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第一課: Ông muốn mua gì ạ?您想買什麼? (買電子用品-電視,照相機)


會話內容: 在電子商店買一台電視 (要便宜貨但是質量高,保固時間:6 個月)



實用詞彙:muốn 想, mua 買, cái 台, ti vi 電視, bao nhiêu 多少,mấy 幾,triệu 百, đồng(越幣)元, bảo
hàng 保固, chất lượng 質量,rẻ 便宜, đắt (mắc)貴, mở 開, tắt 關, đồ điều khiển từ xa 遙控機, hiệu 牌,
tự chụp 自拍,chức năng 功能



語法: ạ 語意助詞, à 語助詞, vâng( dạ)語助詞,gì 什麼, hơn (câu so sánh)



句型: không những....mà còn...不僅...,還..., có....hơn không? 有比較...嗎?



練習: 買照相機 (Canon 牌,保固時間:3 個月,自拍功能強)

第二課: Em thích cái quần này nhưng mà....我喜歡這件長褲但是... (買衣服,更改服務)


會話內容:在服裝店買衣服,問尺寸及顏色,去試穿,要改褲子的長度



實用詞彙:thích 喜歡,nhưng 但是/可是,cũng 也,màu trắng 白色, màu đen 嘿色,màu cà phê, mặc
穿,quần 褲子, ngắn 短, dài 長, rộng 略鬆, vừa khít 合身,khá/hơi 有點,kích cỡ (size)尺寸 ,đổi hàng
換貨,trả hàng 退貨, đồ bộ (đồ pyjama)居家套裝,áo 上衣,cotton 棉, co giãn 彈性,quần bó 內搭褲



語法: nhưng 但是/可是, khá/hơi+形容詞



句型:Tuy..nhưng(mà)...雖然...但是..., nếu...thì...如果...就...



練習:買一件居家套裝,試穿後詢問店員顏色及質料

第三課: Tôi muốn đổi áo đầm này. 我要退換這件洋裝(買衣服,退換服務)


會話內容:去服裝店買衣服,請店員給退換昨天買的衣服



實用詞彙: nhưng 但是/可是,có thể 可以,giặt 下水 (衣服),giữ 留著,hóa đơn 發票,đổi hàng 換貨,trả
hàng 退貨,khác 別的,màu trắng 白色,màu sáng 淺色,màu tối 暗色,dơ 髒,hình như 好像,vì 因為,nên
所以



語法: hình như 好像/ chắc là 可能/nghe nói 聽說



句型:hình như...好像...,vì...nên... 因為...所以....



練習: 衣服已經過了退換時間,店員免費地修改尺寸

第四課: Kiểu này tạm hết hàng rồi. 這款缺貨中. (買鞋子)


會話內容:試穿新鞋子,想買的款式在缺貨,問店員何時進貨及如何送貨,請先訂購,有貨就馬上聯
絡



實用詞彙: giày 鞋子, mang/đi(鞋子, 襪子)穿,vớ /tất 襪子, thiếu hàng 缺貨, rồi 了,vậy 那, khi nào
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什麼時候,nhập hàng 進貨,dám chắc 確認,trước 先, đặt hàng 訂貨,liên lạc 聯絡,


語法: 動詞+rồi ,mới vừa 才



句型: khi nào....?什麼時候...? hễ mà...thì... 一...就...



練習: 買衣服但是喜歡的款式沒有自己的尺寸,店員介紹別款試試

第五課: Đôi bông này không hợp với em lắm!你的這對耳環不太搭 (買飾品)


會話內容:去夜市逛一逛,試著一對耳夾,問店員價錢. (飾品攤)



實用詞彙:sao thế 怎麼了, đeo(飾品)戴, đôi 對, chiếc 梅、只(戒指),bông tai 耳環, bông tai kẹp 耳夾,
nhẫn 戒指, dây chuyền 項鍊,sợi 條, đồ trang sức 飾品,hợp với 適合,phong cách 風格,cá tính 個
性,đồng hồ 手錶,tình nhân (cặp)情人, bình dân 平價, đồ hiệu 專櫃,tiết kiệm tiền 省錢



語法: nhất 最 (câu so sánh), cả



句型:tuy...nhưng...雖然...但..., đồ (名化詞:đồ vô dụng, đồ bỏ đi, đồ trang trí, đồ trang sức)



練習: 跟女朋友一起買情人手錶

第六課: Ở đây có đổi tiền không?在這裡有換錢嗎? (換錢,大寫數字)


會話內容: 在百貨大樓買東西,用提款卡付錢,不夠錢所以要去銀行換錢



實用詞彙:tỷ giá 匯率,đổi(tiền)換(錢),tài khoản 帳戶,thanh toán 支付,tiền mặt 現金,ngân hàng 銀行
chẳn 整,đồng 越幣 ,lãnh/lĩnh(tiền)領(錢),rút (tiền)取款,đếm (tiền)數(錢),máy rút tiền(ATM)提款機



語法: Xin+句子, hay là/hoặc là 或是



句型: ...thế nào...如何? đổi(tiền A) sang(tiền B)換(A 幣)為(B 幣)



練習:去銀行開戶,問匯率,寫取款單

第七課: Quyển sách đó ở khu sách văn học nước ngoài 那本書放在外語文學區 (買書)


會話內容: 去書店買書,店員幫忙找,買卡片寫給朋友和買了一些學習用具



實用詞彙:quyển/cuốn sách 本(書), đó/đấy 那,ở 在, văn học 文學, tiểu thuyết 小說, giáo dục 教育,và
和,đều 都,cũng 也,thiệp 卡片,dụng cụ học tập 文具, dãy kệ 書架



語法:cũng 也, đều 都, cả



句型: cả...lẫn...(兩者)..都..., ngoài...cũng/đều...除了...還/也..



練習: 在教室複習,借同學的書看看,問起價錢,交談個喜歡的款書.

第八課: Tủ quần áo có thể đặt theo kích thước yêu cầu không? 衣櫃可以客製尺寸訂購嗎?(買家具)


會話內容:買新的衣櫃,想依照自己房間尺寸訂購,選顏色,預約交貨時間 (在電梯開始談話)



實用詞彙:tủ quần áo 衣櫃, cái 個, bộ 組, yêu cầu 要求,kiểu dáng 款式,hàng có sẵn 現貨,đặt 訂做,kích
thước yêu cầu 客製尺寸,dài 長,rộng 寬,cao 高,cửa trượt 滑門, cửa đóng mở 推拉門,ngăn 層,lắp đặt
組裝,máy hút khói 排油煙機,cái 台



語法:bao giờ 什麼時候, hay là 還是/或是



句型: ...hay là......還是/或是...



練習: 買一台排油煙機,問店員牌子,款式,價錢
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第九課: Mua đồ trang trí tặng anh ấy được không?買裝飾品送他好嗎?


會話內容:聽說同事快要回國了,跟其他人討論買禮物,決定買裝飾品 (在辦公室談話)



實用詞彙: nghe nói 聽說, sắp 將會, về nước 回國,quà 禮物, tặng 送,đồ trang trí 裝飾品, ở đâu 哪裡
hay là (句頭)或者, sở thích 愛好, trồng hoa 種花, bình hoa 花瓶, thủy tinh 玻璃, dễ dàng 容易, bể(vỡ)
碎破,kim loại 金屬, khung hình treo 吊式相框, đi (句尾)吧, sưu tập 收集,nến thơm 香氣蠟燭



語法:đã 已經,sắp 快要,sẽ 將會, hay là ..或者.., 動詞+đi,



句型: Hay là...或者..., đã...chưa?已經...嗎?



練習: 知道朋友的愛好是喜歡收集香氣蠟燭所以去買裝飾品送她

第十課: Chị thích mua mỹ phẩm qua mạng không?你喜歡在網路買化妝品嗎? (網路訂購)


會話內容:收到廣告短信, 今天有特價買一送一,免費運,就跟朋友逛網頁商店買化妝品.



實用詞彙:mỹ phẩm 化妝品, dưỡng da 保養品, trang điểm 打扮, son môi 口紅,má hồng 腮紅, phấn
nền 粉底, phấn phủ 蜜粉, giảm giá (sale-tiếng Anh)打折,shop online (tiếng Anh)網路商店,mạng 網
路, dị ứng,過敏,thanh toán 結帳, tiện lợi 方便, nhanh chóng 快速



語法:bằng 用..結帳 ,chỉ 只...而已



句型: vừa...vừa... 又...又...., thanh toán bằng...用...結帳



練習: 在網路書店訂購書籍
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