
LỘ TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN TRONG 3 THÁNG ĐẦU CHO NGƯỜI MỚI
Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp  (Sơ cấp 1)

Tuần Ngày Kỹ năng Nội dung Ghi chú
Tháng thứ nhất

Tuần 1

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 Ôn tập - Xem lại kiến thức đã học ở 2 buổi đầu
- Học thuộc từ mới có sẵn trong sách

4 Luyện đọc - Dựa vào 7 quy tắc phát âm để tập đọc Đọc câu đơn giản trong giáo trình
5 Luyện đọc - Dựa vào 7 quy tắc phát âm để tập đọc Đọc câu đơn giản trong giáo trình

6 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Tải app tra từ điển 
Link

Link youtube
Link

7 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

Tuần 2

8 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)



Tuần 2

9 Ôn tập - Ôn tập kiến thức của Bài 1
- Đặt câu với từ mới, ngữ pháp

10 Luyện nói - Chủ đề giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn
- Ghi âm và chỉnh giọng điệu

11 Luyện nghe - Nghe đoạn băng về giới thiệu bản thân và 
chép lại Gợi ý: Link

12 Luyện viết - Viết nhật kí chủ đề giới thiệu bản thân
- Luyện chứ

13 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

14 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

15 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

Tuần 3

16 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 2
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

Đọc đoạn văn bất kì có trong giáo 
trình để luyện phản xạ

17 Luyện nói
- Đặt câu với ngữ pháp của bài 2
- Giới thiệu về trường học
- Ghi âm và nghe lại để chỉnh giọng

18 Luyện viết - Viết nhật kí chủ đề trường học

19 Luyện nghe
- Nghe băng bài 2
- Chép chính tả
- Đối chiếu

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


Tuần 3

20 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

21 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

Tuần 4

22 Làm quen với kỳ thi Topik
- Tìm hiểu số lượng câu, cấu trúc đề, thời 
gian làm bài
- Kiến thức cần đạt được

23 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

24 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 3
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

25 Luyện nói
- Luyện nói chủ đề cuộc sống thường ngày
- Xem vlog cuộc sống thường ngày bất kì 
trên youtube và bắt chiếc ngữ điệu

26 Luyện viết - Viết nhật kí kể về cuộc sống thường ngày
- Rút kinh nghiệm khi viết

27 Luyện nghe

- Nghe băng có trong giáo trình và chép 
chính tả
- Nghe lại đoạn video của buổi luyện nói sau 
đó chép chính tả

28 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

Tháng thứ hai

https://www.youtube.com/watch?v=2v1UAXkmMEw
https://www.youtube.com/c/NabiTi%E1%BA%BFngH%C3%A0n
https://www.youtube.com/c/NabiTi%E1%BA%BFngH%C3%A0n
https://www.youtube.com/watch?v=lEO9uSwYWrg


Tuần 1

1 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

2 Tìm hiểu các dạng bài viết 
trong đề thi Topik

3 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

4 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 4
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

5 Luyện nói - Luyện nói về chủ đề cuộc sống hàng ngày
- Ghi âm, nghe lại rồi chỉnh giọng

6 Luyện viết - Viết nhật kí kể về cuộc sống thường ngày 
(có sử dụng thời gian)

7 Luyện nghe - Bật một đoạn băng bất kì trên youtube để 
luyện phản xạ và chép chính tả Gợi ý: Link

Tuần 2

8 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

9 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

10

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


Tuần 2 11 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

12 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 5
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

13 Luyện nói
- Sử dụng ngữ pháp đã học ở bài 5 để kể về 
cuộc sống hàng ngày
- Ghi âm và nghe lại

14 Luyện viết - Viết nhật kí về một ngày của tôi (sử dụng 
đuôi câu học ở bài 5)

Tuần 3

15 Luyện nghe - Nghe băng có sẵn và chép chính tả

16 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

17 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

18 Tìm hiểu các dạng đề nghe 
khi thi Topik

19 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/했
습니다
 - Luyện nói, luyện nghe về các công việc 
thường làm trong tuần 
- Luyện viết dạng nhật ký

20 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 6
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc



Tuần 3

21 Luyện viết - Luyện viết kể về những việc đã làm
- Rút kinh nghiệm

Tuần 4

22 Luyện nghe - Nghe đoạn băng có sẵn 
- Chép chính tả

23 Luyện nói - Kể về một ngày của tôi (đã làm được gì)
- Ghi âm, chỉnh giọng

24 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

25 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

26 Luyện tập tổng hợp

27 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

28 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 7
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc
Tháng thứ 3

Tuần 1

1 Luyện nói - Luyện nói liệt kê sự vật, sự việc trong nhà
- Ghi âm, chỉnh giọng

2 Luyện viết - Viết đoạn hội thoại về chủ đề mua sắm

3 Luyện nghe - Nghe băng có sẵn
- Chép chính tả

4 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

https://www.youtube.com/watch?v=OXZPnyh7Zi0
https://www.youtube.com/watch?v=rsnyG7DCDJ4&t=53s


Tuần 1 5 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

6 Bài 8: 음식

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

Luyện nghe trên kênh Youtube 
Hàn Quốc Sarang

7 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 8
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

Tuần 2

8 Luyện viết - Viết chủ đề giới thiệu món ăn yêu thích

9 Luyện nghe - Nghe băng có sẵn
- Chép chính tả

10 Luyện nói
- Luyện nói chủ đề cách nấu ăn/miêu tả món 
ăn
- Ghi âm, chỉnh giọng

11 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

12 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

13 Luyện tập tổng hợp

14 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

https://www.youtube.com/c/H%C3%A0nQu%E1%BB%91cSarangTV
https://www.youtube.com/c/H%C3%A0nQu%E1%BB%91cSarangTV
https://www.youtube.com/watch?v=UDu990hmi7k


Tuần 3

15 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 9
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

16 Luyện viết - Viết bài giới thiệu thành viên trong gia đình

17 Luyện nghe - Nghe băng có sẵn
- Chép chính tả

18 Luyện nói - Luyện nói chủ đề gia đình
- Ghi âm, chỉnh giọng

19 Làm quen với âm Hán cơ 
bản

- Học qua youtube
- Lấy ví dụ và học từ mới tiếng Hàn qua âm 
Hán

Link video

20 Làm bài tập với âm Hán
- Đặt câu với các âm Hán đã học ở buổi trước
- Làm bài tập trắc nghiệm dịch nghĩa từ âm 
Hán

21 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

Tuần 4

22 Ôn tập
- Rà soát lại kiến thức bài 10
- Thực hành đặt câu với từ mới và ngữ pháp
- Luyện đọc

23 Luyện viết - Viết bài giới thiệu khí hậu của Việt 
Nam/Hàn Quốc

24 Luyện nghe - Nghe băng có sẵn 
- Chép chính tả

25 Luyện nói - Luyện nói chủ đề miêu tả khí hậu Việt Nam
- Ghi âm, chỉnh giọng

26 Học tiếng Hàn qua video - Học qua youtube Link video

27 Học tiếng Hàn qua video - Tóm tắt video bằng đã học buổi trước bằng 
một đoạn văn ngắn

https://www.youtube.com/watch?v=Szf90Wnw6Ug
https://www.youtube.com/c/EPSTOPIKVN
https://www.youtube.com/watch?v=rzDR8ZghhnQ


Tuần 4

28 Bài 11: 전화

- Ngữ pháp: 에게, 한테, 와/과, (으)려고 하
다 
- 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

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!!!


