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E. GHI CHÚ NGỮ PHÁP (GRAMMAR NOTES) 

1. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) 

 
Vietnamese personal pronouns are nouns indicating family and profession relationships. 

The use of these words depends on the sex, age, and the social position of the speaker 

and listener: ông, bà, anh, chị, em, cô, thầy 

Ông – old man, sir; Bà – old woman ; Cô – miss, female teacher 

Em tên là gì? (What is your name?)  em (you, your) 

Em tên là John (My name is John)  em (I, my) 

 

2. Từ nghi vấn (Interrogative words): GÌ, AI 

GÌ (what) – used in questions to ask about thing/things 

       Anh tên là gì? What is your name? (Following là) 

       Anh mua gì? What do / did you buy? (As an object following a verb) 

AI (who) - used in questions to ask about people 

              Đây là ai? (Who is this?); Keiko chào ai? (Who does Keiko greet?) 

 
3. LÀ (linking verb) 

LÀ – the copula or linking verb is used to link the subject and the predicate of a sentence 

when the center of the predicate is a noun (phrase). 

  SUBJECT (noun, pronoun) + LÀ + NOUN 

  Tôi tên là Nam (My name is Nam) 

If the predicate contains an adjective, it’s not necessary to use the linking verb là: Tôi 

khỏe (I am fine).    

 

4. Trạng từ  và tính  từ chỉ định (Demonstrative (locational) adverbs / pronouns): 

“đây, kia, đó”  

Đây (this, here) - used to indicate a person /object(s), close to both the speaker and the 

listener:  Đây là bạn của tôi. (Here / This is my friend) 
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   Kia (there/ that)- used to indicate a person/object(s), far from the the speaker and the 

listener:  Kia là nhà của tôi. (There is / That is my house) 

    Đó (there / that)- used to indicate a person / object(s), far from the the speaker, but 

close to the listener:  Đó là quyển sách của anh.  (There / That is your book.) 

 

5. Liên từ (Conjunction) CÒN 

Còn is a conjunction which joints two sentences and implies a difference from or contrast 

with the first sentence: Đây là cô Lan, còn kia là thầy Nam (Lit. This is (female) teacher 

Lan, and that is (male) teacher Nam). “Còn” is different from “và”. The latter usually joins 

two people, things or phenomenon, belonging to the same kinds, the same category. 

Tôi và bạn ăn bánh mì – My friend and I eat bread; Tôi ăn bánh mì và phở - I eat bread 

and noodles); Tôi nói và viết tiếng Anh – I speak and write in English. 

Tôi là bạn của cô Lan và anh Nam cũng là bạn của cô Lan – I’m Lan’s friend and Nam is 

also Lan’s friend. 
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