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Các bạn đã bao giờ nghe thấy từ “コロケーション（collocation）” chưa? 

Không phải là “ロケーション（location）” đâu nhé. Mà là “コロケーション（collocation）”. Đây là từ chỉ dùng trong đào tạo 

ngôn ngữ nên nhiều người Nhật cũng không biết. Thế nhưng khi học tiếgn Nhật nếu chúng ta biết “コロケーション

（collocation）” thì sẽ rất thuận lợi nên trong số lần này tôi sẽ giới thiệu khái niệm này tới các bạn. 

 

 

 

 

 

【Đố vui】 
 

 

 

 

 

 

 

 

【Giải thích】 

Các động từ đi cùng với 「注意」(chyui - chú ý) còn có「（を）払う」(wo - harau)「（を）促す」(wo - unagasu). Ở Việt Nam có nhiều 

cách diễn đạt từ “Chú ý” như thế này không? 

Còn ở Nhật không có khái niệm「風が大きい」(kaze ga ooki - gió to). Ở Nhật thì nói là「風が強い」(kaze ga tsuyou - gió mạnh). 

Nếu xem xétvề sự liên kết giữa từ với từ như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra được sự khác nhau trong cách diễn đạt của tiếng Nhậ 

tvà tiếng Việt. Ngoài ra còn có 2 cụm từ là「雨が上がる」(ame ga agaru - ngớt mưa)「混乱を招く」(konran wo maneku - hỗn 

loạn). Dù có biết nghĩa của từ「上がる」và「招く」nhưng tôi nghĩ việc liên kết với các từ như thế này có bạn sẽ thấy hơi khó. Hay 

cụm từ 「手が回らない」(te ga mawaranai - bận tối mắt tối mũi) tuy là cách kết hợp từ đơn giản nhưng cũng là một cách diễn đạt 

khó các bạn nhỉ. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy rất thú vị nếu tìm hiểu về nội dung của cách diễn đạt như thế này và lý do vì sao có 

cách diễn đạt đó. 

【Tổng kết】 

 “コロケーション（collocation）” cũng có thể được sử dụng để thay đổi dự đoán ở điện thoại hoặc máy tính. Nếu ta nhập từ 「雨」

(ame- mưa) thì trợ từ 「が」(ga) và động từ 「降る」(furu - rơi) sẽ tự động hiện ra. Cách làm này thường được sử dụng trong hội 

thoại hoặc email nên sự liên kết khá rõ (xác xuất được sử dụng cùng nhau cao), tuy nhiên trong tiếng Nhật cũng có nhiều cách 

diễn đạt cứng nhắc mà thông thường chúng ta chỉ gặp trong kinh doanh hay văn phong chính thống (báo chí, tài liệu).. Nếu để 

ý/hiểu/sử dụng được cách nói (diễn đạt) như vậy thì tôi nghĩ năng lực tiếng Nhật của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.  

 

 

 

◇“コロケーション（collocation）là gì？◇ 

 Hiểu  một cách đơn giản thì đó là mối liên hệ giữa từ và từ. 

 Ví dụ khi nghe tới “sushi” thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới từ “ăn”. Mối liên hệ (kết nối) giữa các từ như thế này 

được gọi là “コロケーション（collocation）”. Nếu biết nhiều mối liên hệ giữa các từ thì năng lực tiếng Nhật của 

chúng ta cũng sẽ được nâng cao. Chúng ta cùng làm thử nhé♪ 

◆Động từ đi sau từ dưới đây là gì? 

 Hãy tìm 1 đáp án 

   注意 (Chú ý)   

⇒ Các bạn có nghĩ ngay đến động từ「する」 không?  

Chắc sẽ nhiều bạn nghĩ đến cụm từ「注意する」nhỉ! 

Ngoài ra còn có động từ nào khác không? 

 

 ◆Tính từ đi sau từ dưới đây là gì? 

 Hãy tìm 1 đáp án 

   風（が）(gió)      

⇒ Các bạn có nghĩ đến từ「強い」(mạnh) không? 

Nhưng có lẽ nhiều người Việt Nam sẽ nghĩ đến từ

「大きい」(to) phải không? 

 


