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Bài

10 このドライヤーはいくらですか

タム
Tâm

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

Nhiều quá chị nhỉ!

あやか
Ayaka

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

Tuyệt vời, đúng không?

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

Cái này làm cho tóc mượt.

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

Cái này là loại 
làm cho tóc bóng.

タム
Tâm

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

Thế ạ. 
Bao nhiêu tiền ạ?

あやか
Ayaka

： セールって書
か

いてある。きいてみよう。
Se⎤eru tte ka⎤ite a⎤ru. Kiite miyo⎤o.

Có viết là giảm giá. 
Hỏi thử xem nào.

タム
Tâm

： すみません。
Sumimase⎤n.

Xin lỗi cho tôi hỏi.

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

Máy sấy tóc này 
bao nhiêu tiền ạ?

店
てん

員
いん

Người 
bán hàng

： 9,900円
えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

9.900 yên ạ.

タム
Tâm

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

Ôi trời! 
Đắt quá ạ.

Từ vựng

いくら　bao nhiêu tiền
i⎤kura

書
か

く　viết
ka⎤ku

ドライヤー　máy sấy tóc
doraiyaa

Hội thoại hôm nay

Kono doraiyaa wa ikura desu ka
Máy sấy tóc này bao nhiêu tiền ạ?
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Mẫu câu cơ bản

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.
Máy sấy tóc này bao nhiêu tiền ạ?

Khi hỏi giá tiền, nói là “ikura desu ka” tức “bao nhiêu tiền ạ?” Khi nói cả tên của đồ 
vật muốn hỏi giá tiền, thì nói là “Kono/Sono/Ano [đồ vật] wa ikura desu ka”. 
“Ikura” là từ để hỏi, nghĩa là “bao nhiêu tiền?”

Luyện tập

すみません。この炊
すい

飯
はん

器
き

はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono suiha⎤n-ki wa i⎤kura de⎤su ka.

8,700円
えん

です。
Hasse⎤n-nanahyaku⎤-en de⎤su.

Xin lỗi cho tôi hỏi. Nồi cơm điện này bao nhiêu tiền ạ?
8.700 yên ạ.

Thực hành

すみません。この／その／あの ～はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono/Sono/Ano ～wa i⎤kura de⎤su ka.

Xin lỗi cho tôi hỏi. Cái này/Cái đó/Cái kia bao nhiêu tiền ạ?

① イヤホン
i⎤yahon

 tai nghe

② 茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
 bát

Nâng cao

Số đếm lớn
1 2 3 6 8

10 ju⎤u ni⎤juu sa⎤njuu rokuju⎤u hachiju⎤u
100 hyaku⎤ nihyaku⎤ sa⎤nbyaku roppyaku⎤ happyaku⎤

1000 se⎤n nise⎤n sanze⎤n rokuse⎤n hasse⎤n
※1.234　se⎤n-nihyaku-sa⎤njuu-yo⎤n

Can-do! Hỏi giá tiền
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Tiền tệ của Nhật Bản

Kho tri thức của Haru-san

Nhật Bản có 4 loại tiền giấy là 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên, và 10.000 yên. Tuy 
nhiên, tờ 2.000 yên hầu như không lưu hành.

Về tiền xu, có 6 loại là 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên, và 500 yên. Ở các góc 
phố ở Nhật có nhiều máy bán hàng tự động rất tiện, nhưng đồng 1 yên và 5 yên thì 
không dùng ở máy bán hàng tự động được. Các bạn lưu ý nhé!

Trong trường hợp mừng tiền những dịp như đám cưới, theo phép 
lịch sự người Nhật thường dùng tờ tiền mới và cho vào phong bì 
chuyên dùng cho dịp đó.

Tiền giấy của Nhật Bản

Tiền xu của Nhật Bản

Đáp án ① すみません。あのイヤホンはいくらですか。 Sumimase⎤n. Ano i⎤yahon wa i⎤kura de⎤su ka.
② すみません。この茶

ちゃ

碗
わん

はいくらですか。 Sumimase⎤n. Kono chawan wa i⎤kura de⎤su ka.


