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Mẹ Hà : Phòng con  quá! Con mới dọn phòng à?

Hà : Vâng. Con dọn sáng hôm nay ạ.

sớm yếu muộn nặng sạch

Chung cư  điện rồi à? Tối thế!

Đi Sa Pa bằng xe khách  khoảng  tiếng.

vẽ cắt lựa mất mang

Sao anh muốn làm giáo viên ạ?

 thích dạy học  tôi muốn làm giáo viên.

Cả đều Vì nên

Còn thì Càng càng

Tuy nhưng

Trong lớp bạn, ai cao nhất?

Trong lớp mình, Dũng .

cao hết hơn cao hơn hết

hết hơn cao hơn cao hết

hơn hết cao

Mỗi ngày tôi uống một ly sữa.

Bão mạnh lên từ đêm hôm qua.

Linh đọc sách sau khi bữa ăn trưa.

Chị muốn mua gì? Sầu riêng trông ngon quá! 
Tôi muốn mua  này.

tờ quả tấm chiếc quyển

Bác sĩ : Cô ?

Mai : Tôi thấy chóng mặt và hơi đau đầu.

làm nghề gì đến đây bao lâu rồi

sống gần bệnh viện à có phải là y tá không

thấy trong người thế nào



Chào bạn. .
Tạm biệt bạn.

Hẹn gặp lại Dĩ nhiên rồi

Tôi là kỹ sư Anh nhớ nhé

Tôi đã vào nhà

Cô Lê : Hôm nay, chúng ta học đến đây nhé.

Ha-na : Dạ, vâng ạ.

Cô Lê : Em muốn ?

Ha-na : Em hiểu bài rồi, cô ạ.

ngồi chỗ nào xem phim với ai

học những môn gì hỏi gì về bài học không

tập thể dục vào thứ mấy
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Huế

Tú

Chị giảm giá cho em một chút được không?

. Chị không bớt được.

 Giá này rẻ rồi  Áo này chật quá

 Ở đây bán đúng giá  Ngày mai chị đi chợ

Min-ho

Min-ho thường đi làm lúc  giờ  sáng. Min-ho làm 

việc từ  giờ sáng đến  giờ chiều. Làm việc xong, 

Min-ho đến trung tâm ngoại ngữ để học tiếng Việt. 

Khoảng  giờ tối, Min-ho về nhà. 

Hiền

Chị Lan thân mến!

Dạo này, chị vẫn bình thường chứ? Em viết thư để 

cho chị biết một tin vui. Ngày  tháng  tới, em sẽ 

lập gia đình. Em mong chị đến dự ngày vui của 

em. Chị đến được không? Cho em biết nhé!

Em Hiền

phonglan@vmail.com.vn

Em Hiền gửi chị Lan

Kết hôn Sinh nhật

Mở triển lãm Xin được việc

Tốt nghiệp đại học

Nhà mới của cậu ở đâu?

.

Thế thì đi bộ đến trường cũng được nhỉ.

Hiện đại và rất rộng

Không có nhà tắm riêng

Mới xây dựng được  tháng

Có  phòng ngủ và  phòng khách

Ở số  đường Lê Duẩn, gần trường tớ

Siêu thị HAVI đóng cửa lúc mấy giờ?

 giờ.

Chỉ còn  tiếng nhỉ.



Chị gọi món gì nữa không?

Thôi, tôi ăn đủ rồi. . 

Vâng. Chị chờ một lát ạ.

Tôi chưa no Cho tôi trả tiền

Tính tiền giúp tôi Tôi muốn ăn nữa

 ngày  đêm

Vé máy bay khách sạn

Khởi hành từ Hải Phòng

 đồng khách

Nơi khởi hành Thời gian bay

Tên khách sạn Số người đăng ký 

Giờ đến Phú Quốc

?

Em thường đi bơi. Còn anh?

Anh hay chơi bóng rổ. 

Em đói chứ

Em mua vé không

Bao giờ em về nước

Em làm bài tập khi nào

Khi rỗi em thường làm gì

Hải : Mình mượn sách này được không?

Su-bin : Được chứ!

Hải : .

Su-bin : Không có gì.

Cảm ơn bạn Cấm đi thẳng

Bạn là con thứ Mình mua sách rồi

Mình không thích

Trên bàn có cái túi xách.

Trước tủ lạnh có cái quạt.

Dưới bàn có một con mèo.

Trong phòng có hai cái ghế.

Bên cạnh tranh có cái đồng hồ.

? 

Có  anh em : anh trai và mình. 

?

Anh mình  tuổi, là sinh viên.

? 

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Anh bạn bao nhiêu tuổi

Anh bạn học trường nào

Nhà bạn có mấy anh chị em 

Mũi Né

Bố : Hôm nay Mũi Né trời có mưa không?

Con : Không ạ. Hôm nay trời nắng đẹp, 

ngày mai mới mưa, bố ạ.

Bố : Thế à? Con đi lại cẩn thận nhé. 



trống đồng Đông Sơn

Trống đồng Đông Sơn là một loại trống 

tiêu biểu cho văn hóa Đông Sơn và công 

nghệ luyện kim của người Việt cổ. Trống 

đồng đã được tìm thấy ở một số nơi như 

Thanh Hóa, Hà Đông... Những hình ảnh trên trống đồng 

giúp chúng ta hiểu thêm về sinh hoạt của người Việt cổ.

trống tiêu biểu

công nghệ luyện kim

Hà Đông

Đông Sơn

Đà Lạt nằm trên cao nguyên, cách Thành phố Hồ Chí 

Minh khoảng . Thời tiết Đà Lạt mát cả năm. Đến 

đó, bạn có thể ngắm nhiều phong cảnh đẹp như thác Cam 

Ly, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở... Ngoài ra, Đà Lạt còn 

nổi tiếng với lễ hội hoa. Vì vậy, nơi đây được nhiều 

khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích.

cao nguyên thác lễ hội

Mùa đông ở Đà Lạt có tuyết.

Đà Lạt còn có tên là Xuân Hương.

Nhiều khách du lịch đến Đà Lạt bằng tàu thủy.

Đến Đà Lạt có thể ngắm nhiều phong cảnh đẹp.

Đà Lạt nằm ở phía nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Trí, 

quê ở Hà Nam. Ông có nhiều truyện ngắn 

và tiểu thuyết nổi tiếng như Chí Phèo, Lão 

Hạc, Sống mòn... Trong số đó, truyện ngắn 

Chí Phèo đã được giới thiệu ở Hàn Quốc 

qua một vở kịch vào tháng  năm .

nhà văn kịch

Lão Hạc là tên bài thơ của Nam Cao.

Trần Hữu Trí là tên thật của Nam Cao.

Nam Cao đã dịch Sống mòn ra tiếng Hàn.

Chí Phèo là truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao.

Mi-na : Tuấn ơi, hôm qua tớ đến Bảo tàng Dân tộc học 

Việt Nam đấy.

Tuấn : À, bảo tàng ở đường Nguyễn Văn Huyên phải 

không?

Mi-na : Ừ. Đến đó, tớ đã được biết về lịch sử và văn hóa 

của  dân tộc Việt Nam.

Tuấn : Thế bạn có vào thăm nhà của các dân tộc Việt 

Nam ở bảo tàng không?

Mi-na : Có. Trong đó, tớ thích nhất là nhà dài của người 

Ê-đê.

bảo tàng dân tộc

Nguyễn Văn Huyên là thầy của Tuấn.

Ở bảo tàng có nhà dài của người Ê-đê.

Mi-na đã mua trà của  dân tộc để làm quà.

Bảo tàng này là bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam.

Hôm qua, Mi-na và Tuấn đã cùng đến bảo tàng.

Đây là một ngôi chùa đặc biệt ở Hà Nội. Chùa nằm 

giữa hồ nước, được đặt trên một cây cột. Năm , Lý 

Thái Tông đã cho xây dựng chùa. Sau đó, chùa được 

sửa chữa nhiều lần. Hiện nay, chùa là một trong những 

điểm du lịch ở Hà Nội được nhiều người đến thăm.

cột




