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KỲ THI SINH VIÊ N GIỎI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG HÀ N QUỐC 

I.  Yêu cầu  

1. Yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ 

Kiến thức Miêu tả yêu cầu 

Ngữ pháp 

Hiểu và vận dụng được các điểm ngữ pháp sau: 

1. Trợ từ trong tiếng Hàn như : 이/가, 을/를, 도, 만, 에, 에서, 

으로,… 

2. Đuôi câu lịch sự và thân mật  như : ㅂ/습니다, 어/아/여요 v.v.. 

3. Cách chuyển đổi động/ tính từ sang thể tương lai, quá khứ, hiện tại 

4. Các cấu trúc ngữ pháp dung để nối kết 2 vế như : 어/아/여서, 

지만,(으)면, (으)니까, (으)면서, v.v.. 

5. Các vĩ tố 

Từ vựng 

1. Nắm được khoảng 2000 từ vựng theo các chủ đề đã học 

2. Hiểu và viết đúng dấu cách câu (뛰어쓰기) 

3. Hiểu đúng ý nghĩa từ ngữ trong ngữ cảnh hội thoại 

4. Sử dụng những từ ngữ đã học để diễn đạt một cách chính xác nội 

dung muốn truyền đạt. 

 

2. Yêu cầu về kĩ năng ngôn ngữ 

Kỹ năng Miêu tả yêu cầu 

Nghe 

1. Nghe hiểu được nội dung trọng tâm của cuộc hội thoại hay đoạn 

văn ngắn gọn theo chủ đề đã học. 

2. Phân tích được dữ liệu, nội dung mà cuộc hội thoại mang lại để suy 

luận tìm ra đáp án đúng. 

3. Nắm được quy tắc biến âm để khi nghe không bị nhầm lẫn giữa các 

từ phát âm giống nhau. 

Đọc 

1. Đọc hiểu những đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến những 

chủ đề đã học và có khả năng nắm bắt được nội dung chính của những 

đoạn văn ấy. 

2. Đọc hiểu những tài liệu mang tính truyền thông như: tin quảng cáo, 

thông báo, bản tin dự báo thời tiết,...  

3. Đọc hiểu đoạn văn để có thể chọn chủ đề hay nối đoan văn đã cho 

với chủ đề tương thích. 
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Viết 

Vận dụng các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học để : 

1. Viết đoạn văn ngắn miêu tả vể những chủ đề xoay quanh cuộc sống 

thường nhật.  

2. Tự soạn được những câu chuyện hoặc lập được kế hoạch đơn giản 

cho bản thân. 

3. Có thể vận dụng cấu trúc ngữ pháp tương tự cấu trức ngữ pháp đã 

học để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

4. Có thể viết một đoạn văn, đoạn hội thoại theo thông tin đã được gợi 

ý. 

 

II. Phạm vi kiến thức (gợi ý) 

STT Tên chủ đề Nội dung chính 

1 Giới thiệu 

1. Từ vựng: Quốc gia, nghề nghiệp, lời chào 

2. Ngữ pháp: 입니다, 입니까, 은/ 는 

3. Kỹ năng: Chào hỏi, tự giới thiệu. 

2 
Trường 

học 

1. Từ vựng: Nơi chốn, trang thiết bị trường học, đồ vật trong phòng 

học 

2. Ngữ pháp: 여기 – 거기 – 저기, 이것 – 그것 – 저것, 이/가 에 

있습니다, 이/ 가 아닙니다 

3. Kỹ năng: Nói tên đồ vật, giới thiệu trường học. 

3 

 
Sinh hoạt  

hàng ngày 

1. Từ vựng: Động từ, tính từ liên quan đến sinh hoạt hàng ngày 

2. Ngữ pháp: -ㅂ/습니다, -ㅂ습니까, 을/ 를, 에서 

3. Kỹ năng: Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những điều 

mình thích. 

4 
Ngày và 

thứ 

1. Từ vựng: Thứ, từ vựng liên quan đến ngày tháng 

2. Ngữ pháp: Số từ Hán Hàn, 와/ 과, 에 

3. Kỹ năng: Hiểu được ngày và thứ, cách tính thời gian. 

5 

 
Công việc  

trong ngày 

1. Từ vựng: Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàn ngày 

2. Ngữ pháp: Số từ thuần Hàn,-아/ 어요, 에 가다, 안 

3. Kỹ năng: Nói về thời gian, nói về công việc trong ngày. 

6 Mua sắm 

1. Từ vựng: Danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm, 

các biểu hiện liên quan đến mua sắm, từ vựng viên quan đến trạng 

thái của sự vật. 

2. Ngữ pháp: Giản lược, 은/ 는, -고 싶다, -보다, vĩ tố định từ 

dùng với tính từ -(으)ㄴ, vĩ tố định từ thì hiện tại -는. 

3. Kỹ năng: Mua hàng (hỏi giá), nói điều mình mong muốn, cách 

nói khi mua sắm, cách so sánh. 
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7 Thức ăn 

1. Từ vựng: Thức ăn Hàn Quốc, mùi vị, từ có liên quan đến quán 

ăn 

2. Ngữ pháp: -겠, -지 않다, -(으)세요. 

3. Kỹ năng: Đặt món ăn, yêu cầu, gọi món ăn. 

8 Gia đình 

1. Từ vựng: Gia đình, nghề nghiệp 

2. Ngữ pháp: -께서, -(으)시-, giản lược ㄹ 

3. Kỹ năng: Giới thiệu gia đình, cung cấp thông tin, nhân thông tin. 

9 Thời tiết 

1. Từ vựng: Mùa, thời tiết, nhiệt độ 

2. Ngữ pháp: -고, 부터 ~ 까지, -(으)ㄹ 거예요, bất quy tắc của ㅂ 

3. Kỹ năng: Các biểu hiện thời tiết, nói về kế hoạch của mình. 

10 Điện thoại 

1. Từ vựng: Từ liên quan đến điện thoại, gọi điện thoại 

2. Ngữ pháp: 에게-한테-께, -지만, -(으)려고 하다, -(으)려고, -

기 전에, -(으)ㄹ 게요. 

3. Kỹ năng: Gọi điện thoại, nói mục đích, để lại tin nhắn qua điện 

thoại, đặt chỗ trước. 

11 Sở thích 

1. Từ vựng: Môn thể thao, sở thích, tần suất, biểu hiện khả năng 

2. Ngữ pháp:  -(으)ㄹ 수 있다/ 없다, -기/ 는 곳, bất quy tắc 

 của ㄷ 

3. Kỹ năng: Nói về cái mình cso thể làm được, nói về sở thích. 

12 Giao thông 

1. Từ vựng: Phương tiện giao thông, phương hướng di chuyến, phó 

từ nghi vấn 

2. Ngữ pháp: 에서 ~ 까지, -(으로), -(으)러 가다, -아/ 어서 <Chỉ 

quan hệ lần lượt trước sau về mặt thời gian>, -지요? 

3.Kỹ năng:  Nói về sinh hoạt hàng ngày, sử dụng các phương tiện 

giao thông công cộng, cách xác nhận, chỉ đường. 

13 Kế hoạch 

1. Từ vựng: Học tập, nghề nghiệp, nơi làm việc 

2. Ngữ pháp: -(으)ㄴ 지, -(으)ㄴ 후에, -기로 하다. 

3. Kỹ năng: Nói về kế hoạch thông tin cá nhân. 

14 Ngày nghỉ 

1. Từ vựng: Từ vựng liên quan đến ngày nghỉ, ngày kỉ niệm, ngày 

lễ tết 

2. Ngữ pháp: (이)나 <Chỉ sự lựa chọn>, -(으)면 좋겠다, -기 

위해서 

3. Kỹ năng: Nói về nguyện vọng và mục đích của bản thân . 

15 
Nơi 

 công cộng 

1. Từ vựng: Từ vựng liên quan đến nơi công cộng 

2. Ngữ pháp: -(으)면서, 요, -(으)면 안 되다 

3. Kỹ năng: Cấm đoán, xin lỗi. 
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