
      

 (Trợ từ) 

 
  

 
(1) Nhấn mạnh vế sau, giải thích chủ đề được nói đến: 

  
 (Đây là sách học) 

                
(2) Biểu thị sự tương phản: 

 

  
    

Tôi uống rượu nhưng không uống bia. 

    

  Đầu thì đau nhưng bụng thì không đau. 

 → → → → →  

    

 Tôi đến Kyoto rồi nhưng chưa đến Nara. 

    

 Ở công ty thì nói tiếng Nhật nhưng ở nhà thì không. 

   

 Từ 6 giờ thì không tiện nhưng từ 7 giờ thì không vấn đề gì. 

   

 Đến 8 giờ thì không sao nhưng đến tận 9 giờ thì không tiện lắm. 

   

 Tôi hay nói chuyện với mẹ chứ với bố thì không. 

 
 

  

 

Nhấn mạnh chủ ngữ, chủ thể của hành động 

 (1) Xác định chủ thể hành động  Anh Kimura đã không đến.

 (2) Hỏi chủ thể hành động  (Ai đã đến thế?) 

 (3) Trả lời cho câu hỏi   (Anh Suzuki đã đến) 

 (4) Cung cấp thông tin mới   (Xe buýt đến rồi) 

 (5) Miêu tả sự tồn tại    

    KFC  (Ở Meguro có KFC) 

  (6)  Biểu thị sự sở hữu    Tôi có 2 ô tô.

  (7)  + tính từ    Mắt cô ấy to. 

  (8)  Tôi muốn uống nước

  Muốn làm gì  (Cả  và  đều dùng được trong trường hợp này) 

  (9)  + thể khả năng    Tôi có thể nấu ăn. 

    Tôi hiểu tiếng Nhật 

 (10) “nhưng...” Rẻ nhưng mà ngon. 

 (11) Lời nói mào đầu   

    Tôi là Satou, anh Yamada có ở đó không ạ? 
  Xin hỏi toilet ở đâu 



      

  

 
(1) Nhấn mạnh tân ngữ, đối tượng 

của hành động  (Uống rượu) 

  (Cho 2 chai rượu) 

 Không có trợ từ ở đây 

(2) Rời đi, xuống xe 

(3) Rẽ, quẹo/ Đi qua 
  

Đến góc đường thì rẽ phải. 

  Đi dạo qua công viên.
   

  (1)“tới/đến”(biểu thị đích 

đến/hướng đi đến của hành động) 

 Đi Shinjuku 

 Đến ga 

  Lên tàu ở ga Meguro 

 Vào đại học 

 (2) Địa điểm, vị trí nơi ai/cái gì đó tồn tại 

     (Nhà vệ sinh ở tầng 1) 

 

(3) Đối tượng gián tiếp của hành 

động (người “nhận” hành động) 

Gọi điện cho bạn 
Gặp cô giáo ở ga 

 (4) Thời gian cụ thể +  

 
   

(Đi xem kịch Kabuki vào chủ Nhật) 

 (5) : làm cho
ABC    
Đang làm cho ngân hàng ABC 

 (6) Chỉ mục đích 
 Đi để trượt tuyết 

 Đi xem pháo hoa 

 (7) Tần suất:  
 Tuần 2 lần 

 3 Một tháng 3 lần 
    

  (1) Bằng cách/bằng phương tiện gì  (Về bằng taxi) 

 (2) Địa điểm, vị trí mà hành động nào đó xảy ra hoặc đã hoàn thành. 

   

 
   

(Ăn trưa ở McDonald) 
 

 (3) Biểu thị nhóm:  Đi 3 người 

 (4) [địa điểm]  (sự kiện/ tai nạn)  (Nơi xảy ra sự kiện, tai nạn) 

  
] 

Đang có tiệc ở khách sạn A 

 (5) Sau khi    

    Sau giờ học, tôi đến Mc Donald. 

 (6) Chỉ nguyên nhân 
2  

Có 2 người chết vì tai nạn. 
   



      

  “tới”,“hướng về”(hướng di chuyển) 
 

   
Cuối tuần tôi sẽ đến Hakone. 

  (1) Từ (điểm bắt đầu của thời gian hoặc vị trí) 

   

 
   

  Từ nhà đến ga mất 5 phút. 

 (2) Biểu thị nguyên nhân 

 
   

Vì mai được nghỉ nên tôi ở nhà. 
    

  

(1) Đến, cho đến khi (đến một mức nào 

đó và bao gồm cả mức đó, nhưng không 

vượt ra ngoài mức độ được nhắc đến) 

   
Sẽ làm việc đến 6 giờ. 

 

(2) Từ … đến… 
   

  Từ nhà đến công ty mất 45 phút.
    

 

Trước mốc được nói đến (nhấn mạnh 

thời hạn phải hoàn thành) 

  

  Tôi sẽ đến trước 6 giờ (6 giờ là thời hạn phải hoàn thành) 

  (1) Biểu thị sự sở hữu   Đây là sách của tôi. 

 (2) Thuộc về (xuất xứ)   Đây là ô tô của Nhật. 

 

(3) 
Cách đọc dấu gạch ngang trong 
điện thoại, địa chỉ nhà 

 

 03-3493-3727  

(Dấu gạch ngang ở đây đọc là ) 
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(Địa chỉ: Higashi-ku, 1-1-12) 

 

 (4) Giải thích thêm cho một danh từ 

khác 

   

Đây là cô giáo Nakamura. 

IBM Tôi là Tanaka ở công ty IBM 

  (1) “và”, [danh từ]  [danh từ] 

 
   

Cho tôi cà phê và bánh ngọt pho mát 

 (2) “với/ cùng với”  Đi với bạn 

 (1) Biểu thị câu hỏi Không sao chứ? 

(2) Câu hỏi gián tiếp (phân vân) 
 

Tôi không biết giờ anh ta đang ở đâu. 

(3) Hoặc 
   

Cho tôi cà phê hoặc trà. 

  “và… vân vân” (đưa ra ví dụ) 
    

Ở Nikko có chùa với đền v.v (và những thứ khác) 

  “khoảng/tầm” (thời gian) 
  

  Khoảng 9 giờ tôi sẽ gọi điện. 



      

 

 

  “bất cứ...đều ok” (thế nào cũng được) 
   

Cái gì cũng được/ Lúc nào cũng được 

 (1)“cũng”, “cũng vậy”, “cũng như” 
 

 → → →

    

 

 

 Tôi cũng đi. 

 

    

    

   

 

 

   

Ở nhà cũng có PC. 

   

Thỉnh thoảng tôi cũng học ở cty.. 

    

Từ 7 giờ cũng không được mà từ 8 giờ cũng không được. 

    

Tôi cũng nói chuyện với những người ở cty bằng tiếng Nhật 

 

 

(2)(  v.v ) [phủ định] 

cũng không 
Không ai cả/ Không có gì cả…  

    Chẳng ai đi cả. 

  Xác nhận/ tìm kiếm sự đồng tình 

 

 
(Ngon nhỉ/ Ừ đúng vậy nhỉ) 

 
   

Cuộc họp hôm nay là từ 12 giờ nhỉ? 

  Cho biết/đưa ra thông tin Cái này, ngon đấy. 
   

Khoảng (thời gian/số lượng) 
 Tôi đã ngủ khoảng 8 tiếng. 

 Khoảng 8 giờ tôi sẽ về. 

Chỉ thứ tự 
 Ga thứ 3 

 Cốc cà phê thứ 2 
Lần thứ 4 


