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1. Đặt vấn đề 
 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay khi biên soạn giáo trình tiếng 

Việt cho người nước ngoài, việc cung cấp vốn từ ngữ cho người học trong 

các giáo trình này vẫn không có sự thống nhất và chủ yếu là dựa vào kinh 

nghiệm của các tác giả biên soạn sách [6].  

Cho đến nay, đã có một vài nghiên cứu về vốn từ cơ bản1 tiếng Việt hoặc 

khảo sát vốn từ vựng trong các giáo trình tiếng Việt sơ cấp. Tuy vậy, kết 

quả nghiên cứu của những công trình này vẫn còn nhiều hạn chế. Vì nguồn 

ngữ liệu được thu thập và khảo sát chưa đủ lớn, hoặc thiếu sự phong phú và 

đa dạng [2, 5, 9]. 

Ngày 01/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (BGD & ĐT) đã 

ban hành thông tư về “Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 
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1 Theo Nguyễn Đức Dân và Đặng Thái Minh (2000) trong ngành sư phạm dạy tiếng, 

vốn từ cơ bản thường được quan niệm là những từ ngữ có tần suất cao. Khác với 
khái niệm vốn từ cơ bản trong ngữ thời học [10]. 
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ngoài” (KNLTV). Và ngày 21/06/2016, BGD & ĐT tiếp tục ban hành 

thông tư về “Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo KNLTV”. 

Nhìn chung, KNLTV đưa ra những khung chuẩn chung về vốn từ vựng, 

chủ đề, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết,… đối với người học ở mỗi 

bậc và cấp học. Và theo những thông tư này, KNLTV sẽ được dùng “để 

làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài; 

làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, biên soạn hoặc lựa 

chọn học liệu, xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá ở từng cấp học và trình 

độ đào tạo” [13].  

Để góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong việc cung cấp 

vốn từ vựng cho người học, cũng như nhằm đáp ứng được những quy định 

của KNLTV về từ vựng, trong công trình nghiên cứu này, trước tiên chúng 

tôi sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá vốn từ vựng được cung cấp trong các 

giáo trình tiếng Việt sơ cấp. Cụ thể, chúng tôi sẽ thu thập và thống kê tần 

suất vốn từ vựng được cung cấp và giảng dạy trong 33 giáo trình tiếng Việt 

sơ cấp (xem danh sách giáo trình trong phụ lục 1). Trong đó, bao gồm cả 

hai bộ sách “Quê Việt” và “Tiếng Việt vui” (trình độ sơ cấp gồm quyển 1 

và quyển 2)2. Sau đó, dựa vào kết quả khảo sát và thống kê, chúng tôi sẽ 

tiến hành tuyển chọn và xây dựng một bảng danh sách từ ngữ thông dụng 

tiếng Việt ở cấp độ sơ cấp, nhằm đáp ứng được những quy định và yêu cầu 

về vốn từ ngữ của KNLTV, cũng như cung cấp cho người học những từ 

ngữ cơ bản quan trọng nhất, thuộc những chủ đề thiết yếu hàng ngày. 

 
  

                                              
2 Hai bộ giáo trình này được BGD & ĐT quy định là giáo trình chính thức để bồi 

dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020. 
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2. Sơ lược về khung chuẩn từ ngữ theo quy định của 
KNLTV (cấp độ sơ cấp)  

 

KNLTV được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và mỗi cấp 

lại được chia thành 2 bậc. Tổng cộng có tất cả 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6), 

tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong Khung tham chiếu chung Châu 

Âu [13]. Xem bảng sau: 

 

Bảng 1: Khung năng lực tiếng Việt so sánh với khung tham chiếu chung 

Châu Âu về ngôn ngữ 

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài (KNLTV) 

Khung tham chiếu chung   Châu Âu 

về ngôn ngữ (CEFR) 

Sơ cấp Bậc 1 A1 

Bậc 2 A2 

Trung cấp Bậc 3 B1 

Bậc 4 B2 

Cao cấp Bậc 5 C1 

Bậc 6 C2 

 

Theo quy định về từ ngữ của KNLTV, ở cấp độ sơ cấp, bậc 1, người học 

phải “biết sử dụng các từ ngữ cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ 

thể: tự giới thiệu bản thân và người khác; trình bày được những thông tin 

về bản thân như: nơi sinh sống, người thân, bạn bè và những người khác” 

[13]. Còn ở cấp độ sơ cấp, bậc 2, người học phải “có khả năng trao đổi 

thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, mô tả đơn giản 

về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 

yếu” [13]. Cụ thể hơn, trong phần đặc tả những yêu cầu về kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết đối với người học ở cấp độ sơ cấp, KNLTV quy định là người 
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học phải biết sử dụng từ ngữ liên quan tới những chủ đề thiết yếu hàng 

ngày như: 

- về bản thân, gia đình, bạn bè,…;  

- về nơi ở, trường lớp, nơi làm việc,…;  

- về việc học tập, công việc, thời gian rảnh rỗi, thói quen hàng 

ngày, mua sắm,…;  

- về các kỹ năng giao tiếp cơ bản như chào hỏi, tạm biệt, xin lỗi, 

cám ơn, đề nghị, hỏi và chỉ đường (giao thông),…  

Nói chung, theo KNLTV, vốn từ ngữ tiếng Việt sơ cấp được cung cấp 

cho người học phải có sự thống nhất theo khung chuẩn chung, và phải đáp 

ứng được nhu cầu giao tiếp về những chủ đề quen thuộc, đơn giản và thiết 

yếu trong cuộc sống, học tập và lao động hàng ngày. 

 

 

3. Sơ lược về việc khảo sát vốn từ vựng trong giáo trình 
tiếng Việt và việc nghiên cứu từ ngữ thông dụng 

 

3.1 Việc khảo sát vốn từ vựng trong giáo trình tiếng 
Việt 

 

Hiện nay, có rất ít những công trình khảo sát và đánh giá hệ thống giáo 

trình tiếng Việt cho người nước ngoài. Một trong những công trình hiếm 

hoi nghiên cứu về vấn đề này là “Khảo sát vốn từ vựng tiếng Việt trong 

giáo trình tiếng Việt cơ sở” của tác giả Bùi Duy Dương (2016). Trong công 

trình này, tác giả đã tiến hành khảo sát vốn từ vựng tiếng Việt trong bốn 

cuốn giáo trình tiếng Việt cơ sở3 từ góc độ từ loại và từ góc độ chủ đề [5]. 

                                              
3 Các giáo trình gồm: (1) Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho 

người nước ngoài, quyển 1, Nxb ĐHQG Hà Nội; (2) Vũ Văn Thi (Chủ biên) 
(2011), Tiếng Việt cơ sở, Nxb ĐHQG Hà Nội; (3) Đoàn Thiện Thuật (Chủ biên) 
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Trước đó, năm 2015, nhóm tác giả Bae Yang Soo, Đào Mục Đích, Phùng 

Ngọc Kiếm, Đỗ Văn Hiểu, Nguyễn Văn Phượng, Trần Trọng Nghĩa cũng 

đã tiến hành khảo sát hệ thống chủ đề, cấu trúc bài học, cú pháp và từ ngữ 

của một số giáo trình tiếng Việt sơ cấp4 nhằm phục vụ công tác biên soạn 

giáo trình tiếng Việt [2]. Nhìn chung, hai công trình khảo sát vốn từ vựng 

tiếng Việt trên đã chỉ ra rằng vốn từ vựng được giới thiệu và giảng dạy 

trong các giáo trình được khảo sát còn mang tính dàn trải, tự phát, khá tuỳ 

tiện, và không theo một quy định chung nào về số lượng từ ngữ hay loại từ 

ngữ được cung cấp cho người học [2, 5]. Tuy vậy, kết luận này cũng chưa 

có tính thuyết phục cao. Vì hai công trình nghiên cứu này mới chỉ tiến hành 

khảo sát vốn từ vựng ở một số giáo trình nên nguồn ngữ liệu để khảo sát 

chưa đủ lớn. Ngoài ra, một số giáo trình được khảo sát đã xuất bản từ hơn 

20 năm trước. Vì vậy, nhiều chủ đề và từ ngữ thuộc những chủ đề được 

giảng dạy trong giáo trình đã lạc hậu. 

 

3.2 Việc nghiên cứu từ ngữ thông dụng  
 

Từ ngữ thông dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ việc 

giảng dạy và học tập một ngoại ngữ nào đó. Đặc biệt nó giúp ích cho người 

                                                                                               
(2015), Tiếng Việt trình độ A, Nxb ĐHQG Hà Nội; và (4) Phan Văn Giưỡng 
(2007), Tiếng Việt, Tp. HCM, Nxb Trẻ. 

4 Các giáo trình gồm: (1) Nguyễn Đức Dân, Cho Jae Hyun (1994), Tiếng Việt hội 
thoại (trình độ sơ cấp), Nxb Samji Book; (2) Nguyễn Văn Huệ (Chủ biên), Trần 
Thị Minh Giới, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Thạch Ngọc Minh (1994), Giáo trình 
tiếng Việt cho người nước ngoài, quyển 1, Nxb ĐHQG Tp. HCM; (3) Nguyễn 
Văn Huệ (Chủ biên), Trần Thị Minh Giới, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Thạch Ngọc 
Minh (1995), Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài, quyển 2, Nxb ĐHQG 
Tp. HCM; (4) Nguyễn Việt Hương (2010), Giáo trình tiếng Việt cơ sở, quyển 1, 
Nxb ĐHQG Hà Nội; (5) Vũ Văn Thi (Chủ biên), Bùi Duy Dân, Nguyễn Hồng 
Ngọc, Vũ Ngọc Tú (1996), Tiếng Việt cơ sở, Nxb KHXH; (6) Choi Byung Wook, 
Nguyễn Văn Hiệu (2008), 베 트 남 어 (Tiếng Việt), quyển 1, NXB In ha 
daehakky 
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học trong việc tự học và trau dồi từ ngữ, cũng như trong việc biên soạn 

giáo trình và thiết kế đề thi. 

Đối với tiếng Anh, cho đến nay có nhiều công trình nghiên cứu về từ 

ngữ thông dụng của ngoại ngữ này. Một trong những công trình tiêu biểu 

đó là ‘General Service List’ (West, 1953). Bảng từ ngữ này có 2.285 từ ngữ, 

được thống kê và chọn lọc theo tiêu chí tần suất cao của từ ngữ, dựa vào 

nguồn ngữ liệu (corpus) khoảng từ 2,5 đến 5 triệu từ ngữ và nó được cho là 

đã cung cấp 84% vốn từ vựng tiếng Anh thông dụng cho người học, và hỗ 

trợ đắc lực cho việc dạy ‘và học tiếng Anh trong nhiều thập niên. Tuy vậy, 

‘General Service List’ cũng bị phê phán là (i) được thống kê và tuyển chọn 

dựa vào nguồn ngữ liệu không đủ lớn và lạc hậu, và (ii) tiêu chí nhận diện 

từ ngữ cũng không rõ ràng đã ảnh hưởng đến việc tuyển chọn từ ngữ thông 

dụng [4]. 

Năm 2014, Browne đã giới thiệu một danh sách từ ngữ thông dụng mới: 

‘A New General Service List’ với khoảng 2.800 từ ngữ. Bảng từ này được 

tạo lập dựa vào việc tuyển chọn những từ ngữ có tần số xuất hiện cao trong 

kho ngữ liệu 273 triệu từ ngữ hiện đại, được thu thập từ rất nhiều nguồn 

khác nhau như báo chí, tạp chí, tivi, radio, các bài hội thoại, tiểu thuyết, tạp 

chí chuyên ngành, tài liệu giảng dạy, tài liệu học thuật,... [4]. Theo Browne 

(2014), bảng từ ngữ này có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như nó được tuyển 

chọn từ kho ngữ liệu đủ lớn (273 triệu từ ngữ), với các từ ngữ hiện đại, 

được thu thập từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bảng từ này cũng cung cấp cho 

người học tiếng Anh những từ ngữ thông dụng quan trọng nhất mà chúng 

có thể có mặt ở hầu hết các tài liệu tiếng Anh. 

Hiện nay, trên trang web của Oxford Learners’ Dictionaries có giới thiệu 

một số bảng từ ngữ tiếng Anh thông dụng cho người học tiếng Anh. Một 

trong những bảng từ ngữ đó là ‘The Oxford 3000TM: English Dictionary’ 

[18]. Bảng từ ngữ này chứa 3.000 từ ngữ quan trọng nhất cho người học 

tiếng Anh, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia ngôn ngữ và các 
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nhà giáo kinh nghiệm. Theo mô tả, 3.000 từ ngữ này được ưu tiên tuyển 

chọn là dựa vào mức độ quan trọng và hữu ích của chúng đối với người học, 

và theo những tiêu chuẩn sau: 

- Có tần số xuất hiện cao dựa vào việc thống kê tần số từ kho ngữ 

liệu British National Corpus và Oxford Corpus Collection (Một 

kho ngữ liệu chứa hàng trăm triệu từ ngữ và được thu thập từ các 

văn bản viết và nói). 

- Vừa có tần số xuất hiện cao vừa được dùng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau của đời sống xã hội như: chính trị, kinh tế, y tế, giáo 

dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể dục - thể thao, 

báo chí,… 

Ngoài ra, danh sách 3.000 từ ngữ này còn bao gồm những từ ngữ dù 

không có tần số xuất hiện cao nhưng chúng rất quen thuộc với người học 

tiếng Anh. Ví dụ những từ ngữ chỉ các bộ phận của cơ thể con người, 

những từ ngữ dùng trong ngành du lịch,… Những từ ngữ này được tuyển 

chọn bởi một nhóm hơn 70 chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên 

cứu ngôn ngữ [18]. 

Nhìn chung, các bảng từ ngữ thông dụng tiếng Anh được tạo lập dựa vào 

việc thống kê và tuyển chọn những từ ngữ có tần số xuất hiện cao từ kho 

ngữ liệu. Tuy nhiên, từ ngữ thông dụng cũng phải đảm bảo tiêu chí vừa có 

tần số xuất hiện cao vừa được sử dụng ở trong các lĩnh vực khác nhau của 

đời sống xã hội, chứ không phải trong một hai lĩnh vực hạn hẹp nào đó. 

3.3 Số lượng từ ngữ cần có trong một bảng từ ngữ thông dụng  

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người học ngoại ngữ cần biết khoảng từ 

1.200 đến 2.000 từ ngữ thông dụng của một ngoại ngữ nào đó là có thể 

giao tiếp được ở cấp độ sơ cấp (Nation, 1990). Trong khi đó, bảng từ ngữ 

thông dụng ‘General Service List’ (West, 1953) và ‘A New General 

Service List’ (Browne, 2014) có số lượng từ ngữ, lần lượt là 2.285 và 2.800 

từ ngữ (xem mục 2.2). Lonsdate (2013), trong bài thuyết trình ‘How to 
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learn any language in six months?’ cũng chỉ ra rằng đối với tiếng Anh, một 

danh sách 3.000 từ ngữ thông dụng sẽ cung cấp cho người học 98% vốn từ 

vựng cần thiết cho các cuộc giao tiếp hàng ngày. Nói cách khác, nếu vốn từ 

vựng của người học có được 3.000 từ ngữ thông dụng thì họ có thể đã làm 

chủ được ngoại ngữ này [15]. Xem biểu đồ minh họa trong bài thuyết trình 

của Lonsdate (2013): 

 

Biểu đồ 1: Số lượng từ ngữ thông dụng mà người học cần biết 

 

Nói chung, tuỳ theo quan điểm của mỗi tác giả mà bảng từ ngữ thông 

dụng được xây dựng với số lượng từ ngữ khác nhau, từ khoảng 2.200 đến 

3.000 từ ngữ. Tuy nhiên, một bảng từ ngữ có 1.000 từ ngữ thông dụng cũng 

có thể cung cấp cho người học khoảng 85% vốn từ vựng cần thiết cho các 

cuộc giao tiếp thường ngày [15]. 
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3.4 Đôi nét về tình hình nghiên cứu từ điển tần số, 
từ vựng cơ bản tiếng Việt 

 

Tại Việt Nam, việc biên soạn từ điển tần số tiếng Việt đã được nhiều tác 

giả quan tâm và tiến hành nghiên cứu [6, 7, 8, 11, 14]. Một trong những 

công trình đó là “Dictionnaire de fréquence du vietnamien” của tác giả 

Nguyễn Đức Dân (1980). Từ điển tần số này được thực hiện theo phương 

thức thủ công, với sự cộng tác của nhiều khóa sinh viên ở Trường Đại học 

Tổng Hợp trong những năm 1970, từ nguồn ngữ liệu có kích thước bốn 

mươi vạn lượt từ. Tuy vậy, từ điển này cũng tồn tại nhiều hạn chế [12].  

Hiện nay, việc xây dựng từ điển tần số hay xây dựng danh sách vốn từ 

vựng cơ bản tiếng Việt được tiến hành với sự trợ giúp đắc lực của ngành tin 

học ứng dụng. Một trong những công trình nghiên cứu về từ vựng cơ bản 

tiếng Việt tiêu biểu là “Ứng dụng kho ngữ liệu trong việc dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài” của Đinh Điền và Hồ Vinh (2016). Trong công 

trình này, hai tác giả đã giới thiệu hai kho ngữ liệu tiếng Việt, được đặt tên 

là VTB và Vcor. Trong đó, kho ngữ liệu VTB có 5.501.225 từ ngữ và kho 

ngữ liệu Vcor có 346.445.533 từ ngữ, được thu thập từ các trang báo điện 

tử www.tuoitreonline, www.vnexpress.net,... trong giai đoạn từ năm 2000 

trở lại đây. Theo Đinh Điền và Hồ Vinh (2016), từ 2 kho ngữ liệu này, có 

thể thống kê tần suất từ tiếng Việt để ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt, 

như xác định vốn từ vựng cơ bản, xây dựng vốn âm tiết cơ bản, xây dựng 

giáo trình/từ điển theo trình độ, quan sát cách dùng từ [9]. Nhìn chung, đây 

là một trong những công trình nghiên cứu đầy hứa hẹn, vì ứng dụng những 

thành tựu của tin học vào việc thu thập kho ngữ liệu và xác định vốn từ 

vựng cơ bản tiếng Việt. Tuy vậy, việc thu thập kho ngữ liệu chỉ từ một vài 

trang báo điện tử là chưa đủ độ phong phú và đa dạng. Vì những từ ngữ có 

tần suất cao được thống kê từ kho ngữ liệu này có thể chỉ là những từ ngữ 

được dùng nhiều trong lĩnh vực báo chí và mang phong cách báo chí. 
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Ngoài ra, công trình nghiên cứu này cũng chưa cung cấp một danh sách từ 

vựng cơ bản cho người học. 

Tại Hàn Quốc, tác giả Bae Yang Soo (2015) đã giới thiệu một bảng từ 

ngữ tiếng Việt cơ bản, gồm 800 từ ngữ. Bảng từ ngữ này được xây dựng 

bằng cách thu thập vốn từ vựng từ nhiều giáo trình tiếng Việt sơ cấp đang 

được giảng dạy tại Hàn Quốc và Việt Nam. Sau đó, dựa vào quan điểm cá 

nhân và tham khảo bảng từ ngữ thông dụng tiếng Hàn Quốc dành cho 

người nước ngoài, tác giả đã bổ sung thêm nhiều từ ngữ cơ bản khác hoặc 

loại bỏ những từ ngữ mà tác giả cho là không phù hợp. Bảng từ ngữ tiếng 

Việt cơ bản của tác giả Bae Yang Soo (2015) chỉ giới hạn trong phạm vi 

800 từ ngữ. Vì theo đề nghị của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, bảng từ ngữ cơ 

bản của một tiếng nước ngoài, ngoại trừ tiếng Anh, đang được giảng dạy 

tại Hàn Quốc chỉ nên có khoảng trên dưới 800 từ ngữ nhằm giảm gánh 

nặng cho người học. Và khi biên soạn giáo trình giảng dạy hay thiết kế đề 

thi (trình độ cơ bản) thì các tác giả chỉ được sử dụng số lượng từ ngữ cơ 

bản này. Đối với việc biên soạn giáo trình dạy tiếng ở trình độ nâng cao thì 

có thể được bổ sung thêm 20% số từ ngữ nữa so với bảng từ ngữ cơ bản 

800 từ ngữ này. Như vậy, một bảng từ ngữ cơ bản (gồm trình độ cơ bản và 

nâng cao) sẽ có tổng cộng khoảng 960 từ ngữ. Xin được nói thêm ở đây, 

bảng từ ngữ tiếng Việt cơ bản của tác giả Bae Yang Soo (2015) sẽ được 

chúng tôi tích hợp vào nguồn ngữ liệu gồm những từ ngữ được chúng tôi 

thu thập từ các giáo trình tiếng Việt sơ cấp. Từ nguồn ngữ liệu tổng hợp 

này, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê tần suất để chọn những từ ngữ thông 

dụng. 
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DỰNG BẢNG TỪ NGỮ THÔNG DỤNG TIẾNG VIỆT 315 

 

4. Phương pháp 
 

4.1 Nguồn ngữ liệu 
 

Nguồn ngữ liệu là vốn từ vựng được chúng tôi tiến hành thu thập trong 

33 giáo trình tiếng Việt sơ cấp (Xem phụ lục 1). Các giáo trình này được 

chọn để thu thập vốn từ vựng là vì: 

(a) Đây là những giáo trình đã và đang được giảng dạy và học tập ở các 

khoa tiếng Việt hay trung tâm giảng dạy tiếng Việt ở nhiều trường đại học 

lớn trên thế giới trong nhiều năm qua. Trong đó, nhiều giáo trình được biên 

soạn bởi những tác giả dày dạn kinh nghiệm và có uy tín trong lĩnh vực 

ngôn ngữ học, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt,... (xem phụ lục 1). Vì 

vậy, những từ ngữ được cung cấp trong các giáo trình sơ cấp trên, có thể đã 

được sơ tuyển dựa vào tính thông dụng, hữu ích và cần thiết của chúng đối 

với người học ở cấp độ này. 

(b) Các giáo trình này đã cung cấp một lượng từ vựng cơ bản rất đa dạng 

và phong phú, liên quan mật thiết đến các chủ đề cơ bản và thiết yếu đối 

với cuộc sống và giao tiếp thường ngày của người học. Ví dụ các chủ đề, 

chủ điểm như: 

-  chào hỏi - tạm biệt,  

-  giới thiệu bản thân (bạn bè, người thân, đồng nghiệp,...), 

-  cám ơn - xin lỗi,  

-  nghề nghiệp,  

-  địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hay nơi làm việc,...), 

-  thời gian (ngày, tháng, năm, mùa,...), 

-  số đếm và số thứ tự, 

-  điện thoại (cách gọi và trả lời điện thoại, gửi tin nhắn,...) 

-  giao thông (hỏi và chỉ đường, phương tiện giao thông, ...), 
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-  du lịch - tham quan (phong cảnh, đặt và trả phòng khách sạn, 

dịch vụ khách sạn,...), 

-  mua sắm (hàng hóa, đồ dùng, hệ thống tiền tệ, cách mua bán, trả 

giá,...),  

-  sức khoẻ - bệnh tật (khám chữa bệnh, các loại bệnh thông 

thường,...), 

-  ăn uống (món ăn, cách gọi món ăn, món uống, cách trả tiền,...), 

-  thời gian rảnh rỗi - thói quen - sở thích (phim, nhạc, mua sắm,...), 

-  thuê nhà/phòng (mô tả nhà/phòng cho thuê (vị trí đồ đạc, tiện 

nghi trong nhà/phòng)), 

-  miêu tả người (ngoại hình, tính tình, thói quen, sở thích,...), v.v... 

Nhìn chung, hệ thống chủ đề và vốn từ ngữ thuộc hệ thống chủ đề được 

giới thiệu và giảng dạy trong 33 giáo trình được khảo sát hoàn toàn đáp 

ứng những yêu cầu về từ ngữ của KNLTV. Ngoài ra, như đã nêu ở mục 2.4, 

bảng từ ngữ tiếng Việt cơ bản của tác giả Bae Yang Soo (2015) sẽ được 

chúng tôi tích hợp vào nguồn ngữ liệu để tiến hành thống kê và tuyển chọn 

từ ngữ thông dụng. 

 

4.2 Phương pháp thu thập và thống kê tần suất 
 

Chúng tôi tiến hành thu thập các từ ngữ xuất hiện trong các mục khác 

nhau của từng bài trong 33 giáo trình được khảo sát, gồm các mục như: hội 

thoại, từ vựng/từ mới, bài đọc, và ở bảng từ ở cuối mỗi giáo trình. Việc xác 

định các đơn vị từ vựng chủ yếu dựa vào Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê 

(2003) để có cách xử lý thống nhất. 

Tất cả thực từ lẫn hư từ (từ công cụ) trong các giáo trình trên đều được 

chúng tôi thu thập để tiến hành thống kê. Tuy nhiên, tên riêng, trừ tên nước 

và tên thành phố, không được thu thập vì “tên riêng có tần số rất thấp, cho 

nên nếu từ điển tần số được soạn cho mục tiêu dạy tiếng, có bỏ qua tên 
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riêng thì vẫn không xảy ra điều gì nghiêm trọng, bởi vì các tên riêng không 

thuộc vốn từ cơ bản [12]. 

Tổng số từ vựng chúng tôi thu thập được là 25.004 từ ngữ (gồm 24.204 

từ ngữ thu thập từ các giáo trình tiếng Việt và 800 từ ngữ tiếng Việt cơ bản 

của tác giả Bae Yang Soo (2015)). 

Sau đó, chúng tôi tiến hành thống kê tần suất của các từ ngữ từ nguồn 

ngữ liệu trên (25.004 từ ngữ), bằng những phần mềm hay chương trình tin 

học ứng dụng trong lĩnh vực thống kê như Excel, Text Analyzer, để chọn 

những từ ngữ có tần số xuất hiện cao nhất. 

 
 

5. Kết quả và thảo luận 
 

Kết quả thu được sau khi thống kê tần suất từ ngữ từ nguồn ngữ liệu là 

một bảng danh sách với 8.796 từ ngữ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

của tần số. Từ ngữ có tần số cao nhất là 40 lần và từ ngữ có tần số thấp 

nhất là 1 lần.  

Kết quả thống kê cho thấy vốn từ ngữ được cung cấp cho người học 

trong mỗi giáo trình khác nhau. Ví dụ, vốn từ ngữ được cung cấp trong 

giáo trình Modern Vietnamese 1 and 2 (Tiếng Việt hiện đại 1 và 2) của 

Phan Văn Giưỡng là 1.838 từ ngữ. Trong khi đó, vốn từ ngữ được cung cấp 

trong giáo trình Quê Việt, Sách dạy tiếng Việt trình độ A (quyển 1 và 2), do 

Mai Ngọc Chừ chủ biên, là 974 từ ngữ. Số từ ngữ được cung cấp trong hai 

giáo trình này chênh lệch lên đến khoảng 850 từ ngữ. Bảng 2 sau đây so 

sánh sự khác nhau về số lượng từ ngữ được cung cấp trong một số giáo 

trình tiếng Việt sơ cấp tiêu biểu.  
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Bảng 2: So sánh số lượng từ ngữ được cung cấp trong một số giáo trình 

tiếng Việt sơ cấp 

STT Giáo trình 

Số từ ngữ 
được cung cấp 

trong giáo 
trình 

1 

Modern Vietnamese 1 and 2 (Tiếng Việt hiện đại 1 và 
2) - Vietnamese for Overseas Vietnamese & Foreigners 
(Phan Văn Giưỡng, 2010), NXB. Văn hóa - Văn nghệ 
TP.HCM. 

1.838 

2 
Tiếng Việt cho người nước ngoài – Learning Modern 
Spoken Vietnamese (Bùi Phụng (Chủ biên), 1995), 
NXB. Giáo dục. 

1.637 

3 
Tiếng Việt (Sách dành cho người nước ngoài) – Trình 
độ A (Đoàn Thiện Thuật (Chủ biên), 2007), NXB. Thế 
Giới. 

1.469 

4 
Giáo trình tiếng Việt cơ sở (Nguyễn Việt Hương, 
2010), quyển 1 và quyển 2, NXB. ĐHQG Hà Nội. 

1.242 

5 
Tiếng Việt vui (Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), 
2015), quyển 1, và quyển 2 (sách thử nghiệm), NXB. 
Giáo dục. 

1.230 

6 
Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài (Nguyễn 
Văn Huệ (Chủ biên),1994), quyển 1 và quyển 2, NXB. 
ĐHQG Tp. HCM. 

1.155 

 
7 

 
Tiếng Việt cơ sở, (Vũ Văn Thi (Chủ biên),1996), NXB. 
KHXH. 
 

981 

8 
Quê Việt, Sách dạy tiếng Việt trình độ A (Mai Ngọc 
Chừ (Chủ biên), 2015), quyển 1 và quyển 2, NXB. 
Giáo dục. 

974 

9 
Tiếng Việt cho người nước ngoài ‘Vietnamese for 
Foreigners’ (Chương trình cơ sở ‘Elementary Level’), 
(Nguyễn Văn Phúc (Chủ biên), 2007), NXB. KHXH. 

836 

 

Sở dĩ vốn từ ngữ được cung cấp trong mỗi giáo trình tiếng Việt sơ cấp 

khác nhau là do số lượng bài học, chủ đề và vốn từ ngữ thuộc mỗi chủ đề 

được cung cấp trong mỗi giáo trình khác nhau, tùy theo quan điểm của mỗi 

tác giả biên soạn. Vì vậy, cần phải có những quy định cụ thể hơn về số 
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lượng bài học, chủ đề và từ ngữ thuộc chủ đề được giảng dạy trong các 

giáo trình tiếng Việt sơ cấp, để tạo nên sự thống nhất chung và tạo thuận 

lợi cho việc học tập, giảng dạy, biên soạn giáo trình và thiết kế đề thi. 

Kết quả thống kê cũng cho thấy số lượng từ ngữ có tần số xuất hiện thấp 

rất cao. Cụ thể, có 4.856 từ ngữ (chiếm 55,2%) có tần số xuất hiện thấp 

nhất là 1 lần, và có 1.348 từ ngữ (chiếm 15,3%) có tần số xuất hiện 2 lần. 

Điều này cho thấy lượng từ ngữ mà các tác giả cung cấp trong 33 giáo trình 

tiếng Việt sơ cấp khá dàn trải, phân tán, và không theo một quy định hay 

khung chuẩn chung nào về từ ngữ. Như đã trình bày ở trên, một bảng danh 

sách từ ngữ thông dụng, trung bình có khoảng từ 2.200 đến 3.000 từ ngữ 

(bao gồm cả 3 cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp). Trong khi đó, số từ ngữ ở 

cấp độ sơ cấp, được cung cấp trong 33 giáo trình được khảo sát đã lên đến 

8.796 từ ngữ. Nếu số lượng từ ngữ cung cấp cho người học quá nhiều sẽ 

gây gánh nặng không cần thiết cho người học và cũng khó đảm bảo đạt 

hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập. Vì vậy, cần phải tuyển chọn và 

xây dựng một bảng từ ngữ thông dụng với số lượng thích hợp, và những từ 

ngữ này phải đảm bảo tiêu chí vừa có tần suất cao vừa được dùng trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.  

Trong bảng danh sách 8.796 từ ngữ thu thập được sau khi thống kê tần 

suất, chúng tôi chọn ra 1.000 từ ngữ (chiếm 11,4%) có tần số xuất hiện cao 

nhất, từ 40 lần đến 5 lần. Theo phương pháp xây dựng từ điển tần số, 

những từ ngữ có tần số cao nhất sẽ được tuyển chọn vào danh sách các từ 

ngữ thông dụng. Vì vậy, chúng tôi tạm xếp những từ ngữ này vào danh 

sách 1.000 từ ngữ thông dụng sơ cấp (xem phụ lục 2). Sở dĩ 1.000 từ ngữ 

này được chọn vì chúng là những từ ngữ cơ bản quan trọng nhất, có tần số 

xuất hiện cao trong vốn từ ngữ ở cấp độ sơ cấp được các nhà biên soạn 

tuyển chọn, dựa vào sự cảm nhận và kinh nghiệm của họ, để đưa vào giáo 

trình. 
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Bảng danh sách 1.000 từ ngữ thông dụng này là cơ sở ban đầu để chúng 

tôi từng bước xây dựng và hoàn thiện một danh sách từ ngữ thông dụng sơ 

cấp. Bên cạnh đó, khi xây dựng và hoàn thiện các bảng từ ngữ thông dụng 

tiếng Anh, các tác giả như West (1953), Browne (2014), hay các tác giả 

của ‘The Oxford 3000TM: English Dictionary’,... luôn mời gọi sự cộng tác 

của nhiều nhà nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi cũng mời gọi những ý kiến 

phản biện và đóng góp của các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giáo 

viên dạy tiếng Việt và những người quan tâm,... để chúng tôi có thể chỉnh 

sửa, bổ sung và cập nhật, nhằm xây dựng bảng từ ngữ 1.000 từ này ngày 

càng hoàn thiện. 

 

 

6. Kết luận 
 

Qua việc khảo sát 33 giáo trình tiếng Việt sơ cấp, chúng tôi nhận thấy là 

vốn từ vựng được cung cấp trong các giáo trình này khá khác nhau về số 

lượng. Cụ thể, số lượng từ ngữ được cung cấp trong mỗi giáo trình biến 

động từ 800 từ ngữ đến khoảng gần 1.900 từ ngữ. Bên cạnh đó, vốn từ ngữ 

cơ bản được cung cấp trong mỗi giáo trình cũng khá dàn trải, phân tán, và 

không theo một khung chuẩn chung nào (lượng từ ngữ có tần số xuất hiện 

chỉ 1 lần chiếm hơn 50% tổng số vốn từ ngữ được cung cấp).   

Do đó, để việc giảng dạy, học tập, biên soạn giáo trình và đánh giá năng 

lực tiếng Việt được thuận lợi, thống nhất và đạt hiệu quả cao, theo chúng 

tôi cần phải xây dựng một khung chuẩn chung cụ thể hơn, chi tiết hơn về 

vốn từ vựng cơ bản được cung cấp trong các giáo trình tiếng Việt, dựa vào 

những quy định và yêu cầu của KNLTV. 

Từ kết quả thống kê tần suất vốn từ vựng được cung cấp trong các giáo 

trình tiếng Việt sơ cấp, chúng tôi đã tuyển chọn được một danh sách 1.000 

từ ngữ thông dụng. Danh sách từ ngữ cơ bản này sẽ được chúng tôi tiếp tục 
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điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, dựa vào kết quả của những công trình nghiên 

cứu về vốn từ vựng cơ bản tiếng Việt trong tương lai, cũng như dựa vào ý 

kiến đóng góp của các học giả, nhà nghiên cứu và những người quan tâm. 

Bên cạnh công trình nghiên cứu vốn từ ngữ thông dụng ở cấp độ sơ cấp 

này, chúng tôi cũng đang tiến hành khảo sát và nghiên cứu vốn từ vựng 

tiếng Việt trong các giáo trình tiếng Việt trung cấp và cao cấp. Nhằm đánh 

giá thực trạng vốn từ vựng được cung cấp trong toàn bộ hệ thống giáo trình 

tiếng Việt. Qua đó, chúng tôi cũng tiến hành thu thập và tuyển chọn vốn từ 

vựng cơ bản ở cấp độ trung cấp và cao cấp, nhằm xây dựng và hoàn thiện 

một bảng từ ngữ thông dụng tiếng Việt ở cả 3 cấp độ (sơ cấp, trung cấp và 

cao cấp).  
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ABSTRACT 

 

EXAMINING THE EXPRESSIONS IN BASIC 
VIETNAMESE TEXTBOOKS FOR FOREIGNERS AND 

HOW TO MAKE A BASIC VIETNAMESE 
VOCABULARY LIST 

 

Đào Mục Đích 

(Busan University of Foreign Studies) 

Yangsoo Bae 

(Busan University of Foreign Studies) 

 

 

This paper examines the basic Vietnamese textbooks for foreigners in 

terms of expressions and how to make a basic Vietnamese vocabulary list. 

Based on the collections of the expressions in 33 basic Vietnamese 

textbooks for foreigners, we classified and statistically analysed the basic 

Vietnamese expressions supplied in these textbooks. After that, based on 

the result of the statistical anlyses, we will make a basic common 

Vietnamese vocabulary list. 

By doing this, we suggest the application of the results of this study to 

writting basic Vietnamese textbooks and test questions for basis Vietnamse 

language proficiency test in terms of expression. We also provide an 

appendix that introduces the list of 1.000 basic Vietnamese expressions so 

that teachers and learners can use in their teaching and learning of the 

language. 
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1 - Một ngoại ngữ. 

Busan 

University of 

Foreign Studies 

Press 

2 
Bae Yang Soo và Huỳnh Công Hiển. (2013). Tiếng Việt 

2 - Một ngoại ngữ. 

Busan 

University of 

Foreign Studies 

Press 
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Trường Đại học 
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Quốc, Seoul 
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In ha daehakyo

6 
Dana Healy. (2012). Vietnamese – A complete course 

for beginners (Tiếng Việt cho người nước ngoài). 
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Thế Giới 
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Digis. 

24 

Nguyễn Văn Huệ (Chủ biên), Trần Thị Minh Giới, 

Nguyễn Thị Ngọc Hân, Thạch Ngọc Minh. (1994). 
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Đại Học Quốc 
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26 Nguyễn Văn Phúc (Chủ biên), Đào Văn Hùng, Nguyễn Khoa học Xã hội
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Phụ lục 2: Danh sách 1000 từ ngữ thông dụng 

à 
chăm 

chỉ 
đều kết thúc nên rẻ 

thường 

xuyên 

ạ chân đi khác nếu rẽ phải ti vi 

alô chật đi bộ khác nhau Nga rẽ/quẹo tiếc 

ai 
châu 

Âu 
đi chợ khách ngã tư riêng tiệm 

an toàn chè đi chơi 
khách 

hàng 

ngạc 

nhiên 
rõ tiền 

anh chết đi dạo khách sạn ngại rồi tiện 

anh ấy chỉ đi học 
khám 

bệnh 
ngàn rộng tiện nghi 

anh trai chị đi thẳng khát ngay rừng tiếng Anh

áo chị ấy đi vắng khen ngày rưỡi 
tiếng Hàn 

Quốc 

áo dài chị gái đĩa khi ngày kia rượu tiếng Nhật

áo khoác chia tay địa chỉ khí hậu 
ngày 

mai 
sách tiếng Pháp

áo sơ mi chiếc địa điểm khi nào ngắn sạch tiếng Việt

ăn chiều địa lý khó 
ngân 

hàng 
sai tiếng/giờ 

ăn cơm chim điền khó chịu nghe sang tiếp tân 

ăn sáng chín điện khó khăn
nghe 

nói 
sáng tiếp tục 

ăn tối chính 
điện 

thoại 
khoa nghèo sao tiểu thuyết

ăn trưa cho 
điện 

thoại di 
khoa học nghề sau tím 
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động 

ấm chó định khoai tây nghĩ sáu tìm 

âm lịch chọn đó khoảng nghỉ sau đó tin 

âm nhạc chỗ đỏ khóc nghỉ hè sau khi tính 

ấy 
chôm 

chôm 
đọc khỏe 

nghỉ 

hưu 
say tỉnh 

ba chồng đói khỏi 
nghiên 

cứu 
sắp to 

bà chờ đón không nghìn sân toán 

bà ngoại chợ đóng 
không 

bao giờ 
ngoài sân bay tóc 

bà nội chơi độ khu 
ngoại 

ngữ 
sâu tỏi 

bác chú đôi khu vực ngoài ra
sầu 

riêng 
tô 

bác sĩ chủ nhà đổi khuyên ngoan sẽ tổ chức 

bài 
chủ 

nhật 
đội kia ngon siêu thị tôi 

bài đọc chú ý đối diện kiểm tra ngọt sinh tối 

bài hát chua đôi khi 
kiến trúc 

sư 
ngồi 

sinh 

nhật 
tôm 

bài tập chùa đối với kính ngủ 
sinh 

viên 
tốt 

bán 
chuẩn 

bị 
đông 

kinh 

doanh 
ngực số tốt nghiệp

bàn chúc đồng hồ
kinh 

nghiệm 
người 

số điện 

thoại 
tớ 

bạn chúc đồng ý kinh tế người sổ mũi tờ 
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mừng bán 

hàng 

ban đêm chung đỡ ký 
người 

Đức 
sông trà 

bản đồ 
chúng 

ta 
đợi kỹ sư 

người 

Pháp 
sống trả 

bạn gái 
chúng 

tôi 
đơn giản lá 

người 

yêu 
sốt trả lời 

ban ngày chuối đủ là 
nguy 

hiểm 
sợ trái 

bàn tay 
chụp 

hình 
đũa lạ nhà sở thích trang 

bạn thân chuyển đúng lại nhà báo sớm tranh 

bạn trai chuyện đưa lái xe 
nhà 

hàng 
suốt trắng 

bảng 
chuyên 

gia 
đứng làm nhà hát sử dụng tre 

bánh mì chứ đừng làm ơn nhà máy sữa trẻ 

báo chưa được làm quen nhà thờ sửa trễ 

bão chức đường làm việc nhạc 
sức 

khỏe 
trên 

bảo 
chương 

trình 
em lắm nhanh tai triệu 

bao giờ có em gái làng nhau tại trong 

bao lâu có thể em trai lạnh nhầm tai nạn trở lại 

bao 

nhiêu 
có vẻ ga lần nhận tại sao trở nên 

bao xa con gà lâu nhân tạm biệt trở thành 
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viên 

bát/chén còn gặp lấy nhất táo trời 

bay 
con 

chim 
gặp gỡ lịch sử 

Nhật 

Bản 
tạp chí trông 

bảy con chó gần lịch sự nhé tàu hỏa trung bình

bằng con gà gần đây liên lạc nhẹ tàu thủy
Trung 

Quốc 

bắt đầu con gái gầy lo nhỉ 
tắc 

đường
trung tâm

bất tiện 
con 

mèo 
ghế loại nhiệt độ tắm truyện 

bận con trai ghét lớn 
nhiệt 

đới 
tắt 

truyền 

thống 

bẩn/dơ có lẽ gì lợn nhiều tặng trừ 

bây giờ cô già lớp học nhìn tầng trưa 

bé cổ gia đình luật sư nho tập trứng 

béo cố gắng giải thích lúc nhỏ 
tập thể 

dục 
trước 

bên cô giáo giải trí luôn luôn nhớ 
tập 

trung 
trước đây 

bên cạnh 
công 

cộng 
giáo viên lưng như tất cả trước khi 

bên phải 
công 

nhân 
giảm lười 

nhức 

đầu 

tất 

nhiên 
trường 

bên trái công ty giám đốc lương nhưng tất/vớ tủ lạnh 

bệnh 
công 

việc 
giáo sư ly những tên tuần 

bệnh công giao má no tết tuần này 
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viện viên thông 

bị cỡ giáo viên mà nó 
tham 

gia 
tuần trước

bia cơ quan giàu mang nói 
tham 

quan 
tuổi 

biển cơm giày mát 
nói 

chuyện

thang 

máy 
tuy 

biết cũ giận màu nón tháng tuy nhiên 

bình dân cua giây may nóng 
tháng 

ba 
tuyết 

bình 

thường 
của giấy máy ảnh

nổi 

tiếng 

tháng 

bảy 
tuyệt 

bò cùng gió máy bay nội trợ
tháng 

giêng 
tuyệt vời 

bỏ cũng giỏi máy giặt
nông 

dân 

tháng 

hai 
từ 

bóng bàn 
cuộc 

sống 
giờ máy lạnh nơi 

tháng 

mười 
tự 

bóng 

chuyền 
cuối 

giới 

thiệu 
may mắn núi 

tháng 

mười 

hai 

từ điển 

bóng đá 
cuối 

cùng 
giống 

máy vi 

tính 
nữ 

tháng 

mười 

một 

từng 

bóng rổ 
cuối 

tuần 
giữa mắc nữa 

tháng 

sau 
tươi 

bố cuốn giường mặc nước 
tháng 

sáu 
tường 
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bốn cứ giúp mặc cả 
nước 

dừa 

tháng 

tám 
tương lai 

bơi cửa gọi mặn 
nước 

ngoài 
tháng tư ung thư 

bớt 
cửa 

hàng 
gỗ mắt nướng

thành 

phố 
uống 

bụng cửa sổ gửi thư mặt ô tô 
thảo 

luận 
ừ 

buổi cười hả mập ôm thay và 

buổi 

chiều 
da hai mất ốm thay đổi vải 

buổi 

sáng 
dạ 

Hàn 

Quốc 
mây ồn ào thăm vàng 

buổi tối dài hàng hóa mấy ông thẳng vào 

buồn dạo này
hàng 

không 
mấy giờ ông ấy thân vay 

bút dày 
hàng 

ngày 
mẹ 

ông 

ngoại 

thân 

mật 
văn hóa 

bút bi dạy 
hạnh 

phúc 
mèo ông nội thấp văn phòng

bức 

tranh 
dân ca hát mét ở thật vẫn 

bưởi dân số hay 
mến 

khách 
ở đâu thấy vâng 

bưu điện dân tộc hãy mệt ở đây 
thầy 

giáo 
vất vả 

bưu 

phẩm 
dì hân hạnh miền bắc ơi theo vậy 
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cá dễ hấp dẫn miền nam phải thế vé 

cả dễ chịu hẹn miệng 
phải 

không 
thế à vẽ 

cà chua 
dễ 

thương
hệ thống mình Pháp thế giới về 

cả hai di tích hết mở phạt thế nào ví 

ca nhạc dịch hiền môi phát âm thể thao vì 

cà phê 
diễn 

viên 
hiện đại mỗi 

phát 

triển 
thế thì vị trí 

cà rốt 
diện 

tích 
hiện nay mới phim thêm việc 

ca sĩ dịp hiểu mời phòng thi viêm họng

các do hiệu sách món 
phong 

cảnh 
thích viết 

cách dở hình món ăn 
phòng 

khách 
thiếu Việt Nam

cái du học hình như mong 
phòng 

ngủ 

thỉnh 

thoảng
vịnh 

cái gì 
du 

khách 
ho mỏng 

phòng 

tắm 
thịt vở 

cái này du lịch họ môn 
phong 

tục 

thoải 

mái 
vợ 

cam dùng họ hàng mồng 
phỏng 

vấn 
thôi với 

cảm dự hoa một 
phóng 

viên 

thông 

cảm 
vui 

cám ơn dự báo hóa đơn một chút phố 
thông 

minh 
vui tính 
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cảm thấy dưa hấu hoa quả một ít 
phổ 

biến 

thông 

tin 
vui vẻ 

càng dưới họa sĩ một mình phở 
thời 

gian 
vừa 

canh đá học một số phù hợp thời tiết vườn 

cạnh đã học sinh một trăm phụ nữ thơm xa 

cảnh sát đại học hỏi mũ phục vụ thủ đô xã hội 

cao đang 
hoàn 

thành 
mua phút thủ tục xanh 

cay 
đánh 

răng 

hoạt 

động 
mùa 

phức 

tạp 
thú vị xấu 

căng 

thẳng 
đau hoặc mùa đông

phương 

tiện 
thua xây dựng 

cấm 
đau 

bụng 
hồ mùa hè qua 

thuận 

tiện 
xe 

cân đau đầu hộ chiếu mùa khô quá thuê xe buýt 

cần đắng hơi mùa mưa quà thuốc xe đạp 

cẩn thận đắt hơn mua sắm quả thuộc xe hơi 

cấp cứu đặt hơn nữa mùa thu quan hệ thuốc lá xe lửa 

câu 
đất 

nước 
hôm kia mùa xuân

quan 

trọng 
thư xe máy 

cầu đặc biệt hôm kìa mũi 
quảng 

cáo 
thứ xe ôm 

cậu đặc sản hôm nay muốn 
quanh 

năm 
thử xem 

câu lạc 

bộ 
đắt hôm qua muộn 

quạt 

máy 
thứ ba xích lô 

cầu lông đâu hỏng mưa quay thứ bảy xin 
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cầu thủ đầu họng mười quay lại thứ hai xin lỗi 

cây đầu tiên hồng mượn quận thư ký xin phép 

cha đầu tư hợp đồng Mỹ quần áo thứ năm xinh 

chả giò đây hút thuốc nào quen thứ sáu xoài 

chai đấy hy vọng này quê thứ tư xong 

chán đen in năm quên thư viện xuất hiện 

chanh đèn ít nằm quốc gia thưa xuất khẩu

chào đeo kem năm nay quốc tế thức ăn xung quanh

cháu đẹp kém 
năm 

ngoái 

quốc 

tịch 

thức 

dậy 
xuống 

cháu gái đẹp trai kể nắng quyển 
thực 

đơn 
y tá 

chạy để kế hoạch nặng ra 
thức 

khuya 
yên tĩnh 

chắc 

chắn 
đêm kế toán nấu rau thường yêu 

chăm đếm kết hôn nấu ăn răng 
thương 

gia 
yếu 

chậm đến kết quả nem rán rất 
thương 

mại 
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