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Machum Hangugeo- Tiếng Hàn tùy chỉnh 

 

 

Là sách giáo khoa được sử dụng trong các trường học 

tiếng Hàn ở nước ngoài. Gồm 6 cuốn, mỗi cuốn gồm 16 bài(unit) 

được thiết kế với nội dung từ dễ đến khó theo từng chủ đề 

kèm hội thoại, âm thanh hình ảnh minh họ sinh động và dễ 

hiểu nhất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu làm quen, tìm hiểu 

và học tiếng Hàn cũng như các bạn đã học tiếng Hàn một cách 

cơ bản muốn học nâng cao và giao tiếp hoặc tìm một phương 

pháp, giáo trình học mới hiệu quả hơn... 

 

Sách cung cấp nhiều hoạt động thú vị khác nhau để mang lại cho 

những người học mới bắt đầu học tiếng Hàn cảm thấy hào hứng 

rằng việc học tiếng Hàn thật thú vị và dễ dàng. 
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Sách này cũng có chứa một phần Văn hóa Hàn Quốc để người 

học tìm hiểu một cách tự nhiên về Hàn Quốc và văn hóa, con 

người của đất nước này, cuối cùng cho phép trau dồi một tâm thế 

hội nhập với thế giới. 

 

I. Điểm đặc biệt trong sách giáo khoa này. 

Đầu tiên,  

Việc hình thành cấu trúc câu thích hợp, dễ hiểu thay vì đưa 

vào các cấu trúc ngữ pháp quá phức tạp khó hiểu là trọng tâm 

chính của mỗi bài học. Mục đích của cuốn sách là để các bạn sử 

dụng ngôn ngữ học được ngay tại nhà hoặc với bạn bè với một 

cách tiếp cận thực tế nhất.  

Thứ hai,  

Tất cả văn bản đều được viết bằng đuôi ‘해 요 ’, đuôi ‘ 해 요 ’ 

được sử dụng thường xuyên nhất trong tiếng Hàn hàng ngày.  

Thứ ba,  

Để giảm sự nhầm lẫn và tăng tính dễ đọc, cuốn sách sử dụng 

phông chữ kiểu Gothic.  
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II. Thiết kế nội dung các cuốn, các bài một cách khoa 

học, dễ hiểu và từ dễ đến khó dần theo chủ đề. 

Ở cuốn 1:  

Sách bao gồm 16 bài (unit), từ 1 đến 10 giúp bạn làm quen 

với các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn, trong khi các bài 

từ 11 đến 16 bao gồm các mẫu câu cơ bản và cách diễn đạt đơn 

giản.  

Các bài học về nguyên âm và phụ âm được thiết kế để những 

người mới bắt đầu học có thể dễ dàng làm quen với âm thanh và 

cách viết của người Hàn.  

Các cuốn từ 2 đến 6: 

Ở mỗi cuốn đều có 16 bài, từ 1 đến 16 giới thiệu các đoạn hội 

thoại và đoạn văn miêu tả đơn giản. Các bài học bắt đầu với 'Hãy 

học', nơi học sinh được làm quen với các từ vựng và mẫu câu 

mới, sau đó tiếp tục đến 'Hãy lắng nghe', 'Hãy nói chuyện' và 

'Hãy viết', là những hoạt động giúp các bạn luyện nói và viết trong 

Tiếng Hàn, bài học kết thúc với 'Hãy cùng tìm hiểu văn hóa Hàn 

Quốc' để học và hiểu thêm về văn hóa, con người nươi đây. 

Cuối mỗi cuốn sách: 

Đều có phần tổng hợp lại nội dung các bài nghe, các cấu trúc 

ngữ pháp, giải thích và ví dụ minh họ, các từ vựng mới với các đồ 
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vật mà các bạn thường xuyên nhìn thấy trong cuộc sống hàng 

ngày để ôn tạp lại và tăng dần sự quen thuộc. 

 

III. Cách thiết kế và trình bày nội dung từng bài học 

Mỗi bài học đều được trình bày với các đoạn hội thoại đơn 

giản và đoạn văn mô tả từ 3 đến 4 câu, bao gồm các mẫu câu và 

từ vựng tập trung của mỗi bài học. Minh họa với tranh ảnh đi kèm 

cùng các chủ đề được trình bày trong văn bản để hỗ trợ việc học 

sinh động và dễ dàng nhất cụ thể các phần như sau: 

 

▣ (Let’s Learn!) Hãy học! 

 

Từ vựng chính và những câu mẫu được trình bày ở mỗi bài theo 

các ví dụ minh họa. Những động từ được viết bằng dạng đuôi câu 

‘해 요’.    

Mỗi bài cũng bao gồm những mẫu câu (ngữ pháp) được đánh 

dấu bằng một màu khác trong câu để tăng sự nhận biết. Ngoài 

ra, để hỗ trợ việc học nội dung của phần này được trình bày bằng 

nước ngoài lẫn tiếng Hàn. 
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▣  (Let’s Listen!) Hãy lắng nghe! 

 

Phần này đưa ra các bài nghe để thực hành nghe từ vựng và câu 

mẫu đã được học. Nó bao gồm những bài tập đơn giản thích hợp 

cho người mới bắt đầu ví dụ như nối 2 đồ vật hoặc chọn câu trả lời 

đúng. 

 

▣ (Let’s Talk!) Hãy nói chuyện! 

 

Phần này đưa ra cách để thực hành từ mới hay các câu mẫu qua 

hoạt động từng cặp đôi hoặc nhóm. Các bạn có thể thực hành nói 

tiếng Hàn với những đoạn hội thoại mẫu cùng với sự hỗ trợ của 

hình minh họa. 
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▣ (Let’s Write!) Hãy viết! 

 

Hoạt động này kết thúc bài học và tạo cơ hội cho các bạn luyện 

viết từ vựng và luyện tập cách diễn đạt mà bạn đã học trong suốt 

bài học. Các bạn có thể học cách phát âm và diễn đạt thích hợp 

của cách diễn đạt tiếng Hàn bằng việc luyện tập phần này được 

thiết kế đặc biệt để dễ dàng học. 

 

▣  Hãy cùng tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc! 

 

Hình ảnh hoặc hình minh họa được trình bày để giới thiệu một khía 

cạnh văn hóa của Hàn Quốc. Đây là cơ hội để người học có thể so 

sánh và đối chiếu văn hóa của nước bạn và Hàn Quốc. Những đề 

tài được chọn để thảo luận rất đa dạng và phổ biến phù hợp với 

nhu cầu và sở thích của người học. 
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IV. Làm sao để học tốt bộ giáo trình này 

Bước 1:  

Truy cập đường link: 

vnsmat.com/giao-trinh-dien-tu 

Hoặc quét mã QR code bên dưới để: 

 

• Tải App Kit Book. 

• Tải hướng dẫn sử dụng App Kit Book. 

• Tải giáo trình chính “Tiếng Hàn tùy chỉnh” (bản phiên 

dịch tiếng Việt) và các học liệu bổ sung dạng file pdf để 

in ra học kèm(gồm vở luyện viết chữ Hàn, sách từ 

vựng và ngữ pháp thông dụng kèm câu ví dụ bổ sung 

theo) miễn phí.  

• Lưu ý: Tài liệu liên tục được cập nhật thêm hàng tuần! 

 

https://vnsmat.com/giao-trinh-dien-tu
https://vnsmat.com/giao-trinh-dien-tu
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Bước 2:  

 

Đọc hướng dẫn sử dụng và đăng nhập bằng tài khoản đã 

được cung cấp để tải giáo trình chính “Tiếng Hàn tùy chỉnh” 

(1- 6 cuốn/ 6 x 16 bài- đã dịch sang tiếng Việt) và toàn bộ 

học liệu bổ sung kèm theo( Sách hội thoại tiếng Hàn thông 

dụng, sách ngữ pháp, từ vựng thông dụng) trên App. 

• Lưu ý: Vì số lượng giáo trình và học liệu rất nhiều nên 

tải lần lượt về App từ trên xuống và đợi để tải xong 

từng bài và học liệu bổ sung cho đến hết! 

 

Bước 3:  

Lên lộ trình học theo từng tuần và đặt mục tiêu tháng dựa 

trên nội dung của giáo trình trên App, chuẩn bị vở ghi chú 

để note lại nội dung cần thiết, luyện tập... 
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Bước 4: Đọc và hiểu nội dung của phần đầu tiên “LỜI GIỚI 

THIỆU”  

sau đấy bắt đầu 

học các giáo 

trình chính từ 1 

đến 6. Trong 

suốt quá trình 

học có thể sử 

dụng các học liệu về từ vựng, ngữ pháp, các đoạn hội thoại 

kèm câu văn và âm thanh mô tả để học kèm và làm tăng 

hiệu quả trong suốt quá trình học. 

 

Sau khi đã nắm được nội dung và cấu trúc các cuốn, 

bài học trong giáo trình chính chúng ta cùng bắt tay 

vào học thôi nào! 

 

Chúc các bạn học tốt! 

 


