
 

 

 

  Ở số lần này tôi xin giới thiệu tới các bạn, những người đang cố gắng học tiếng Nhật mỗi ngày với 

mong muốn có thể giỏi tiếng Nhật hơn nữa, một phương pháp học bên ngoài phạm vi lớp học. 

      Đây là kinh nghiệm từ các anh chị - những người vừa làm việc tại Nhật vừa muốn nâng cao nặng lực 

tiếng Nhật của bản thân. Tôi biết giữa Nhật Bản - đất nước mà ở đâu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày 

bạn cũng có thể nghe và nói tiếng Nhật với các quốc gia khác - những nơi mà cơ hội tiếp xúc với tiếng 

Nhật hàng ngày không nhiều sẽ có nhiều điểm khác biệt song biết đâu sẽ có những nội dung trong bài lần 

này các bạn cũng có thể áp dụng được. Vì vậy các bạn hãy cùng tham khảo nhé. 

 

 

 

                

            

 

 

Các bạn thấy thế nào? 

Điểm mấu chốt để sử dụng tốt tiếng Nhật 

là “trong sinh hoạt hàng ngày/ở những 

việc yêu thích”. Chúng ta hãy cùng tìm ra 

một phương pháp học vui và hiệu quả 

nhất ngoài phạm vi lớp học để có thể nâng 

cao năng lực tiếng Nhật nào. 

Nếu bạn thích phim hoạt hình và đồ ngọt 

thì hãy tham khảo website bên phải nhé. 

Website học tiếng Nhật「ひろがる」 

 https://hirogaru-nihongo.jp/   

 

 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật    Số 3 

Cùng sử dụng tiếng Nhật 

ngoài phạm vi lớp học! 

 

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN 

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản  

Chuyên gia tiếng Nhật Naho Nakao 

 

Tôi đổi các hiển thị ở điện thoại sang 

tiếng Nhật. Khi nhìn thấy chữ      

「入力」(viết),「着信」(thư mới),

「履歴」(lịch sử) là tôi hiểu ngay. 

 

Tôi rất thích mua sắm nên hay xem các trang mua bán 

trực tuyến bằng tiếng Nhật. Nếu có từ khó tôi sẽ tra 

ngay từ điển. Và bây giờ tôi hiểu được hầu hết nội dung. 

Chủ nhật hàng tuần tôi đều đi nhà 

thờ và dịch 1 chương kinh thánh 

tiếng Nhật sang tiếng Bồ Đào Nha. 

Sau đó tôi nhờ cha sứ kiểm tra lại 

giúp mình. Việc làm này rất thú vị. 

 

 

Tôi rất thích karaoke. Hát karaoke sẽ có 

chữ trên màn hình nên có thể học được cả 

chữ Hán. Vừa hát vừa học được rất nhiều 

tiếng Nhật. 

 

⇒Dùng điện thoại và máy tính 

⇒Tìm hiểu về những điều mình thích bằng tiếng 

Nhật  

⇒Sử dụng những nơi hay đến 
⇒Vui học tiếng Nhật qua bài hát, hoạt hình, trò chơi 


