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ઞॎऩःदऎटऔः
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TSUKAWANAIDE
33

KUDASAI

34
ऌ ॆअ
मःؚ০मऒऒऽददघ؛
ैःखॄअ
ऑणेअल
ख ऐ॒
35
ਟ ౝ भাपୡ॑खऽघ؛

này thôi.

HAI, KYÔ WA
36 KOKO MADE

Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho

DESU.

bài kiểm tra.

Được rồi, hôm nay đến chỗ

RAISHÛ NO GETSUYÔBI
37
NI SHIKEN O SHIMASU.
च॒चः
ग खॆ
णऊ
38
েؚോછ॑ઞढथुःःदघऊ؛

Thưa thầy, chúng em sử dụng
từ điển có được không ạ?

SENSEI, JISHO
39 O
TSUKATTE MO II DESU KA.
40 णऊ
ःःइؚटीदघ؛ઞॎऩःदऎटऔः؛

Không, không được!
Các em đừng sử dụng từ điển.

41
IIE, DAME DESU.
TSUKAWANAIDE KUDASAI.
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Mẫu ngữ pháp
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DEKITE, 
⋇  Động từ thể 1$, '(.8'$6$,
45
 (xin đừng _)
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A

卲 Thêm '(.8'$6$, vào sau động từ thể 1$, để nói ai đó đừng làm việc gì.
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Ví dụ: ,.$1$,'(.8'$6$,. (Đừng
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O NOMIMASU

Thể 1$, của ,.,0$68
(đi)
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Các từ chỉ thời điểm
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.,1¹ hôm qua 
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$6+,7$ ngày mai  

6(16+¿ tuần trước     50.216+¿ tuần này  

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
  6(1*(768 tháng trước      .21*(768 tháng này 




5$,6+¿ tuần sau  

 

5$,*(768 tháng sau 

KOTO GA
 DEKITE

UME DESU
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.<¹ hôm nay 
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Tại nơi mua
 sắm và quán ăn





Các dịp đặc biệt





Văn hóa Nhật Bản

Từ miêu tả việc càu nhàu và than phiền

Từ miêu tả việc lẩm bẩm để thể hiện

một cách bất bình

sự không hài lòng
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