1. Xin chào

Ukida: Xin chào.
Wanpen: Xin chào.
Ukida: LÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c bi‰t anh, rÃt hân hånh.
Tôi tên là Ukida.
Tôi là giáo viên ti‰ng NhÆt.
Mong anh h®p tác làm viŒc, h†c tÆp.
Wanpen: LÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c bi‰t thÀy, rÃt hân hånh.
Em tên là Wanpen.
Ukida: Anh Wanpen là lÜu h†c sinh phäi không?
Wanpen: Vâng, em ngÜ©i Thái.
Ukida: Anh là h†c sinh khoa giáo døc phäi không?
Wanpen: ThÜa không phäi å. Em không phäi là lÜu h†c sinh khoa giáo
døc.
Em là h†c sinh khoa Công nghiŒp.
Mong ThÀy giúp Ç«.
...
Wanpen: Cám Ön ThÀy nhiŠu å. ThÜa ThÀy em vŠ.
Ukida: Ø, tåm biŒt nhé.
Wanpen: A ...ThÜa ThÀy có khách å.
Suzuki: Xin chào.
Xin l‡i. (Xin phép vào nhà)
Ukida: Vâng, xin chào.
Suzuki: LÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c bi‰t ông, rÃt hân hånh.
Tôi là Suzuki, ngÜ©i cûa công ty Maruzen.
Ukida: A a...TiŒm bán sách ª ÇÜ©ng Hondori nhÌ.
Suzuki: Vâng. Mong ông giúp Ç«.
Ukida: RÃt hân hånh ÇÜ®c bi‰t anh.
Tôi là Ukida, làm viŒc ª trung tâm lÜu h†c sinh.
Mong anh giúp Ç«.
...
Suzuki: Tôi xin phép vŠ Çây.
Ukida: Vâng, anh vŠ.
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2A . tôi là ngÜ©i nhÆt
Mohamed: LÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c bi‰t anh, rÃt hân hånh.
Tôi tên là Mohamed Omaru.
Xin l‡i, tên anh là gì ?
Tanaka: Tanaka Kenji. RÃt hân hånh bi‰t anh.
Mohamed: Anh Tanaka là ngÜ©i NhÆt phäi không?
Tanaka: Vâng, tôi là ngÜ©i NhÆt.
Anh Mohamed là ngÜ©i Indonesia phäi không?
Mohamed: Không, tôi không phäi là ngÜ©i Indonesia.
Tôi là ngÜ©i Malaysian.
Anh Tanaka là nhân viên công ty phäi không?
Tanaka: Vâng, tôi là nhân viên công ty.
Anh Mohamed cÛng là nhân viên công ty phäi không?
Mohamed: Không, tôi không phäi là nhân viên công ty. Tôi là bác sï.
Tanaka:
V® anh cÛng là bác sï phäi không?
Mohamed: Không, v® tôi không phäi là bác sï.
Tanaka: VÆy cô Ãy là y tá?
Mohamed:Vâng, là y tá.
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2B. Xin chào
Yoko: Con Çi Çây.
Yoichi: Con Çi Çây.
MË :
Các con Çi nhé.
Yoko:
Hiroko:
Yoko:
Hiroko:
Yoko:
Yoichi:
Hiroko:
Yoko:
Yoichi:

Xin l‡i.
Vâng.
Xin chào.
A ... Yoko, m©i vào.
à...Çây là em trai tôi.
Tôi tên là Yoichi. RÃt hân hånh làm quen v§i chÎ.
RÃt hân hånh làm quen em. M©i vào.
Xin phép. (Xin phép vào nhà)
Xin phép tôi vào.

Yoko: à! Cái này...
Hiroko: A ...Cám Ön nhiŠu nhé.
Hiroko: Xin m©i.
Yoko: A ...Không phiŠn chÙ. (Tôi ngÒi Çây ÇÜ®c chÙ)
Hiroko: Xin m©i.
Yoko: Cám Ön. (Khi nhÆn m¶t vÆt gì Çó)
Yoichi: Cám Ön.
Hiroko: Yoichi là h†c sinh cÃp ba phäi không?
Yoichi: Vâng, næm thÙ ba h†c sinh cÃp ba. (L§p 12PTTH)
Hiroko: VÆy thì sang næm là Çåi h†c rÒi nhÌ.
Yoichi: Vâng, mà...
Yoko:

Cám Ön. (Câu nói dùng sau khi æn gì Çó)
ñã Ç‰n lúc phäi vŠ rÒi Çây.

Yoko: Tåm biŒt nhé.
Yoichi: Tåm biŒt.
Hiroko: Tåm biŒt.

...
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Yoko: Con Çã vŠ.
Yoichi: Con Çã vŠ.
MË:
VŠ rÒi Çó à.
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3A .

tòa nhà kia là tòa nhà gì vÆy ?

(Trong khuôn viên trÜ©ng)
Miguel: à này... Xin l‡i.
BÜu ÇiŒn là tòa nhà nào vÆy?
Tanaka: BÜu ÇiŒn là tòa nhà kia kià.
Miguel: à... Cái kia phäi không.
Cám Ön anh nhiŠu.
Tanaka: Mà này, hôm nay h† nghÌ viŒc ÇÃy.
Miguel: A ...Th‰ à, ti‰c thÆt.
Tôi là Miguel Lopez, lÜu h†c sinh cûa trÜ©ng Çåi h†c
Hiroshima.
Nghiên cÙu sinh khoa T°ng h®p.
Xin l‡i, tên anh là gì?
Tanaka: Tên tôi là Tanaka Kenji.
Tôi cÛng là h†c sinh cûa trÜ©ng ñåi h†c Hiroshima.
RÃt hân hånh ÇÜ®c bi‰t anh, mong anh giúp Ç«.
Miguel: ƒy chính tôi m§i phäi nh© anh giúp Ç« chÙ,
rÃt hân hånh ÇÜ®c bi‰t anh.
Này anh Tanaka, chuyên môn cûa anh là gì vÆy?
Tanaka: Chuyên môn cûa tôi là ngành ÇiŒn.
Miguel: VÆy thì anh Tanaka là h†c sinh khoa Công nghiŒp nhÌ.
Tanaka: Vâng, Çúng vÆy.
Là sinh viên hŒ sau Çåi h†c khoa Công nghiŒp.
Miguel: Khoa Công nghiŒp là tòa nhà nào vÆy?
Tanaka: Là tòa nhà kia kìa.
Miguel: A ...Cái kia phäi không?
VÆy còn tòa nhà kia là tòa nhà gì vÆy?
Tanaka: Là khoa giáo døc ÇÃy.
Miguel: Th‰ à.
(Trong l§p h†c)
Mike: Anh Hayashi, cái Çó là radiocassette cûa ai vÆy?
Hayashi: Cái này là radiocassette cûa trÜ©ng Çåi h†c.
Mike: Cái TV Çó cÛng cûa trÜ©ng Çåi h†c phäi không?
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Hayashi: Vâng, Çúng ÇÃy.
Th‰ nhÜng cái camera này là cûa tôi.
Cái kia, là ÇÒ Çánh rÖi nhÌ.
Cái này là bóp ví cûa ai vÆy?
Mike: A.... Là ví cûa tôi.
Cám Ön anh nhiŠu nhé.
Hayashi: TiŠn ª trong ví cÛng cûa anh hä?
Mike: Không, tiŠn toàn b¶ là cûa v® tôi.
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3B. l§p h†c ti‰ng nhÆt

Tanaka: Xin chào các bån.
Tôi là Tanaka. RÃt hân hånh ÇÜ®c làm viŒc cùng các bån.
...
Anh là ai vÆy?
Seno: Em là Seno.
Tanaka: Anh là ngÜ©i Indonesia phäi không?
Seno: Vâng, là ngÜ©i Indonesia. RÃt hân hånh ÇÜ®c bi‰t thÀy, mong
thÀy giúp Ç«.
Tanaka: RÃt hân hånh.
...
Tên cûa anh là gì?
John: Là John.
Tanaka: NgÜ©i MÏ phäi không?
John: ThÜa không, không phäi là ngÜ©i MÏ å.
NgÜ©i Canada.
Tanaka: Th‰ à. RÃt hân hånh.
...
Tên anh là gì?
Min:
Tên cûa em là Min. NgÜ©i Malaysia.
RÃt hân hånh ÇÜ®c bi‰t thÀy, mong thÀy giúp Ç«.
...
Tanaka: Này các bån, l§p này là l§p h†c ti‰ng NhÆt.
Anh Seno, bàn cûa anh là cái này. M©i ngÒi.
Anh John, cái Çó là bàn cûa anh. M©i ngÒi.
Anh Min, bàn cûa anh là cái Çó. M©i ngÒi.
Sách h†c ti‰ng NhÆt là quy‹n này Çây.
Chà.... Anh Min, anh Ç†c Çi.
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4A . ª Çây có sách
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:

Ÿ Ç¢ng kia có cây nhÌ.
Vâng, có ÇÃy.
Ÿ dÜ§i cây kia có con gì vÆy?
Ÿ Ç¢ng Çó có con mèo.
Ngoài ra còn có con gì n»a không?
Vâng, có ÇÃy.
Có con gì vÆy?
Có con chó.
Ÿ trên cây cÛng có con gì Çó phäi không?
Vâng, có. Ÿ trên cây có con quå.
Không, con kia không phäi là con quå Çâu.
Con kia là bÒ câu ÇÃy. TÜ®ng trÜng cho hòa bình.

Kinoshita:
Mary:
Kinoshita:
Mary:
Kinoshita:
Mary:

Ÿ phòng này có cái gì?
Có nh»ng thÙ nhÜ là bàn, gh‰.v.v...
Ÿ trong phòng này có ai Çó phäi không?
Vâng, có ÇÃy.
Có ai vÆy.
Ÿ Çây thì có giáo viên và h†c sinh.
Ngoài ra còn có ai Çó n»a phäi không?
Kinoshita: Không, ngoài ra ch¤ng còn có ai cä.
Mary:
Ÿ trong phòng này cÛng có cä con mèo n»a phäi không?
Kinoshita: Không, con mèo thì không có.
ñ¶ng vÆt thì không có con gì cä.
Kinoshita: Th‰ nhÜng, ª Ç¢ng kia có con gì ÇÃy.
Mary:
“... Ÿ Çâu?
Kinoshita: Nhìn kìa, ª dÜ§i cái bàn Çó.
Mary:
à... Con này là thú nhÒi bông.
Kinoshita: Không, ª Ç¢ng Çó kìa.
Mary:
Á a... Con gián.
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4B. äo thuÆt
Nhà äo thuÆt: Xin m©i m¶t vÎ nào Çó bÜ§c vào trong này.
Yamanaka: Vâng.
Nhà äo thuÆt: Xin m©i. Tên anh là gì?
Yamanaka: Là Yamanaka.
Nhà äo thuÆt: Yamanaka. Anh Yamanaka này, ª Çây có nh»ng cái h¶p.
Ÿ trong cái h¶p bên phäi có con mèo phäi không nào?
Yamanaka: Vâng, có å.
Nhà äo thuÆt: RÒi thì ... bên trong cái h¶p bên trái.
Yamanaka: à... Có con thÕ.
Nhà äo thuÆt: Vâng, Ÿ h¶p bên phäi có con mèo, h¶p bên trái có con thÕ.
RÒi nhé... M¶t, hai, ba.
Ÿ h¶p bên phäi có con mèo không?
Yamanaka: ... Không có. Có con thÕ.
Nhà äo thuÆt: VÆy thì, con mèo ª Çâu?
Ÿ h¶p bên trái phäi không?
Yamanaka: Vâng, h¶p bên trái. Vâng.
(Meo meo...)
Nhà äo thuÆt: Ti‰c thÆt, con mèo ª bên dÜ§i cái bàn.
Ÿ h¶p bên trái... Không có con gì cä.
Yamanaka: Ù...
Nhà äo thuÆt: Nè anh Yamanaka, ª Çây có m¶t cái h¶p khác Çây.
Ÿ trong h¶p có cái gì không nào?
Yamanaka: Không có gì cä.
Nhà äo thuÆt: Không có gì h‰t nhÌ. Chà... M¶t, hai, ba.
Anh Yamanaka, ª bên trong có cái gì không nào?
Yamanaka: Có sách.
ñây là sách äo thuÆt. Anh Ç†c Çi.
Xin cám Ön.
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5a . có bao nhiêu cái bàn?
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:

Anh Kate, ngÜ©i ª Ç¢ng kia là ai vÆy?
Là chÎ Ari ngÜ©i Ai cÆp.
ChÎ Ari là bån h†c cùng l§p cûa Kate phäi không?
Vâng, Çúng th‰.
Ÿ l§p anh Kate có bao nhiêu h†c sinh?
7 ngÜ©i å.
...

Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:

Này anh Kate, Çây là l§p h†c cûa anh.
Vâng, Çúng th‰.
Có bao nhiêu cái bàn vÆy?
à... M¶t, hai, ba, bÓn, næm, sáu, bäy.
Có bäy cái bàn.
à này có bao nhiêu cái TV?
ChÌ có m¶t cái.
Cái ª trÜ§c bäng là phÃn vi‰t phäi không?
Vâng, Çúng å.
TÃt cä có bao nhiêu viên?
10 viên.
Có 2 viên tr¡ng, 3 viên ÇÕ và 5 viên vàng.
Có bao nhiêu viên dài?
Viên dài 4 viên.
VÆy thì, viên ng¡n 5 viên nhÌ.
Không, 6 viên å.
A xin l‡i nhé.

Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
Kate:
Suzuki:
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5b. thi‰U mÃt m¶t ngÜ©i
(TrÜ§c tÜ®ng Çài Hiroshima)
GV:

Lily:
GV:
Lily:
GV:
Lily:
GV:

M†i ngÜ©i có m¥t rÒi cä chÙ?
M¶t, hai, ba, bÓn... bäy ngÜ©i.
÷... Thi‰u mÃt m¶t ngÜ©i nhÌ.
NgÜ©i không có m¥t ª Çây là ai vÆy?
Aguku. Aguku không có ª Çây.
Ÿ Çâu nhÌ... Anh Aguku.
A ... NgÜ©i ª Ç¢ng kia là anh Aguku phäi không?
Ðm... ñâu?
ñ¢ng kia kià. Ÿ dÜ§i gÓc cây Ç¢ng kia.
à Çúng rÒi. VÆy là Çû tÃt cä 8 ngÜ©i nhÌ.
Chà, chúng ta Çi thôi.

(Tåi bÜu ÇiŒn)
NVBñ: Vâng, m©i ngÜ©i k‰ ti‰p.
Kari: Xin l‡i, cái này giá bao nhiêu? (Phong bì l§n)
NVBñ: à...750 yên.
Kari: à này, làm Ön lÃy thêm cho tôi 3 tÃm bÜu thi‰p và 5 con tem 80
yên. (BÜu thi‰p 50 yên)
NVBñ: TÃt cä là 1300 yên.
Kari: Xin l‡i. Tôi chÌ có t© l§n nhÃt (10.000 yên).
...
NVBñ: Vâng, 8.700 yên tiŠn thÓi låi.
*NVBñ : nhân viên bÜu ÇiŒn
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6a . ª Çây là saijo
Ÿ Çây là Saijo. Saijo là m¶t phÓ rÜ®u n°i ti‰ng. Ngày xÜa có rÃt
nhiŠu xÜªng nÃu rÜ®u ª Çây. CÛng có nhiŠu ngÜ©i nÃu rÜ®u chuyên
nghiŒp n»a.
Bây gi© cÛng có nhiŠu xÜªng nÃu rÜ®u. Th‰ nhÜng, nh»ng ngÜ©i
chuyên nghiŒp thì không có nhiŠu.
HiŒn tåi Çåi h†c Hiroshima n¢m ª Saijo và thành phÓ Hiroshima.
ñåi h†c Hiroshima n¢m ª phía nam cûa ga Saijo. Ÿ Çây có các khoa
nhÜ là khoa Công nghiŒp, khoa Giáo døc.v.v...
sinh.

Ÿ thành phÓ Hiroshima cÛng còn 2 khoa. Ÿ Çó cÛng còn nhiŠu h†c

Ngày xÜa, Çåi h†c Hiroshima n¢m ª thành phÓ Hiroshima. Không
phäi ª Saijo.
Vì th‰, ª vùng này ª Çâu cÛng có núi, ru¶ng... Ÿ Çây, ª Ç¢ng kia
cÛng th‰, toàn là rØng thông. CÛng có nhiŠu loåi thú vÆt nhÜ là cáo, chó
sói.v.v...
Bây gi© thay th‰ cho các loài thú nhÜ th‰, có rÃt nhiŠu h†c sinh.
John:
Yamada:
John:
Yamada:
John:
Yamada:
John:
Yamada:

Xin l‡i, ª Çây là Çâu å?
Ÿ Çây là khoa Giáo døc.
Khoa Công nghiŒp ª Çâu?
Ÿ Ç¢ng kia là khoa Công nghiŒp.
Khoa Y ª Çâu?
Khoa Y không ª Çây.
“... VÆy thì ª Çâu?
Khoa Y không ª Saijo.
Ÿ khu Kasumi thu¶c thành phÓ Hiroshima.
John:
VÆy thì các giáo viên khoaY không có ª Çây?
Yamada: Vâng, các giáo viên khoa Y không có m¥t ª Çây. Ÿ trên Çó.
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6b. Có anh Peter ª Çây không ?
Hs A : Xin l‡i, có anh Peter ª Çây không?
Hs B : Peter. Perter Jones phäi không? NgÜ©i Anh.
Ÿ Ç¢ng kia kià.
Hs A : Không, Peter Fork. NgÜ©i MÏ.
Hs B : A a...Có lë ª thÜ viŒn cûa trung tâm lÜu h†c sinh ÇÃy.
Hs A : Ÿ Çâu?
Hs B : Ÿ Ç¢ng kia.
Hs B : Ÿ ch‡ có bäng dán thông báo màu xanh ª Ç¢ng kia kià.
...
Hs A : Xin l‡i, ª Çây có phäi là thÜ viŒn trung tâm lÜu h†c sinh?
Hs C : Vâng, Çúng ÇÃy.
Hs A : Có anh Peter ngÜ©i MÏ ª Çây không å?
Hs C : A ... Anh Peter m§i hÒi nãy còn ª Çây nhÜng mà...
Hs A : Bây gi© anh Ãy ª Çâu?
Hs C : à...
Hs A : Th‰ à. Cám Ön bån.
...
Hs A : A , Peter. Nãy gi© ª Çâu vÆy?
Peter: Ÿ cºa hàng tåp hóa cûa trÜ©ng, có chuyŒn gì vÆy?
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7a. công ty b¡t ÇÀu tØ mÃy gi© ?
Sato:

Xin chào, anh Kennedy.
Th©i ti‰t ÇËp quá nhÌ. Anh Çi Çâu ÇÃy phäi không?
Kennedy: Vâng, tôi Çi Fuji Çây.
Sato:
ñi mua s¡m hä?
à, m§i có 9 gi©.
Fuji 10 gi© m§i mª cºa.
Kennedy: Th‰ à, vÅn còn s§m nhÌ.
Sato:
Tôi cÛng Çang ränh Çây. Chúng ta Çi uÓng trà nhé, th‰ nào?
Kennedy: ©... ñi Çi.
(Tåi quán cà phê)
Sato:
Công ty cûa anh Kennedy b¡t ÇÀu tØ mÃy gi© vÆy?
Kennedy: Công ty cûa tôi b¡t ÇÀu tØ 10 gi©. K‰t thúc lúc 6 gi©.
à nhÜng mà hôm nay ÇÜ®c nghÌ.
Sato:
Th‰ à, hôm nay tôi cÛng ÇÜ®c nghÌ.
Kennedy: Anh Sato hôm nay ÇÎnh làm gì?
Sato:
12 gi© tôi g¥p bån ª ga Saijo. Sau Çó së Çi Hiroshima.
Kennedy: Anh ÇÎnh làm gì ª Hiroshima.
Sato:
Xem phim.
M¶t b¶ phim rÃt là hay.
Kennedy: VÆy thì thích quá nhÌ.

14

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

7b. chúng ta së Çi Çâu ?
(TrÜ§c l§p h†c)
Malin:
ThÜa thÀy, ngày mai chúng ta së Çi tham quan ª Çâu å?
Yamakawa: HÖi xa ÇÃy... Iwakuni.
Malin:
Chúng ta së Çi Iwakuni b¢ng tàu ÇiŒn chÙ?
Yamakawa: Tàu ÇiŒn chuy‰n 9 gi© 40 phút.
Tàu ÇiŒn së Ç‰n Iwakuni lúc 11 gi© 30 phút.
Sau Çó Çi b¢ng xe bušt Ç‰n cÀu Kintaikyo mÃt khoäng 20
phút.
Chúng ta së æn cÖm trÜa ª Çó.
Các bån cÛng có th‹ mang theo cÖm h¶p.
Malin:
Sau gi© cÖm trÜa chúng ta së làm gì?
Yamakawa: ñÀu tiên, chúng ta së Çi qua cÀu Kintaikyo .
RÒi thì së tän b¶ ª công viên m¶t chút.
Sau Çó, chúng ta së Çi lên thành c° ª trên núi.
Malin:
A ... Leo núi hä thÀy? gay nha.
Yamakawa: Không sao Çâu. Có xe cáp ÇiŒn .
Không phäi leo b¶.
Th‰ nhÜng, tØ tråm dØng Ç‰n thành thì Çi b¶ m¶t chút.
Con ÇÜ©ng r®p bóng cây mát l¡m.
TØ thành nhìn thÃy rÃt rõ khu phÓ Iwakuni.
Là nÖi rÃt tuyŒt Ç‹ nhìn ra quang cänh xung quanh.
Malin:
A ...Th‰ thì thích thÆt.
TÓi nay em së Çi ngû s§m. Chà, ngày mai chúng ta së g¥p ª
ga nhé.
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8a . vÎ cûa thÙc æn th‰ nào?
Thành phÓ Hiroshima gÀn bi‹n.
Ÿ vÎnh bi‹n Seto có rÃt nhiŠu cá.
Ÿ Hiroshima có rÃt nhiŠu quán có món æn cá.
Cá tÜÖi và rÃt ngon.
NgÜ©i NhÆt rÃt thÜ©ng æn cá.
H† æn các món nhÜ là tempura (các món chiên tÄm b¶t), cá kho, cá
nÜ§ng.
H† cÛng æn cä cá sÓng nhÜ là sashimi.
H† còn æn cä các loåi rong bi‹n nhÜ là nori, kawame.
Rong bi‹n tÓt cho sÙc khÕe.
Anh Yamada nói chuyŒn vŠ các món æn v§i anh Tan lÜu h†c sinh.
...
Yamada:
Tan:
Yamada:
Tan:
Yamada:
Tan:

Anh Tan, anh Çã æn thÙc æn NhÆt rÒi chÙ?
Vâng, tôi Çã æn.
Anh Çã æn nh»ng món nào?
Tôi Çã æn nh»ng món nhÜ là tempura, sukiyaki và sushi.
VÎ thÙc æn cûa NhÆt th‰ nào?
Các món nhÜ là tempura, sukiyaki thì ngon nhÜng mà sushi thì
không ngon l¡m.
Låi n»a, wasabi cay quá.
Yamada: Sashimi thì th‰ nào?
Tan:
Tôi không thích sashimi. Tôi không thÜ©ng æn cá sÓng.
Yamada: RÜ®u sake NhÆt thì th‰ nào?
Tan:
Tôi không bi‰t n»a. Tôi không uÓng rÜ®u NhÆt.
Yamada: VÆy thì ti‰c thÆt.
Cä rÜ®u, bia anh ÇŠu không uÓng ÇÜ®c.
Tan:
Bia thì uÓng ÇÜ®c ít ít, nhÜng mà hÖi Ç¡ng nhÌ.
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8b. Chung cÜ m§i
Pierre:
Ÿ gÀn Çây có ch‡ nào tÓt không?
NVKDNñ: ñ‹ xem... Ch‡ này th‰ nào?
Hai phòng bÓn chi‰u rÜ«i và m¶t phòng 6 chi‰u, nhà b‰p có
luôn cä phòng t¡m và toilet, tiŠn thuê m¶t tháng là 6 vån yên.
Ÿ gÀn ga, tiŒn l®i ÇÃy.
Pierre:
Mua s¡m thì th‰ nào?
NVKDNñ: à ...Cºa hàng bách hóa và siêu thÎ cÛng gÀn ngay ÇÃy.
Pierre:
Th‰ à. HÖi Òn chÙ?
Ch£ng hån nhÜ ti‰ng xe ÇiŒn.
NVKDNñ: Ti‰ng xe ÇiŒn thì không Òn l¡m Çâu.
ChÌ có ÇiŠu, ban ngày xe c¶ và ngÜ©i qua låi hÖi Çông...
NhÜng mà bu°i tÓi thì yên tïnh ÇÃy.
...
NVKDNñ: Ch‡ này Çây.
Pierre:
A.... Là nÖi ÇËp nhÌ.
NVKDNñ: Vâng, chung cÜ m§i ÇÃy.
Chà, m©i lên. TÀng 2.
Phòng này Çây. M©i vào.
...
Pierre:
Sáng sûa nhÌ.
NVKDNñ: Vâng, cºa s° ª hÜ§ng nam, thông gió cÛng tÓt n»a.
Ÿ Ç¢ngkia là nhà b‰p, nhà t¡m. Toilel ª Ç¢ng này.
Pierre:
TiŠn thuê m¶t tháng là 6 vån yên nhÌ.
NVKDNñ: Vâng, Çúng th‰. Anh thÃy th‰ nào?
Pierre:
Vâng, ÇÜ®c ÇÃy.
...
Yamashita: Chung cÜ cûa anh Pierre ª gÀn trÜ©ng chÙ?
Pierre:
Không, bây gi© ª gÀn ga.
Yamashita: Th‰ à. Cæn h¶ m§i thì th‰ nào?
Pierre:
à, là m¶t cæn h¶ sáng sûa, ÇËp.
Thêm vào Çó là rÃt tiŒn l®i n»a.
* NVKDNñ: Nhân viên kinh doanh nhà ÇÃt.
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9a . Hay mÜa nhÌ
Damaya: Xin chào, anh Yamada. Tr©i hay mÜa nhÌ.
Yamada: ¯... Ÿ NhÆt tháng 6 tr©i hay mÜa l¡m.
Damaya: Mùa mÜa mà. MÜa thì không có vÃn ÇŠ gì, nhÜng mà tr©i oi
bÙc thì khó chÎu l¡m.
Yamada: ¯ nhÌ.Tôi cÛng không chÎu ÇÜ®c tr©i oi bÙc.
Damaya: ñ‰n tháng 7 là h‰t mùa mÜa phäi không?
Yamada: Vâng, rÒi Ç‰n mùa hè nóng bÙc.
Damaya: Mùa hè, ª Hiroshima thÜ©ng có bão không?
Yamada: Vâng, rÃt thÜ©ng có nh»ng cÖn bão nhÕ, bão l§n thì không
nhiŠu l¡m.
Damaya: Gió có månh không?
Yamada: Vâng, gió th°i månh.
Damaya: Mùa k‰ ti‰p mùa hè là mùa gì?
Yamada: Mùa thu. Mùa thu lá chuy‹n màu rÃt ÇËp.
Mùa thu không kéo dài l¡m. Së chuy‹n sang mùa Çông ngay.
Damaya: Mùa Çông, ª Saijo tuy‰t có rÖi nhiŠu không?
Yamada: Không. Saijo tuy‰t không rÖi nhiŠu l¡m.
Th‰ nhÜng mùa Çông ª Saijo rÃt lånh.
Vì th‰ m†i ngÜ©i mong mùa xuân Ãm áp.
Damaya: Th‰ à. VÆy thì ngÜ©i NhÆt sÜ§ng nhÌ.
S¿ thay Ç°i bÓn mùa thÆt là thú vÎ.
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9b . th©i ti‰t ÇËp quá nhÌ
(TrÜ§c ga Hiroshima)
Kawada: Xin chào. Hôm nay th©i ti‰t ÇËp quá nhÌ.
Ed:
Vâng... Hôm qua mÜa nhÜ th‰, nhÜng Ç‰n tÓi thì Çã tånh.
Kawada: Hôm nay chúng ta së tham quan m¶t vài nÖi ª Hiroshima.
ñi b¶ khá nhiŠu ÇÃy.
Ed:
Không Çi tàu ÇiŒn hä thÀy?
Kawada: Không, Çi chÙ.
Chà, chúng ta Çi thôi.
...
Kawada: Tr©i Ãm áp nhÌ.
Ed:
Em thÃy hÖi nóng.
ñi b¶ khá lâu rÒi thÀy nhÌ.
Kawada: Em m¥c áo len à.
Tôi thì chÌ m¶t cái sÖmi thôi ÇÃy.
Ed:
Th‰ å...Chà, cªi áo len ra thôi.
...
(TrÜ§c công viên Hòa Bình)
Kawada: ñây là nhà bäo tàng bom nguyên tº.
M†i ngÜ©i hãy vào trong.
...
Kawada: Ÿ bên trong mát mÈ nhÌ.
Ed:
HÖi lånh ÇÃy chÙ.
Thôi låi phäi m¥c áo len vào vÆy.
...
Kawada: ñã 5gi© 10 rÒi ÇÃy.
Chà... Chúng ta chuÄn bÎ vŠ thôi.
Bây gi© tôi Çi xe bušt.
Các bån Çi tàu ÇiŒn.
Tr©i tÓi rÒi, các bån cÄn thÆn nhé!
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Ed:

ThÀy cÛng phäi cÄn thÆn n»a.
ThÀy không sao chÙ?
Ch¡c là thÀy mŒt rÒi phäi không å.
Kawada: Không không, tôi không sao cä.
Còn khÕe l¡m.
Chà, hËn tuÀn sau nhé.
Ed:
Tåm biŒt thÀy å.
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10a . bån tØ Çâu Ç‰n và Ç‰n tØ lúc nào?
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Tan:
Kinoshita:
Jonathan:
Kinoshita:
Jonathan:
Kinoshita:

Anh Tan, anh Ç‰n NhÆt hÒi nào vÆy?
Em Çã Ç‰n NhÆt vào mÒng 3 tháng 4 næm nay.
TØ Thái lan anh Çã Ç‰n th£ng NhÆt hä?
Vâng, em Çã Ç‰n th£ng tØ Bangkok.
Jonathan, anh Ç‰n tØ Çâu?
Em Ç‰n tØ Canada.
Anh Jonathan cÛng tØ Canada Ç‰n th£ng NhÆt phäi không?
Không å. TØ Canada em qua Hawaii, rÒi m§i Ç‰n NhÆt.
Anh Tan, máy bay tØ Bangkok Çáp xuÓng Narita hay Fukuoka
vÆy?
Tan:
ThÜa không phäi Narita cÛng không phäi Fukuoka.
Mà là Osaka.
TØ Osaka em Ç‰n Higashi Hiroshima b¢ng shinkansen.
TØ cºa s° xe em Çã ng¡m ÇÜ®c núi, sông và bi‹n.
LÀn ÇÀu tiên em cÛng Çã ng¡m ÇÜ®c hoa anh Çào.
RÃt là ÇËp, nhÜng mà ª công viên, nhà ga có nhiŠu rác. DÖ
quá.
Kinoshita: ¯ nhÌ... Nh»ng núi rác thÆt là khó chÎu.
Tan:
ThÜa thÀy, vào kÿ nghÌ xuân thÀy Çã Çi Çâu Çó phäi không å?
Kinoshita: ¯, tôi có Çi.
Tan:
ThÀy Çã Çi Çâu vÆy?
Kinoshita: Tôi Çi Kyoto và Nara.
ñÀu tiên tôi Çi Kyoto. Sau Çó, ngày k‰ ti‰p tôi Çi Nara.
RÒi thì nhân tiŒn trên ÇÜ©ng vŠ tôi cÛng Çã ghé Okayama.
M¶t chuy‰n du lÎch ng¡n ngày tØ mÒng 3 Ç‰n mÒng 5
tháng 4.
Hoa anh Çào và hoa lá mùa xuân ÇËp thÆt, nhÜng mà
ª Çâu cÛng ÇÀy ¡p du khách ng¡m hoa và rác.
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10b . h®p ÇÒng
NÖi Çây là væn phòng công ty bäo hi‹m nhân mång xã h¶i. Ông Miki,
nhân viên công ty, Çang nói chuyŒn ÇiŒn thoåi.
Miki:
Tanaka:
Miki:
Tanaka:
Miki:

VÆy thì ngày mÓt ÇÜ®c không å?
Ngày mÓt là thÙ mÃy vÆy?
ThÙ næm.
Cä ngày thÙ næm tôi không ª nhà.
Th‰ à.
VÆy thì ngày 26 thÙ sáu th‰ nào?
Tanaka: Ngày 26 tôi có ª nhà.
Khoäng mÃy gi© thì anh Ç‰n?
Miki: ñ‹ tôi xem... Khoäng 2 gi© trÜa tôi së Ç‰n.
Tanaka: Vâng, ÇÜ®c ÇÃy.
Miki: Thôi, xin phép tôi dØng Çây.
Miki:
TP:
Miki:
TP:
Miki:
TP:
Miki:
TP:

TrÜªng phòng, chiŠu thÙ sáu tôi Çi Ç‰n nhà ông Tanaka.
Nhà ông Tanaka hôm qua anh Çã Çi rÒi mà.
Vâng, tôi Çã nói chuyŒn vŠ viŒc bäo hi‹m m§i v§i ông Tanaka.
ThÙ sáu này låi nói chuyŒn Çó m¶t lÀn n»a.
Th‰ à. à này còn ông Yoshida th‰ nào rÒi?
Vâng, trÜa hôm qua tôi Çã g¥p ª quán cà phê trÜ§c ga.
Còn h®p ÇÒng?
Vâng, xong rÒi å. ThÙ hai hai ngÜ©i së Ç‰n lÃy h®p ÇÒng.
Còn m¶t ngÜ©i n»a là thÀy Minami ª Çåi h†c Hiroshima.
Th‰ à. VÆy thì tÓt quá nhÌ.

* TP: TrÜªng phòng
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11a . ti‰ng nhÆt cûa anh Çã giÕi rÒi ÇÃy
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:
Ogawa:
Lopez:

Anh Lopesu, xin chào. Th©i ti‰t chuy‹n sang nóng nhÌ.
Vâng, ngày nào cÛng nóng.
Anh Lopesu ti‰ng NhÆt cûa anh giÕi rÒi ÇÃy.
Không, mãi mà vÅn chÜa nói rành n»a.
Còn dª l¡m.
H†c ti‰ng NhÆt có vui không?
Vâng, gi© h†c thú vÎ l¡m.
NhÜng bài tÆp nhiŠu, mŒt quá.
Các thÀy dÍ tính chÙ?
Vâng, rÃt dÍ tính.
VÆy thì tÓt nhÌ. à này, anh Lopesu. Anh Çã æn cÖm trÜa chÜa?
ChÜa, tôi chÜa æn.
N‰u vÆy, chúng ta cùng æn nhé?
¯ nhÌ. Cùng Çi æn Çi.
VÆy thì æn gì Çây?
Chúng ta æn món zarusoba nhé?
Hay ÇÃy. MÃt khoäng bao nhiêu tiŠn?
Khoäng 800 yên.
HÖi m¡c nhÌ. Th‰ nhÜng tôi thích zarusoba.
Chúng ta Çi æn Çi.
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11b . chúng ta së ch†n món gì ?
Kawada Haruo:
T§i gi© cÖm trÜa rÒi ÇÃy nhÌ.
Mình æn trÜa ª Çâu Çó Çi?
Kobayashi Natsuko:
Ø ... Tôi cÛng Çã Çói bøng.
Haruo: Món gì thì ÇÜ®c Çây?
ThÙc æn NhÆt, Trung quÓc, ramen, udon?
Có nhiŠu quán l¡m ÇÃy.
Natsuko: ñ‹ xem nào...Tôi thích æn udon.
Haruo: Chà, tôi ch†n món soba.
Quán Ç¢ng kia Çi ÇÜ®c ÇÃy.
Hôm nay tôi Çãi anh nhé.
Thôi chúng ta vào Çi.
...
Haruo: VÅn còn Çói nhÌ.
NPV:
Ch†n món gì n»a Çi.
Natsuko: Làm Ön g†i cho tôi món tempura udon.
Haruo: Tôi thì zarusoba.
...
NPV:
Xin l‡i Çã Ç‹ quš khách ch©.
Haruo: Thôi mình æn Çi.
Natsuko: æn Çi.
Haruo: Th‰ nào?
Natsuko: Ngon quá ha.
Haruo: Th‰ hä. Ngon thÆt hä.
Natsuko: Anh thÜ©ng Ç‰n Çây không?
Haruo: ChÌ thÌnh thoäng m§i Ç‰n.
...
Haruo: A à... Ngon thÆt.
Natsuko: Cám Ön, anh Çã chiêu Çãi tôi.
Haruo: Thôi mình vŠ Çi.
...
Natsuko: Th©i ti‰t hÖi nóng rÒi nhÌ.
Haruo: S¡p mùa hè rÒi ÇÃy.
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12a . tôi thích tempura
Hanako: Này Wong, Çánh tennis nhé.
Wong: Tôi không thích Çánh tennnis.
Tôi thích Çánh cÀu lông.
Hanako: Anh Yamada thích chÖi gì?
Yamada: Tôi thích Çánh dã cÀu mà Wong låi thích Çánh cÀu lông.
Chúng ta Çánh cÀu lông Çi.
Hanako: Ø há... VÆy thì mình chÖi Çi.
Này Wong, Çánh cÀu lông xong, chúng ta cùng Çi æn nhé.
Wong: VÆy thì hay quá nhÌ.
Hanako: Anh Wong thích món gì?
Wong: Tôi thích tempura.
Yamada: Anh cÛng thích sashimi chÙ?
Wong: Không, tôi không thích sashimi.
Yamada: NgÜ©i nÜ§c ngoài không thích æn sashimi l¡m nhÌ.
Unajyuu thì th‰ nào? (LÜÖn nÜ§ng æn chung v§i cÖm tr¶n nÜ§c
sauce)
Wong: Không ghét nhÜng mà hôm nay tôi thích æn tempura.
Yamada: Hanako mình Çi Çâu Çây?
Hanako: Chúng ta Çi Ç‰n Hondori Çi.
ñi b¢ng xe ÇiŒn hay là xe bušt?
Wong: Xe ÇiŒn và xe bušt Ç¢ng nào m¡c?
Tôi muÓn Çi cách nào rÈ.
Hanako: Xe bušt thì m¡c hÖn xe ÇiŒn ÇÃy.
Yamada: VÆy thì chúng ta Çi b¢ng xe ÇiŒn Çi.
Wong: Anh Yamada, Hanako thích chÖi tennnis ÇÃy nhÌ.
Ngày mai chúng ta chÖi tennis Çi.
Yamada: Hay ÇÃy.
Này Wong, ngày mai nhóm anh Tan cÛng Ç‰n chÙ?
Wong: Có lë Ç‰n ÇÃy. Th‰ nhÜng ch¡c là anh Tan không thích chÖi
tennis Çâu.
Yamada: Th‰ à.
Hanako: Ch¡c là ngày mai tr©i cÛng n¡ng chÙ.
Yamada: Có lë tr©i không mÜa Çâu.
Wong: Tôi nghï ch¡c là n¡ng ÇÃy.
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12b . âm nhåc
Kawakami: Này Hannah, bu°i tÓi bån thÜ©ng làm gì?
Hannah: Tôi thÜ©ng nghe nhåc.
Kawakami: Bån thích loåi nhåc gì?
Hannah: Jazz. Anh Kawakami thì th‰ nào?
Kawakami: Tôi thích nhåc c° Çi‹n.
Anh Hannah ghét hä? (Không thích hä?)
Hannah: à... ThÌnh thoäng tôi có nghe Chopin, nhÜng tôi không thích
nh»ng nhåc sï khác l¡m.
Gi§i trÈ NhÆt thì th‰ nào?
Kawakami: à... CÛng có nh»ng ngÜ©i thích nhåc c° Çi‹n nhÜng ch¡c là ít
hÖn nh»ng ngÜ©i thích nhåc pops.
Nh»ng bån cùng l§p cûa tôi cÛng toàn nghe nhåc pops, nhåc
c° Çi‹n h† không thích nghe l¡m.
HÖi Çáng ti‰c nhÌ.
Hannah: Ch¡c gi§i trÈ nÜ§c nào cÛng vÆy thôi.
Kawakami: Bån nghï th‰ à?
Hannah: à này ngÜ©i NhÆt thích hát trÜ§c Çám Çông nhÌ.
Kawakami: Ù...Tåi sao?
Hannah: Là vì... H† thÜ©ng Çi hát karaoke phäi không nào?
Låi n»a trên TV hay có chÜÖng trình thi thÕa mãn gi†ng hát
nhÌ. Tåi sao vÆy?
Tôi cÛng thích hát và thÜ©ng hát m¶t mình, nhÜng mà tôi
không thích hát trÜ§c Çám Çông.
Kawakami: CÛng có nhiŠu ngÜ©i không thích hát trÜ§c Çám Çông ÇÃy
chÙ.
CÛng tùy ngÜ©i thôi.
Hannah: Th‰ à.
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13a . Làm Ön chÌ cho tôi ÇÎa chÌ
Saharto:

Xin chào anh Nagashima.
Anh ÇÎnh Çi Çâu Çó phäi không?
Nagashima: Vâng, tôi ÇÎnh ghé nhà ngÜ©i bån, sau Çó Çi Ç‰n trÜ©ng Çåi
h†c, chÖi tennis. Anh Suharto Çi Çâu ÇÃy?
Saharto:
Tôi ÇÎnh Çi siêu thÎ You me.
Mua bän ÇÒ Kyoto ª hiŒu sách You me, æn cÖm trÜa, rÒi vŠ
nhà.
Nagashima: Du lÎch hä? Thích nhÌ.
N‰u là bän ÇÒ Kyoto thì anh Kitayama có ÇÃy. Låi n»a anh
Ãy rành vŠ Kyoto l¡m.
Saharto:
ThÆt vÆy sao? Tôi muÓn hÕi chuyŒn vŠ...
Nhà cûa anh Kitayama ª Çâu vÆy?
Anh có th‹ chÌ cho tôi ÇÎa chÌ ÇÜ®c không?
Nagashima: N‰u là ch‡ cûa anh Kitayama thì tØ trÜ©ng Çåi h†c gÀn l¡m.
Ch¡c ch¡c là ª Shitami ÇÃy.
Tí n»a chúng ta cùng Çi vÆy?
Saharto:
Vâng, nhÃt ÇÎnh nh© anh.
Nagashima: VÆy thì khoäng 2 gi© chúng ta g¥p nhau ª trÜ§c bÜu ÇiŒn
nhé.
Saharto:
Vâng.
Nagashima: Nh§ ÇØng Ç‰n trÍ ÇÃy.
Saharto:
Vâng, yên chí.
Chà, hËn g¥p låi nhé.
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13b . Nói chuyŒn ÇiŒn thoåi
Lily:

V® ThÀy:
Kobayashi:
Lily:
Kobayashi:
Lily:
Kobayashi:
Lily:

Kobayashi:

Lily:
Kobayashi:

à ... 273 0458...
Alô, có phäi nhà thÀy Kobayashi không å?
Tôi là Lili Warli, có thÀy Kobayashi ª nhà không å?
Vâng, làm Ön ch© m¶t chút.
Alô, Kobayashi Çây.
A ... chào thÀy, em là Lili.
Hôm nay em có hËn Ç‰n thÀy, nhÜng mà...
Tôi Çang ch© ÇÃy chÙ, sao có chuyŒn gì vÆy?
ñ¶t nhiên em bÎ Çau bøng, bây gi© em Çi bŒnh viŒn å.
¯ ... VÆy là không °n Çâu.
Em Çã æn ÇÒ gì cÛ à?
Không å, em không æn ÇÒ gì lå cä.
Có lë không có vÃn ÇŠ gì Çâu å.
Tuy vÆy hôm nay em không Ç‰n thÀy Çu®c.
S¡p t§i thÀy cho em xem máy vi tính cûa thÀy nhé.
Em muÓn dùng vi tính trong nghiên cÙu cûa mình.
à Ç‹ tôi xem nào, n‰u chû nhÆt này thì ÇÜ®c ÇÃy.
ñ‰n nhà tôi chÖi nhé?
Lúc Çó tôi së chÌ cho cách sº døng luôn.
Vâng, em nh© thÀy.Vâng, chû nhÆt em Ç‰n.
Gi» gìn sÙc khoÈ nhé.
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14a . hanako Çang Ç†c sách
Hôm nay tr©i mÜa lÃt phÃt tØ sáng.
Hanako mª hé cºa s°, ngÒi Ç†c sách trong phòng.
ñ¶t nhiên cô Ãy nhìn qua cºa s°.
Ch®t thÃy, Taro Çang chåy trong mÜa.
Hanako cÃt ti‰ng g†i Taro.
Hanako: Này Taro, tr©i Çang mÜa nhÜ th‰ sao anh låi chåy b¶ vÆy?
Taro: Bªi vì tuÀn sau có Çåi h¶i thi marathon.
Hanako: A ... Thì ra là th‰. CÓ g¡ng lên nhé.
Taro: Cám Ön.
Hanako bån thÜ©ng Ç†c sách nhÌ, sao không chÖi th‹ thao?
Hanako: Tôi rÃt thích Ç†c sách.
HÖn n»a, bªi vì tôi hÖi bÎ Çau chân.
Taro: Sao Çau chân vÆy?
Hanako: Tháng trÜ§c tôi chÖi tennis và bÎ bong gân.
Tôi vÃp phäi quä banh Ç‹ ª sân chÖi tennis và bÎ té.
Taro: VÆy thì xui nhÌ, mau lành nhé.
RÒi chúng ta cùng chåy nhé.
Hanako: Cám Ön. ñÜ©ng Ü§t ÇÃy, bån cÄn thÆn.
à này,Çang có công trình ÇiŒn thoåi ngÜ©i ta Çào ÇÜ©ng ch‡ này
ch‡ kia, bån cÄn thÆn kÈo té trÀy chân ÇÃy.
Taro vÅy tay rÒi låi chåy ti‰p trong mÜa. Hanako cÛng vÅy tay và b¡t ÇÀu
Ç†c sách låi.
M¶t lúc sau mÜa tånh, nh»ng tia n¡ng m¥t tr©i chi‰u y‰u §t. Gió th°i
thoang thoäng. Nh»ng cành lá xanh tÜÖi Äm Ü§t, ÇÀy sÙc sÓng, rung nhè
nhË.
Bây gi© Taro Çang chåy ª Çoån ÇÜ©ng nào nhÌ...
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14b . cäm cúm
Bác sï: Th‰ nào rÒi?
Fon: Vâng, tØ sáng Ç‰n gi© tôi cäm thÃy trong ngÜ©i khó chÎu.
Không nh»ng Çau ÇÀu mà còn cäm thÃy hÖi buÒn nôn n»a.
Bác sï: C¥p nhiŒt Ç¶ 37 Ç¶ rÜ«i phäi không? Có Çau bøng không?
Fon: Không å, không Çau.
Bác sï: Th‰ à. ñ‹ tôi xem c° h†ng sao nào.
Làm Ön há miŒng ra. A a....
HÖi ÇÕ ÇÃy. Anh có ho không?
Fon: Vâng, ho ít ít.
Bác sï: Làm Ön cªi áo ra xem nào. ...
Vâng, ÇÜ®c rÒi.
Anh n¢m xuÓng kia Çi.
Fon: Vâng.
Bác sï: Có Çau ª Çây không?
Fon: Không å.
Bác sï: Ÿ Çây.
Fon: Không å.
Bác sï: Vâng, ÇÜ®c rÒi. Có lë bÎ cäm ÇÃy.
Tôi së chích thuÓc, hôm nay nh§ gi» Ãm và nghÌ ngÖi nhé.
Fon: Vâng, cám Ön bác sï.
Bác sï: Gi» gìn sÙc khoÈ nhé.
...
Ogawa: Anh Fon, hôm qua sao vÆy?
Fon: à...bÎ cäm, tôi Çã ngû suÓt cä ngày ª phòng.
Ogawa:Cäm hä? Anh Fon lúc nào cÛng khÕe th‰ mà...
Fon: ¯m... Çó là th‰ månh cûa tôi mà.
Có lë tåi tÓi hôm kia tr©i lånh quá.
Ogawa:KhÕe rÒi chÙ.
Fon: ¯... KhÕe h£n rÒi.
NhÜng mà bŒnh viŒn ÇÜa nhiŠu thuÓc l¡m.
ThuÓc giäm sÓt, thuÓc ho, a...thêm thuÓc gì n»a nhÌ.
Tôi Çã ngåc nhiên sao nhiŠu loåi thuÓc th‰.
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15a . Bån có th‹ bÖi ÇÜ®c bao xa ?
Higashiyama: Anh Park anh thích chÖi th‹ thao không?
Park:
Vâng, rÃt thích. ñ¥c biŒt là tôi thích bÖi l¶i.
Higashiyama: Th‰ à. Tôi cÛng thích bÖi l¶i.
Tôi chÌ có th‹ bÖi ÇÜ®c 200 m thôi, nhÜng m¶t tuÀn m¶t
lÀn tôi Çi Ç‰n hÒ bÖi cûa trÜ©ng Çåi h†c bÖi.
Anh Park có th‹ bÖi ÇÜ®c bao xa?
Park:
Xa Ç‰n mÃy tôi cÛng có th‹ bÖi. NhÜng dåo này vì bÆn nên
thÌnh thoäng tôi m§i có th‹ Çi.
Thay vào Çó m‡i sáng tôi chåy b¶.
Tôi không th‹ chåy nhanh ÇÜ®c, nhÜng m‡i ngày tôi chåy
khoäng 5 km.
Higashiyama: VÆn Ç¶ng thích h®p rÃt tÓt cho sÙc khoÈ. Tôi cÛng muÓn
tìm th©i gian ränh r‡i Ç‹ th¿c s¿ tÆp luyŒn.
...
Yamamoto:
Gali:

Yamamoto:
Gali:

Yamamoto:

Anh Gali giÕi ti‰ng NhÆt nhÌ, anh h†c ª Çâu th‰.
Tôi h†c ª trÜ©ng ti‰ng NhÆt ª nÜ§c mình. ñàm thoåi thì
nói ÇÜ®c chút chút, nhÜng Kanji thì không th‹ Ç†c nhiŠu
l¡m.
N‰u là ti‰ng Pháp và ti‰ng ñÙc thì tôi có th‹ Çàm thoåi lÅn
Ç†c.
VÆy thì tuyŒt nhÌ. Tôi chÌ bi‰t ti‰ng NhÆt thôi. NhÜng mà
tØ sang næm tôi muÓn h†c ti‰ng Trung quÓc.
VÆy thì giÓng tôi nhÌ.
Tôi cÛng muÓn h†c ti‰ng Trung quÓc. Chúng ta cùng cÓ
g¡ng Çi.
¯, cùng cÓ g¡ng nhé.
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15b . Bån có th‹ xem phim ÇÃy
(CÓc cÓc)

Nishida: Anh Wong. Có nhà không? Nishida Çây.
Wong: A ... Anh Nishida. M©i vào. Xin m©i xin m©i.
Nishida: Xin phép tôi vào nhé.
Hôm nay là ngày nghÌ anh làm gì vÆy?
Wong: Tôi xem TV Ç‹ h†c ti‰ng NhÆt Çó mà.
Nishida: Ðm... Th‰ nào, Çåi khái hi‹u chÙ?
Wong: “... ChÜa Çâu chÜa Çâu.
Bªi vì tÓc Ç¶ h† nói nhanh l¡m, tôi không th‹ nghe b¡t ÇÜ®c.
Khó nhÌ.
Nishida: Anh Wong không nh»ng có th‹ Ç†c sách ti‰ng NhÆt mà Kanji
cÛng có th‹ vi‰t giÕi nhÌ.
ñàm thoåi cÛng Çã lÜu loát, tôi nghï anh có th‹ nói khá trôi
chäy rÒi Çó.
Wong: ©... N‰u là bån bè hay thÀy giáo thì Çåi khái không có vÃn ÇŠ
gì.
Th‰ nhÜng ngÜ©i NhÆt nói chuyŒn v§i nhau thì nhiŠu cái tôi
còn không hi‹u l¡m.
Nishida: Anh không hay xem phim l¡m phäi không?
Phim không nh»ng màn änh to, dÍ nhìn, mà âm thanh cÛng l§n,
ti‰ng NhÆt cÛng dÍ nghe n»a.
Wong: ©... NhÜng mà xem phim ª råp không nh»ng m¡c, mà phim
nào hay cÛng không rành n»a.
Nishida: A ... ¯ nhÌ. Ngày mai anh có th‹ xem ÇÜ®c m¶t b¶ phim hay
ÇÃy. Låi miÍn phí n»a. Th‰ nào?
ñi xem không?
Wong: Ngày mai tôi cÛng ch£ng có d¿ ÇÎnh gì. Ÿ Çâu vÆy?
Nishida: Ÿ l§p h†c cûa trÜ©ng Çåi h†c ÇÃy. Chúng ta cùng xem nhé.
Wong: Phim gì vÆy?
Nishida: Phim “MÜ©i hai ngÜ©i NhÆt dÍ dãi”.
Nghe nói là m¶t b¶ phim khá hay ÇÃy.
Wong: VÆy thì thích nhÌ. B¡t ÇÀu tØ mÃy gi©?
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Nishida: TØ 10 gi© 30. ñØng trÍ nhé.
Thôi tôi vŠ Çây. Chà, ngày mai g¥p ª trÜ©ng Çåi h†c nhé.
Wong: Tåm biŒt.
(Ti‰ng Çóng cºa)
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møc løc
1 . Xin chào.
2A . Tôi là ngÜ©i NhÆt.
2B. Xin chào.
3A.. Tòa nhà kia là tòa nhà gì vÆy?
3B. L§p h†c ti‰ng nhÆt.
4A.. Ÿ Çây có sách.
4B. o thuÆt.
5A . Có bao nhiêu cái bàn?
5B. Thi‰u mÃt m¶t ngÜ©i.
6A . Ÿ Çây là saijo.
6B. Có anh Peter ª Çây không ?
7A . Công ty b¡t ÇÀu tØ mÃy gi©?
7B. Chúng ta së Çi Çâu?
8A . VÎ cûa thÙc æn th‰ nào?
8B. Chung cÜ m§i.
9A . Hay mÜa nhÌ.
9B . Th©i ti‰t ÇËp quá nhÌ.
10A . Bån tØ Çâu Ç‰n và Ç‰n tØ lúc nào?
10B . H®p ÇÒng.
11A . Ti‰ng nhÆt cûa anh Çã giÕi rÒi ÇÃy.
11B . Chúng ta së ch†n món gì?
12A . Tôi thích tempura.
12B . Âm nhåc.
13A . Làm Ön chÌ cho tôi ÇÎa chÌ.
13B. Nói chuyŒn ÇiŒn thoåi.
14A . Hanako Çang Ç†c sách.
14B. Cäm cúm.
15A . Bån có th‹ bÖi ÇÜ®c bao xa?
15B. Bån có th‹ xem phim ÇÃy.
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