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BÀI 22
ऎऩॉऽखञ

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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    OSOKU NARIMASHITA
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

ESU NE
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DESU
ҩҩҩҩҩҩҩҩ ऊँ
34
उज
उಟऔؚ॒ओी॒ऩऔः؛ऎऩॉऽखञ؛
 ॔থॼ
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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OKÂSAN, GOMENNASAI.
 Anna

TAI

Mẹ ơi, con xin lỗi.
Con đã về muộn.

OSOKU NARIMASHITA.

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
36
ॉॆअऻ

ग ढ श॒

ठ ऒऎ

॔থॼऔؚ॒ীुമदघ؛
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ ृऎजऎ ृव
37
৺൶॑ढथमःऐऽच॒؛
 Người quản lí
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
38 MO CHIKOKU
ANNA-SAN, JIPPUN
 kí túc xá
 ᅟಟ

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩDESU. YAKUSOKU
39 O
YABUTTE WA IKEMASEN.

ऌ
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
40
घाऽच॒؛ਞ॑णऐऽघ؛
 ॔থॼ

Anna này, con về muộn những
10 phút.
Thất hứa là không được!


ASU KA

EN

TARI SHIMASHITA
 Anna

Con xin lỗi.

ҩҩSUMIMASEN. KI41O TSUKEMASU.



ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


Con sẽ chú ý hơn.

42

Mẫu ngữ pháp43
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
⋇

DEKITE,


44

Cách đổi tính từ sang phó từ   
卲 Tính từ đuôi ,: Đổi đuôi , thành .8.

45

262, (muộn) ܒ262.8
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


A

Ví dụ: 262.81$5,0$6+,7$(đã về muộn)

卲 Tính từ đuôi 1$: Thêm 1, vào sau từ đó.


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

-¹=8(giỏi)



ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
⋈
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 ܒ-¹=81,

47

 )81381Phút

Ví dụ: -¹=81,1$5,0$6+,7$ (đã trở nên giỏi)


O NOMIMASU
1,)81 (2ҩҩҩҩҩ
phút), -,3381-8338148
(10 phút)

Các từ để đếm : Xem trang 53



ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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⋉ Động từ thể 7(:$,.(0$6(1



KOTO GA
 DEKITE
 卲 Động từ thể 7( thêm :$,.(0$6(1 nghĩa là không được làm việc gì.
50

(Không được thất hứa.)
Ví
dụ:
<$.862.82<$%877(:$,.(0$6(1.
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ



UME DESU

ҩҩҩҩҩҩҩҩ

51


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

52



      Từ tượng thanh và tượng hình

          
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


.$1

.$1
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

381381

*$0,*$0, 
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Tại nơi mua
 sắm và quán ăn



Văn hóa Nhật Bản

Từ miêu tả ai đó đang giận sôi lên

Các dịp đặc biệt

Từ miêu tả vẻ mặt giận dỗi

nhàu, hay quát mắng một ai đó



Bản quyền thuộc về NHK WORLD © phát hành 04/2015

Từ miêu tả hành động rầy la, càu

-- 56
26 -- 26 -

