
LỘ TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN TRONG 1 THÁNG ĐẦU CHO NGƯỜI MỚI
Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp (Sơ cấp 1)

Ngày Kĩ năng Nội dung Ghi chú

1 Nhập môn

- Làm quen với Tiếng Hàn
- Bảng chữ cái
+ Nguồn gốc
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
- Thực hành luyện tập bảng chữ cái

Xem bài giảng Học tiếng 
Hàn dành cho người mới 

bắt đầu

2 Nhập môn - Quy tắc phát âm (7 quy tắc)
- Thực hành tập đọc dựa trên 7 quy tắc phát âm

Tham khảo kênh Youtube 
Trung tâm Ngoại ngữ Hà 

Nội và kênh TikTok 
@TiengHan.

NgoaiNguHanoi

3 Bài 1: 소개

- Học các mẫu câu (ㅂ)니다, 아/어요
- Học từ vựng liên quan tới nghề nghiệp, quốc tịch
- Phân biệt các lời chào
- Luyện nói về chủ đề giới thiệu bản thân
- Luyện viết đoạn văn giới thiệu bản thân
- Luyện nghe giới thiệu bản thân (Qua Youtube)

4 Bài 2: 학교

- Học các từ vựng liên quan đến chủ đề trường học
- Ngữ pháp 이다/아니다; tiểu từ 은/는
- Luyện nghe
- Luyện nói về chủ đề trường học (mẫu câu đơn giản)
- Luyện viết giới thiệu về đồ vật

Tìm hiểu cách sử dụng tiểu 
từ 은/는 trong văn viết

5 Bài 3: 일상생활

- Học các từ vựng liên quan đến cuộc sống sinh hoạt
- Mẫu câu nói về sở thích 좋아하다
- Luyện nghe đoạn hội thoại ngắn
- Luyện tập mẫu câu (ㅂ)니다 trong câu trần thuật và câu hỏi

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Nabi Tiếng Hàn

https://www.youtube.com/watch?v=2nLSy6BD4QA
https://www.youtube.com/watch?v=2nLSy6BD4QA
https://www.youtube.com/watch?v=2nLSy6BD4QA


6 Bài 4: 날짜와  요일

- Học từ vựng về thứ, ngày, tháng
- Học từ vựng về trạng ngữ chỉ thời gian: Hôm nay, ngày mai, sáng, tối,...
- Làm quen với số thuần Hàn và số hán Hàn
- Quy tắc viết ngày, tháng, năm trong Tiếng Hàn
- Luyện nghe, luyện nói về ngày tháng

Luyện nghe trên kênh 
youtube Nabi Tiếng Hàn

7 Bài 5: 하루일과

- Luyện tập mẫu câu 아/어요
- Học từ vựng liên quan đến công việc hàng ngày
- Luyện nói về công việc hàng ngày
- Viết nhật ký về 1 ngày của tôi

8 Làm bài test 
- Test từ vựng trên app Quizlet
- Làm toàn bộ bài tập trong Sách bài tập Tiếng Hàn Tổng hợp
- Luyện nghe và nhắc lại trên app Naver

9 Bài 6: 주말

- Ôn tập từ vựng liên quan tới thứ, ngày, tháng
- Học từ vựng về các hoạt động thường làm trong tuần
- Ngữ pháp quá khứ 았/었/했어요; 았/었/했습니다
- Luyện nói, luyện nghe về các công việc thường làm trong tuần
- Luyện viết dạng nhật ký

10 Bài 7: 물건 사기(1)

- Ôn tập số thuần Hàn, hán Hàn
- Học từ vựng về chủ đề đồ vật, tính từ miêu tả đồ vật
- Học cách đọc số tiền và các từ chỉ đơn vị
- Luyện đọc, nghe số tiền 

11 Bài 8: 음식

- Học từ vựng về chủ đề ẩm thực
- Từ vựng về mức độ 조금, 정말, 아주, 너무 
- Luyện nói về chủ đề ẩm thực
- Luyện nghe về chủ đề mua sắm

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Hàn Quốc Sarang

12 Bài 9: 가족

- Học từ vựng về chủ đề nghề nghiệp, cách xưng hô trong gia đình
- Làm quen với kính ngữ, cách nói tuổi
- Ngữ pháp: Tiểu từ 이/가
- Luyện viết, luyện nói về chủ đề giới thiệu gia đình

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Hàn Quốc Sarang

13 Bài 10: 날씨
- Học từ vựng về chủ đề khí hậu
- Ngữ pháp: (으)세요, (으)ㄹ 거예요 , bất quy tắc của "ㅂ"
- Luyện nghe bản tin thời tiết

Luyện nghe trên kênh 
EPS-TOPIK



14 Làm bài test 
- Test từ vựng trên app Quizlet
- Làm một số bài tập trên web Trắc nghiệm Hàn-Việt, Korean Level 
Test

Link web: 
Trắc nghiệm Hàn-Việt

Korean Level Test

15 Bài 11: 전화
- Ngữ pháp: 에게, 한테, 와/과, (으)려고 하다
- Học từ vựng về chủ đề điện thoại, điện tín
- Luyện nghe, luyện nói đoạn hội thoại khi gọi điện

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Hàn Quốc Sarang

16 Bài 12: 생일
- Ngữ pháp: (으)ㄹ 까요?, 고, 겠다, 아/어서
- Ôn tập số thuần Hàn, hán Hàn
- Học từ vựng về chủ đề sinh nhật

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Hàn Quốc Sarang

17 Bài 13: 취미
- Ngữ pháp: 못, (으)ㄹ 수 있다/없다, 지만, 도
- Học từ vựng về chủ đề sở thích
- Luyện nói về sở thích của bản thân

Luyện nghe trên kênh 
Youtube Hàn Quốc Sarang

18 Bài 14: 교통

- Ngữ pháp: 에, 에서, (으)러 가다
- Cách nói giờ giấc, 부터...까지
- Luyện nghe bản tin giao thông, luyện viết về chủ đề giao thông

19 Làm bài test 

- Test từ vựng trên app Quizlet
- Luyện nghe một bản tin bất kỳ và take note những thông tin quan 
trọng (khoảng 2 phút)
- Luyện nói về một chủ đề bất kỳ bằng phương pháp Shadowing

20 Luyện đề số 1 Làm bài kiểm tra trên web Korean Quizz Link: Korean Quizz
21 Luyện đề số 2 Làm bài kiểm tra nghe trên kênh Youtube Huongiu
22 Luyện đề số 3 Quay video nói về chủ đề bất kì trong 3 phút
23 Luyện đề số 4 Làm bài test trên app Naver

24 Làm quen cấu trúc đề thi Topik
- Kỹ năng đọc câu 53: Tham khảo trên kênh Youtube Huongiu và tài 
liệu có sẵn
- Luyện tập

Tài liệu
Huongiu 

25 Làm quen cấu trúc đề thi Topik
- Kỹ năng đọc câu 52: Tham khảo trên kênh Youtube Huongiu, 
Topik Thành Tuấn
- Luyện tập

Topik Thành Tuấn

26 Làm quen với âm Hán Chuyên đề 1 (Phần 1): 가 (gia- gia đình, nhà cửa) qua kênh youtube 
Huongiu Chuyên đề 1

https://www.youtube.com/channel/UC2YnSiQmQdRcDvq0GhcbK1w
https://www.youtube.com/watch?v=6t03Eq-4tMo


27 Làm quen với âm Hán Chuyên đề 1 (Phần 2): 가 (chuyên gia) qua kênh Youtube Huongiu Chuyên đề 1 (Phần 2)
28 Luyện bài tập với âm Hán Ghi nhớ bằng app Quizlet

Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
Số 449 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hãy in ra lộ trình này để học hiệu quả hơn nhé

HWAITING!!!

https://www.youtube.com/watch?v=TEHrnkWNZns

