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わたしたち に ついて

わたしたちは、日本ではたらくベトナム人やフィリピ
ン人のみなさん に、日本語を おしえたり、日本のこ
とについておしえたりしています。

よろしくおねがいします。

Chúng tôi dạy cho người Việt Nam và người
Philippines làm việc tại Nhật Bản tiếng Nhật 
và về Nhật Bản.

Rất vui được gặp bạn.

MAIL : info@adovo.or.jp



自己紹介
じ こ し ょ う か い

tự giới thiệu



自己紹介では、４つのことをはなします。

1.なまえ Tên của bạn
2.ねんれい tuổi tác
3.日本でいくところ Đi đâu ở Nhật Bản
4.日本のすきな料理 Món ăn yêu thích của người 

Nhật
5.日本でしたいこと Bạn muốn làm gì ở Nhật Bản



Nhật Bản



東京
Tokyo



Các chuyến tàu cực kỳ

đông đúc trong thời gian

đi làm và khi trở về nhà.

満員電車 tàu đông đúc

通勤・帰宅時の電車内はとても混雑します。





Trong một chuyến tàu đông đúc

Đôi khi họ xô đẩy

nhau và gây gổ với

hàng xóm.

Ngoài ra, bạn có thể bị

quấy rối tình dục.
時々、彼らはお互いに押し合い、隣人とけんかをしま
す。

また、セクシャルハラスメントを受ける可能性があり
ます。



Xe ô tô dành riêng cho phụ nữ là loại 
xe chỉ được sử dụng bởi phụ nữ.

Ít có khả năng bị quấy rối và ít đông 
đúc hơn vì đàn ông không đi xe.

女性専用車は、女性専用車両です。

男性が乗らないので嫌がらせを受けにくく、混雑も少
ないです。



Tránh những chuyến tàu đông đúc

Một số phương tiện có sẵn.

Xe gần cầu thang sẽ đông đúc.

Ô tô xa cầu thang tương đối vắng.

いくつかの車両が利用可能です。

階段付近は車両が混み合います。

階段から遠い車は比較的空いています。



Vào buổi sáng, thời gian nhộn nhịp

nhất là từ 7 giờ đến 8 giờ.

Nếu bạn đi tàu sớm hơn thì sẽ tương 

đối vắng.

朝7時～8時が一番混みます。

早く電車に乗れば比較的空いています。



Tokyo Disney Resort











Bạn nghĩ Tokyo Disney Resort nằm ở đâu?

1,Tokyo

2,Chiba

3,Hirosima



2,Chiba

Mặc dù nó được gọi là Tokyo Disney Resort, 

nhưng nó nằm ở Chiba, không phải Tokyo.

Tokyo Disney Resort chỉ cách ga Tokyo một 
tuyến trên tuyến Keiyo.



しずおかのかんこうち

静岡の観光地
Điểm tham quan ở Shizuoka



1. 熱海（あたみ）サンビーチ

・リゾート感あふれる雰囲気の中で
海が楽しめる
Bạn có thể tận hưởng biển trong 
một bầu không khí giống như khu 
nghỉ mát

・冬は天然温泉が豊富（ほうふ）
Suối nước nóng tự nhiên vào mùa 
đông



2. 大室山（おおむろやま）

・海より山派の人たち！
Người của phe núi hơn cả biển!

・空中散歩が楽しめるリフト
Thang máy để đi bộ trên không

・山頂からは素晴らしいながめ
Khung cảnh tuyệt đẹp từ đỉnh 
núi



3. 修善寺（しゅぜんじ）

・きれいな竹林やもみじで散歩
Tản bộ qua những khu rừng 
tre tuyệt đẹp và tán lá mùa 
thu

・無料で足湯が楽しめる河原湯
（かわらゆ）
Suối nước nóng Kawara, nơi 
bạn có thể ngâm chân miễn 
phí



4. 富士（ふじ）サファリパーク

・約70種類900頭の動物たち
Khoảng 70 loại 900 động vật

・ジャングルバスで動物に大接近
（だいせっきん）
Tiếp cận gần với động vật



5. 三島（みしま）スカイウォーク

・日本最長の吊り橋
Cây cầu treo dài nhất Nhật Bản

・アトラクション
- アスレチック（Thể thao）
- ジップライン（Đường dây zipline）



静岡にはもっといろんな観光地があるのでぜひ
自分たちで見つけてみてください！

Có rất nhiều điểm tham quan khác ở Shizuoka, 
vì vậy hãy cố gắng tự mình tìm nó！



しずおかのほうげん

静岡の方言
Phương ngữ Shizuoka



静岡県で使われている方言は？
Phương ngữ nào được sử dụng ở Shizuoka?

しずおかべん

静岡弁
shizuoka-ben



基本１
たくさん使われる静岡弁

Cơ bản 1
Phương ngữ Shizuoka thường được sử 

dụng



がとー gatō
意味 Ý nghĩa：たくさん rất nhiều
例 Ví dụ：がとーある （たくさんある có rất 
nhiều）

けっこい kekkoi
意味 Ý nghĩa：かわいい dễ thương
例 Ví dụ：本当にけっこい （本当にかわいい
thực sự dễ thương）



とぶ tobu
意味 Ý nghĩa：走る chạy
例 Ví dụ：今日は５kmとんだ （今日は５km走っ
た hôm nay tôi đã chạy được 5km）

たこる takoru
意味 Ý nghĩa：サボる Nhảy
例 Ví dụ：仕事をたこる （仕事をサボる bỏ qua 
công việc）



基本２
語尾につける静岡弁

Cơ bản 2
Phương ngữ Shizuoka ở cuối từ



〜だに -dani?
意味 Ý nghĩa：〜だよ
例 Ví dụ：そうだに （そうだよ Đúng thế）

遊んだに （遊んだよ tôi chơi rồi）

〜だら？ -dara?
意味 Ý nghĩa：〜でしょうか？~ Phải không?
例 Ví dụ：これでいいだら？ （これでいいですか
？ Điều này có ổn không?）



〜さ？ -sa?
意味 Ý nghĩa：〜なんだよね？
例 Ví dụ：今日は日曜日さ？ （今日は日曜日だよ
ね？Hôm nay là Chủ nhật, phải không?）

〜ら？ -ra?
意味 Ý nghĩa：〜よね？
例 Ví dụ：今日行くら？ （今日行くよね？ Hôm 
nay bạn có đi không?）



応用
言えるとすごい静岡弁

đăng kí



しょんない shonnai
意味 Ý nghĩa：しょうがない Nó không thể được 
giúp đỡ
例 Ví dụ：しょんないら！ （仕方ないよ！）

うっちゃる uccharu
意味 Ý nghĩa：捨てる、放り投げる vứt bỏ, quăng
例 Ví dụ：ごみうっちゃって （ゴミ捨てて vứt 
rác đi）



他にもたくさんの静岡弁があるので、現地に行
ったらぜひ学んでみてください！

今日習った静岡弁も活用してみてください！
Có rất nhiều phương ngữ Shizuoka khác, vì vậy nếu bạn 

đến khu vực này, hãy cố gắng tìm hiểu chúng!
Hãy thử sử dụng phương ngữ Shizuoka bạn đã học hôm 

nay!







①にほん の しゅと は？
Thủ đô của Nhật Bản là gì?

１，とうきょう

２，やまなし

３，あいち

４，おおさか

〇



②にほん の じんこう は？
Dân số của Nhật Bản là gì?

１，７５０,０００,０００

２，１００,０００,０００

３，１２５,０００,０００

４，１５０,０００,０００

○
※ベトナム の じんこう は100,000,000人
です

Việt Nam có  100 triệu số.



③さくら を みること を なんと いいますか？
Từ để xem hoa anh đào là gì?

１，せつぶん

２，クリスマス

３，おはなみ

４，ハロウィン

○



④にほん の りょうり の こと を なんと いいますか？
Từ cho ẩm thực Nhật Bản là gì?

１，ようしょく

２，ちゅうか

３，イタリアン

４，わしょく○



⑤いちばん みなみ に ある けん は なん でしょう？
Tỉnh cực nam là gì?

１，おきなわ

２，ほっかいどう

３，とうきょう

４，おおさか

○



⑥この くつ を なんと いいますか？
Tên của đôi giày này là gì?

１，スニーカー

２，げた

３，ヒール

４，ぞうり

○



⑦これ を なんと いいますか？
Cái này gọi là gì?

１，はなや

２，ふうりん

３，ばくちく

４，はなび



⑧これ を なんと いいますか？
Cái này gọi là gì?

１，ゆきだるま

２，ゆきやま

３，かまくら

４，やぐら



⑨にほん で いちばん たかい やま は？
Ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản là gì?

１，たかおさん

２，きただけ

３，ふじさん

４，エベレスト



⑩東京タワー は 何メートル でしょう？
Tháp Tokyo cao bao nhiêu mét?

１，２００ｍ

２，２７４ｍ

３，３３３ｍ

４，３７６ｍ

〇



⑪日本 で いちばん 大きい 湖 は どこでしょう？
Hồ lớn nhất ở Nhật Bản là gì?

１，びわ こ

２，いなわしろ こ

３，ちゅうぜんじ こ

４，さろま こ

〇



⑫日本で 一番 大きい 島 は どこでしょう？
Hòn đảo lớn nhất ở Nhật Bản là gì?

１，あまみおおしま

２，あわじしま

３，やくしま

４，さどがしま〇



⑬日本 で 一番 使われてる SNS は何でしょう？
Dịch vụ mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Nhật Bản là gì?

１，Facebook

２，Twitter

３，LINE

４，Instagram

〇



⑭お正月 で 食べないもの は どれでしょう？
Món nào sau đây không được ăn vào dịp năm mới ở Nhật Bản?

１，だてまき

２，おもち

３，ちらしずし

４，くろまめ

〇



⑮静岡 で ゆうめいな さかな は何ですか？
Cá nổi tiếng ở Shizuoka là gì?

１，あじ

２，いわし

３，うなぎ

４，さけ

〇



⑯日本 の マンガ ではないものはどれでしょう？
Nội dung nào sau đây không phải là hoạt hình Nhật Bản

１，One Piece

２，ろっぽんぎくらす

３，ドラゴンボール

４，きめつのやいば

○


