利 べんり tiện lợi
N 200 4 （お）金 かね tiền
N 201 4 アパート アパート căn hộ, chung cư
N 202 4 雑誌 ざっし tạp chí
N、VN 203 4 引っ越し ひっこし chuyển nhà
N 204 4 会社 かいしゃ công ty
i -A 205 4 遠い とおい xa
i -A 206 4 新しい あたらしい mới, tươi
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i -A 207 4 古い ふるい cũ, lỗi thời
i -A 208 4 広い ひろい rộng lớn, rộng rãi
Adv. 209 4 やっぱり やっぱり quả nhiên, rõ ràng, như đã nghĩ
na -A 210 4 不便 ふべん bất tiện
N 211 4 野球 やきゅう bóng chày
N 212 4 ルール ルール luật lệ
na -A 213 4 複雑 ふくざつ phức tạp
Conj. 214 4 そして そして và, do đó
N 215 4 （お）時間 （お）じかん thời gian, giờ, thời điểm
i -A 216 4 長い ながい dài
N 217 4 サッカー サッカー bóng đá
Adv. 218 4 いつも いつも luôn luôn, thường xuyên, mọi khi, thông thường
i -A 219 4 おもしろい おもしろい thú vị, vui tính, dí dỏm
Ctr. 220 5 一番 いちばん (1) số một (2) đầu tiên (3) nhất, tốt nhất
N 221 5 スポーツ スポーツ thể thao
Ctr. 222 5 ～年 ねん năm…
i -A 223 5 忙しい いそがしい bận rộn
N 224 5 新入社員 しんにゅうしゃいん nhân viên mới vào, nhân viên mới tuyển dụng
Adv.、N 225 5 たくさん たくさん nhiều, đầy đủ
1GVi 226 5 入る はいる (1)vào, đi vào (2) tham gia, gia nhập (3) bao gồm 

(4) bước vào, bắt đầuN 227 5 音楽 おんがく âm nhạc
N 228 5 ジャズ ジャズ nhạc jazz
Adv. 229 5 よく よく thường xuyên, thường
1GVt 230 5 聞く きく (1)nghe, lắng nghe (2) hỏi
N 231 5 （お）客（さん/様） きゃく khách, khách hàng, hành khách
N 232 5 店員 てんいん nhân viên tiệm
N 233 5 夜 よる buổi tối, đêm
N、VN 234 5 洗濯 せんたく giặt đồ
N 235 5 洗濯機 せんたくき máy giặt đồ
Adv. 236 5 全然 ぜんぜん hoàn toàn không
N 237 5 音 おと âm thanh, tiếng động
N、na -A、Adv. 238 5 いろいろ いろいろ nhiều loại, đủ thứ
N 239 5 種類 しゅるい loài, chủng loại
N 240 5 ドーナツ ドーナツ bánh doughnut
N 241 5 チョコレート チョコレート sô cô la
N 242 5 ナッツ ナッツ các loại hạt
i -A 243 5 おいしい おいしい ngon lành, ngon miệng
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

N 244 5 皆さん／皆様 みなさん tất cả mọi người, mọi người
N 245 5 ゴルフ ゴルフ môn đánh gôn
N 246 5 部長 ぶちょう trưởng phòng
N 247 5 この間 このあいだ mới đây, dạo này, gần dây
N、VN 248 5 優勝 ゆうしょう vô địch, chiến thắng
Pron. 249 5 それ それ #N/A
N 250 5 ガイドブック ガイドブック sách hướng dẫn
N 251 5 秋 あき mùa Thu
N 252 5 もみじ もみじ lá đỏ, mùa lá đỏ
Adv. 253 5 初めて はじめて lần đầu tiên
na -A 254 5 有名 ゆうめい nổi tiếng
N 255 5 建物 たてもの tòa nhà
N 256 5 世界 せかい thế giới, lĩnh vực
Conj. 257 5 ですから ですから vì vậy, bởi vậy
Adv. 258 5 必ず かならず luôn luôn, nhất định, nhất quyết
Int. 259 5 へえ（ー） へえ（ー） này!
N 260 5 料理 りょうり (1) món ăn, đồ ăn (2) việc nấu nướng
N 261 5 もの／物 もの đồ vậy, món đồ
N 262 5 そば そば mì soba
na -A 263 5 大好き だいすき rất thích, thích rất nhiều
Int. 264 5 ああ ああ AA!
na -A 265 5 楽しみ たのしみ niềm vui, mong đợi, mong mỏi
N 266 5 ブログ ブログ blog
Adv. 267 5 とても とても rất, lắm
i -A 268 5 楽しい たのしい vui vẻ
N 269 5 （お）寺 てら chùa
N、VN 270 5 感動 かんどう cảm động
i -A 271 5 すごい すごい tuyệt vời, xuất sắc, kinh khủng
N 272 5 着物 きもの quần áo, kimono của Nhật
2GVt 273 5 着る きる mặc
Adv. 274 5 すごく すごく rất, vô cùng
1GVi/1GVt 275 5 笑う わらう cười
N 276 5 隣 となり bên cạnh, kế bên
Interrog. 277 6 どの どの cái nào
Interrog. 278 6 どんな どんな như thế nào
N 279 6 会議 かいぎ hội nghị
N 280 6 ～室 しつ phíng…
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Pron. 281 6 あの あの cái kia
i -A 282 6 優しい／やさしい やさしい dịu dàng, tốt bụng, hiền lành
na -A 283 6 ハンサム ハンサム đẹp trai
N 284 6 電子辞書 でんしじしょ từ điển điện tử
N 285 6 先週 せんしゅう tuần trước
i -A 286 6 軽い かるい nhẹ
N 287 6 辞書 じしょ từ điển
N 288 6 食堂 しょくどう căn teen, phòng ăn
N、Adv. 289 6 毎日 まいにち mỗi ngày
N 290 6 弟（さん） おとうと（さん） em trai
N 291 6 高校生 こうこうせい học sinh cấp 3
N 292 6 次 つぎ tiếp theo
1GVt 293 6 読む よむ đọc, thăm dò
N 294 6 奥さん おくさん chị nhà, bà nhà, vợ anh
Int. 295 6 あのう あのう aà…, này…
Pron. 296 6 こちら こちら chỗ này, nơi này
Adv. 297 6 いくつか いくつか bao nhiêu
Interrog. 298 6 何 なに／なん cái gì
N 299 6 色 いろ màu sắc, sắc
N 300 6 黒 くろ đen, có tội
N 301 6 おすすめ おすすめ lời khuyên, đề nghị, khuyến khích
i -A 302 6 重い おもい nặng nề, nghiêm trọng
Conj. 303 6 では では vậy thì, thế là
Interrog. 304 6 いかが いかが thế nào, như thế nào, ra sao
Ctr. 305 6 ～年 ねんかん năm…
Suf. 306 6 ～間 かん trong…
2GVi 307 6 壊れる こわれる hỏng, bị hỏng, bị hư, vỡ
N 308 6 人気 にんき nổi tiếng, được yêu thích
Grt. 309 6 お願いします おねがいします xin vui lòng, làm ơn
N 310 6 課長 かちょう trưởng khoa
Int. 311 6 はあ はあ hả?
N 312 6 みんな みんな mọi người, tất cả, mọi thứ
1GVt 313 6 叱る しかる la rầy, quở mắng, trách mắng
N、Adv. 314 6 最近 さいきん gần đây
na -A 315 6 嫌 いや không thích, khó chịu, không đồng ý
i -A 316 6 怖い こわい sợ, đáng sợ
na -A 317 6 大変 たいへん (1) kinh khủng, ghê gớm (2) mệt mỏi, khó khăn (3) 

rất, vô cùng

Copyright:2013 Bonjinsha Co., LTD. 
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i -A 318 6 難しい むずかしい khó khăn, phức tạp, phiền phức, khó tính
na -A 319 6 丈夫 じょうぶ bền, vững, cứng, khỏe
i -A 320 6 近い ちかい gần, cận, ngay cạnh, giống như, gần như
i -A 321 6 厳しい きびしい nghiêm khắc, hà khắc, khắc nghiệt
i -A 322 6 少ない すくない ít, hạn chế
na -A 323 6 簡単 かんたん dễ dàng, đơn giản
i -A 324 6 悲しい かなしい buồn khổ, rầu rĩ, sầu não
N 325 6 独身 どくしん độc thân
N 326 7 荷物 にもつ hành lí
1GVt 327 7 置く おく đặt để, giữ, làm sẵn, giữ sẵn
Adv. 328 7 どうぞ どうぞ xin mời
i -A 329 7 寒い さむい lạnh
N 330 7 窓 まど cửa sổ
N 331 7 工場 こうじょう công trường
N 332 7 見学 けんがく tham quan để học
N 333 7 ツアー ツアー chuyến du lịch
N 334 7 金曜日 きんようび thứ sáu
N 335 7 うさぎ うさぎ con thỏ
N 336 7 奥 おく bên trong, phía trong
N 337 7 （お）席 せき ghế
N 338 7 エアコン エアコン máy điều hòa
N 339 7 風 かぜ gió, cơn gió
1GVi 340 7 あたる／当たる あたる (1) trúng, thắng (2) đúng (câu hỏi) (3) đối diện 

(4) va chạm (5) tương đương với (6) được giao choPron. 341 7 あちら あちら thể lịch sử của あっち, phìa bên kia
N 342 7 たばこ たばこ thuốc lá
N 343 7 喫茶店 きっさてん quán cà phê, quán trà, quán nước
N 344 7 禁煙 きんえん cấm hút thuốc
N 345 7 受付係 うけつけがかり nhân viên lễ tân
N 346 7 教室 きょうしつ phòng học
N 347 7 申し込み もうしこみ đăng kí, nộp đơn, ứng cử
N 348 7 紙 かみ tờ giấy
N 349 7 （お）名前 なまえ tên
N 350 7 番号 ばんごう con số, số
N 351 7 ボールペン ボールペン bút bi
N 352 7 ペン ペン bút
N 353 7 携帯（電話） けいたい（でんわ） (điện thoại ) di động
Exp. 354 7 かまいません かまいません không hề chi, không phiền, không sao
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N 355 7 学生 がくせい học sinh
N 356 7 間 あいだ trong khoảng, giữa
N 357 7 ほか ほか ngoài ra, cái khác
N 358 7 コピー機 コピーき máy phô tô
na -A、N 359 7 必要 ひつよう cần thiết
Exp. 360 7 行ってきます いってきます tôi đi đây! ( đi rồi trở lại )
N 361 7 ボランティア ボランティア tình nguyện viên
N 362 7 募集 ぼしゅう tuyển dụng
N 363 7 ポスター ポスター tấm áp phích
N 364 7 壁 かべ bức tường
1GVt 365 8 撮る とる chụp ( hình )
1GVi 366 8 気がつく きがつく nhận ra, nhận biết
N 367 8 （お）医者（さん） いしゃ bác sĩ
N 368 8 のど のど cổ họng
i -A 369 8 痛い いたい đau
2GVt 370 8 診る みる khám (bịnh)
i -A 371 8 赤い あかい đỏ

Adv. 372 8 しばらく しばらく một chút, một chốc, trong vài phút
i -A 373 8 悪い わるい (1) xấu, ác (2) hư, dở (3) có hại, không tốt (4) 

tồi tệ, khó chịuConj. 374 8 それから それから và rồi
N 375 8 （お）酒 さけ rượu, thức uống có cồn
N 376 8 自転車 じてんしゃ xe đạp
1GVi 377 8 転ぶ ころぶ té, ngã
i -A 378 8 ひどい ひどい tàn nhẫn, kinh khủng, tồi tệ, xấu xa
N 379 8 シャワー シャワー tắm ( vòi hoa sen )
Int. 380 8 さあ さあ nào
N 381 8 博物館 はくぶつかん viện bảo tàng
1GVi 382 8 着く つく đến nơi
N、VN 383 8 注意 ちゅうい chú ý, lưu ý
N 384 8 マーク マーク đánh dấu
na -A 385 8 大切 たいせつ quan trọng, quý giá
N 386 8 食べ物 たべもの thức ăn, đồ ăn
Int. 387 8 しーっ しーっ suỵt!
N 388 8 声 こえ giọng nói
2GVi 389 8 気をつける きをつける cẩn thận, thận trọng
Pron. 390 8 こっち こっち hướng này, bên này
i -A 391 8 危ない あぶない nguy hiểm, đáng ngờ
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1GVi 392 8 歩く あるく bước đi, đi bộ
N 393 8 管理人（さん） かんりにん người quản lý
2GVi 394 8 燃える もえる đốt cháy, cháy
N 395 8 ごみ ごみ rác thải
N 396 8 木曜日 もくようび thứ năm
N 397 8 ごみ出し ごみだし vứt rác ra, đổ rác
N 398 8 カレンダー カレンダー lịch
1GVt 399 8 持って帰る もってかえる đem về
N 400 8 缶 かん lon, hộp thiếc
N 401 8 ビン ビン chai lọ thủy tinh
na -A 402 8 同じ おなじ giống nhau
N 403 8 袋 ふくろ bịch, bao
2GVt 404 8 分ける わける phân chia, phân ra
Int. 405 8 そうそう そうそう đúng vậy, đúng thế
N 406 8 階段 かいだん cầu thang
1GVt 407 8 使う つかう (1) sử dụng (2) tiêu tốn (3) tuyển dụng
N 408 9 （お）食事 しょくじ bữa ăn
Adv. 409 9 まだ まだ vẫn chưa
2GVi 410 9 帰る かえる đi về, trở về, quay về
N 411 9 書類 しょるい giấy tờ, hồ sơ
N 412 9 薬 くすり thuốc
N 413 9 患者 かんじゃ bệnh nhân
N 414 9 ポスト ポスト thùng thư
N 415 9 切手 きって tem thư
1GVi 416 9 いる いる cần
N 417 9 ガイド（さん） ガイド（さん） người hướng dẫn
Grt. 418 9 お疲れ様でした おつかれさまでした đã vất vả rồi
Adv. 419 9 これから これから từ bây giờ
N 420 9 旅館 りょかん nhà trọ kiểu Nhật
N 421 9 市内 しない nội thành, trong thành phố
N 422 9 観光 かんこう nơi tham quan, cảnh quan
2GVt 423 9 預ける あずける 0
N 424 9 温泉 おんせん suối nước nóng
N 425 9 夕食 ゆうしょく bữa tối, cơm tối
N、na -A 426 9 自由 じゆう tự do
N 427 9 とき とき lúc, khi, thời điểm
N 428 9 駅前 えきまえ trước ga
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N 429 9 （お）店 みせ tiệm, quán
N 430 9 ケーキ ケーキ bánh
N 431 9 電車 でんしゃ xe điện
N 432 9 乗り換え のりかえ chuyển tiếp, chuyển đổi ( xe )
N 433 9 方法 ほうほう phương pháp
N 434 9 インターネット インターネット mạng internet
2GVt 435 9 調べる しらべる (1) kiểm tra, điều tra (2) tìm kiếm (3) tra cứu, 

tham khảo (4) nghiên cứu1GVt 436 9 下ろす おろす đem xuống, lấy xuống, rút ( tiền )
N 437 10 テニス テニス môn quần vợt
N 438 10 手紙 てがみ lá thư, thư từ
1GVt 439 10 待つ まつ chờ đợi
1GVt 440 10 誘う さそう rủ rê, mời
N 441 10 町 まち thành phố
Ctr. 442 10 （お）二人 ふたり hai người
Grt. 443 10 おはよう（ございます） おはようございます chào buổi sáng
2GVt 444 10 かける かける (1) treo lên (2) để, đặt (3) tưới, rót (nước) (4) 

buộc, trói (6) bật lên (7) mặc vào (8) ngồi xuống N 445 10 約束 やくそく lời hứa, qui ước
N 446 10 さっき さっき lúc nãy, hồi nãy
N、VN 447 10 準備 じゅんび chuẩn bị
Adv. 448 10 そろそろ そろそろ đã đến lúc
1GVi 449 10 始まる はじまる bắt đầu
N 450 10 映画館 えいがかん rạp chiếu phim, rạp hát
1GVi 451 10 向かう むかう hướng tới, hướng về, di chuyển tới
Grt. 452 10 失礼します しつれいします xin phép! Xin làm phiền!
N 453 10 会議 かいぎ #N/A
N 454 10 資料 しりょう hồ sơ
Int. 455 10 あれ（っ）？ あれ（っ）？ ủa?
Adv. 456 10 どこか どこか ở đâu đó
N 457 10 商品 しょうひん mặt hàng, hàng hóa
Exp. 458 10 もう少し もうすこし chỉ chút nữa thôi
N 459 11 近所 きんじょ nơi gần đó
N 460 11 プール プール hồ bơi
1GVi 461 11 泳ぐ およぐ bơi lội
N 462 11 今週 こんしゅう tuần này
N 463 11 コーヒー コーヒー cà phê
N 464 11 毎朝 まいあさ mỗi sáng
N 465 11 休み やすみ nghỉ ngơi, ngày nghỉ, nghỉ phép
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N 466 11 犬 いぬ con chó
N、VN 467 11 散歩 さんぽ đi dạo, dạo bộ
Adv. 468 11 たいてい たいてい thông thường, hầu hết
N 469 11 会社員 かいしゃいん nhân viên công ty
N 470 11 教師 きょうし giáo viên
N 471 11 中学校 ちゅうがっこう trường cấp hai, trung học cơ sở
N 472 11 英語 えいご tiếng Anh
N 473 11 パソコン パソコン máy vi tính
N 474 11 アルバイト アルバイト việc làm thêm, việc làm bán thời gian
N 475 11 （ご）家族 かぞく gia đình
N 476 11 イギリス イギリス nước Anh
N 477 11 姉 あね chị gái
N 478 11 日本 にほん Nhật Bản
N 479 11 病院 びょういん bệnh viện
N 480 11 市 し thành phố
N 481 11 アメリカ アメリカ nước Mĩ
N 482 11 大学 だいがく đại học
N 483 11 ～屋 や tiệm…
N 484 11 父 ちち ba, bố
N 485 11 母 はは má, mẹ
N 486 11 味 あじ hương vị, vị
i -A 487 11 懐かしい なつかしい hoài nhớ, nhớ thương
2GVi 488 12 飽きる あきる ngán, chán
Adv. 489 12 何度も なんども bao nhiêu lần cũng, nhiều lần
Adv.、Conj. 490 12 また また lại, nữa
N 491 12 テレビ テレビ ti vi
N 492 12 調子 ちょうし (1) tình trạng (2) phong độ (3) giọng, âm, tông
i -A 493 12 おかしい おかしい kì cục, buồn cười, lạ lùng, có vấn đề, lố bịch
N 494 12 電気 でんき điện
Int. 495 12 あーあ あーあ AA!
N、VN 496 12 修理 しゅうり sửa chữa, chỉnh sửa
Ctr. 497 12 ～回 かい …lần
Ctr. 498 12 ～目 め thứ…
N、VN 499 12 メール メール thư điện tử, mail
N 500 12 （お）返事 （お）へんじ hồi âm, trả lời
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