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Basic Greetings

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

Xin chào! Hello! Xin chào mọi người! Hello, everyone!

Bạn khoẻ không? How are you? Xin chào, bạn khoẻ không? Hello, how are you?

Chào buổi sáng. Good morning. Chào buổi sáng, bạn ngủ 
ngon không?

Good morning, have you 
slept well? 

Chào buổi chiều. Good afternoon. Chào  buổi chiều, bạn làm hết 
mọi việc hôm nay chưa?

Good afternoon, are you 
done for the day?

Chào buổi tối. Good evening. Chào buổi tối, bạn đang về 
nhà à?

Good evening, are you 
heading home?

Bảo trọng nhé! Take care! Bảo trọng nhé và giữ liên lạc! Take care and let's talk 
soon!

Hẹn gặp lại! See you! Bảo trọng nhé, hẹn gặp lại! Take care, see you!

Tạm biệt! Bye! Hẹn gặp lại, tạm biệt! See you, bye!

Chúc ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại! Good night, see you!

Being Polite

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

cảm ơn thank you Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much.

không có gì you're welcome Không có gì, chuyện nhỏ mà. You're welcome, no 
problem. 

vui lòng please Vui lòng lấy cái này. This, please.

xin thứ lỗi excuse me Xin thứ lỗi, bến ở đâu ạ? Excuse me, where is the 
station?

xin lỗi sorry Xin lỗi, thật sự không cố ý. Sorry, it wasn't on purpose.

Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Xin chào, rất vui được gặp 
bạn. Hi, nice to meet you.

chào mừng welcome Chào mừng tới nhà tôi. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

tôi I Tôi nấu ăn. I cook.

bạn you Bạn hát. You sing.

anh ấy he Anh ấy nói. He speaks.

cô ấy she Cô ấy ngủ. She sleeps.

nó it Nó ở trên bàn. It's on the table.
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chúng tôi we Chúng tôi ăn. We eat.

các bạn you (plural) Các bạn đi du lịch. You travel. (plural)

họ they Họ học. They study.

của tôi my Ông ấy là bố của tôi. He is my father.

của bạn your Bà ấy là mẹ của tôi. She is your mother.

của anh ấy his Ông ấy là anh trai của anh ấy. He is his brother.

của cô ấy her Bà ấy là chị gái của cô ấy. She is her sister.

của nó its Chiếc xe này không có bánh 
xe.

The car is missing its 
wheels.

của chúng tôi our Đó là nhà của chúng tôi. That is our house.

của các bạn your (plural) Mẹ của các bạn đang giận. Your mother is angry. 
(plural)

của họ their Mẹ của họ là bác sĩ. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

khoẻ good Tôi khoẻ. I am good.

rất ổn great Anh ấy rất ổn. He is great.

bình thường so-so Cô ấy bình thường. She is so-so.

mệt tired Chúng tôi mệt. We are tired.

buồn ngủ sleepy Họ buồn ngủ. They are sleepy.

hạnh phúc happy Tôi hạnh phúc. I am happy.

buồn sad Bạn buồn. You are sad.

chán nản bored Anh ấy chán nản. He is bored.

giận dữ angry Họ giận dữ. They are angry.

cô đơn lonely Chúng tôi cô đơn. We are lonely.

tôi I am Tôi mệt. I am tired.

bạn you are Bạn giận dữ. You are angry.

anh ấy he is Anh ấy hạnh phúc. He is happy.

cô ấy she is Cô ấy xấu hổ. She is embarrassed.
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nó it is Nó đẹp. It is beautiful.

chúng tôi we are Chúng tôi tự hào. We are proud.

các bạn you are (plural) Các bạn chán nản. You are bored. (plural)

họ they are Họ buồn. They are sad.

Making Simple sentences

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

cái này this Cái này là của tôi. This is mine.

cái đó that Cái đó, làm ơn. That, please.

những [ ] này these Những con mèo này đáng 
yêu. These cats are cute.

những [ ] đó those Những con mèo đó đáng yêu. Those cats are cute.

ở đây here Nhà tôi ở đây. My house is here.

ở đó there Trường tôi ở đó. My school is there.

đằng kia over there Mẹ tôi ở đằng kia. My mother is over there.

và and Cái này và cái đó. This and that.

từ from Tôi tới từ Tokyo. I'm from Tokyo.
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Numbers

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

một one một quả cam one orange

hai two hai con mèo two cats

ba three ba giờ three o'clock

bốn four bốn phần năm four fifths

năm five năm ngày five days

sáu six sáu tháng six months

bảy seven bảy năm seven years

tám eight tám lựa chọn eight options

chín nine chín mạng sống nine lives

mười ten mười nhân mười ten times ten

mười một 11 mười một lần eleven times

mười hai 12 mười hai tầng twelve floors

mười ba 13 mười ba vương miện thirteen crowns

mười bốn 14 mười bốn đô la fourteen dollars

mười lăm 15 mười lăm lần thử fifteen attempts

mười sáu 16 mười sáu người bạn sixteen friends

mười bảy 17 mười bảy cái cây seventeen trees

mười tám 18 tiệc sinh nhật thứ mười tám eighteenth birthday party

mười chín 19 gần mười chín năm almost nineteen years

hai mươi 20 hai mươi tuần twenty weeks

hai mươi lăm 25 hai mươi lăm giây twenty-five seconds

ba mươi 30 ba mươi tuổi thirty years old

ba mươi ba 33 ba mươi ba quả dâu tây thirty-three strawberries

bốn mươi 40 bốn mươi phút forty minutes

năm mươi 50 năm mươi giờ fifty hours

sáu mươi 60 sáu mươi đồng xu sixty coins

bảy mươi 70 bảy mươi con cừu seventy sheep

tám mươi 80 tám mươi học sinh eighty students

chín mươi 90 chín mươi tuổi ninety years old 

một trăm 100 một trăm từ hundred words
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Family Members

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

cha father Đây là cha tôi. This is my father.

mẹ mother Cha tôi và mẹ tôi. My father and my mother.

anh trai brother Anh trai tôi cao hơn tôi. My older brother is taller 
than me.

em gái sister Em gái tôi đáng yêu. My younger sister is cute.

con trai son Tôi có một con trai. I have a son.

con gái daughter Con gái tôi đã lớn. My daughter is grown up.

vợ wife Vợ tôi già hơn tôi. My wife is older than me.

chồng husband Chồng tôi đang đi du lịch. My husband is traveling.

cha mẹ parents Cha mẹ cô ấy đã ly hôn. Her parents are divorced.

gia đình family Tôi yêu vợ và gia đình tôi. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

nóng hot Hôm nay nóng. Today is hot.

lạnh cold Bia lạnh. The beer is cold.

to big Tôi có một con mèo to. I have a big cat.

nhỏ small Cái túi nhỏ. The bag is small.

cao high Giá này cao! The price is high!

thấp low Nhiệt độ thấp. The temperature is low.

mạnh strong Dòng điện mạnh. The current is strong.

yếu weak Tay tôi yếu. My hands are weak.

nhanh fast Anh ấy là người chạy nhanh. He is a fast runner.

chậm slow Máy tính của tôi chậm. My computer is slow.

nặng heavy Bưu điện đã giao một gói 
hàng nặng.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

tốt bụng kind Cô ấy là người rất tốt bụng. She is a very kind person.



LEARN WHILE SLEEPING 6

nhẹ light Bạn nhẹ như một chiếc lông. You're light as a feather.

bẩn dirty Ngôi nhà bẩn. The house is dirty.

sạch clean Chiếc xe ô tô sạch. The car is clean.

độc thân single Tôi độc thân. I'm single.

đã kết hôn married Anh ấy đã kết hôn. He is married.

Basic Verbs

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

đi bộ walk Anh trai tôi đi bộ nhanh. My brother walks fast.

nói chuyện talk Hàng ngày họ nói chuyện rất 
nhiều. They talk a lot every day.

lái xe drive Tôi lái xe đi làm hàng ngày. I drive to work every day.

ăn eat Chúng tôi đang ăn một bữa 
ăn nguội lạnh. We are eating a cold meal.

ngồi sit Tôi muốn ngồi và nghỉ ngơi. I want to sit and rest.

bơi swim Tôi thích bơi. I like to swim.

viết write Tôi đang viết một bức thư 
cho cô giáo của tôi.

I am writing a letter to my 
teacher.

hát sing Cô ấy hát trước cả lớp. She sings in front of the 
class.

uống drink Em trai tôi uống cà phê vào 
buổi sáng.

My brother drinks coffee in 
the morning.

học learn Học trong khi ngủ. Learn while sleeping.

nghe listen Tôi nghe lời khuyên của 
bác sĩ.

I listen to my doctor's 
advice.

xem watch Em gái cô ấy thích xem 
những bộ phim buồn.

Her sister likes to watch 
sad movies.

đọc read Tôi đang đọc một câu chuyện 
buồn. I am reading a sad story.

nói speak Thầy giáo đang nói rất 
nhanh.

The teacher is speaking 
very fast.

Occupations

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

giáo viên teacher Giáo viên của chúng tôi 
nghiêm khắc. Our teacher is strict.

sinh viên student Học sinh đang ở trong lớp. Students are in the class.
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bác sĩ doctor Tôi cần gặp bác sĩ. I need to see the doctor.

kỹ sư engineer Tôi muốn trở thành kỹ sư. I want to become an 
engineer.

phục vụ bàn waiter Phục vụ bàn đâu rồi? Where is the waiter?

nhân viên bán hàng salesperson Bạn làm nghề nhân viên bán 
hàng à?

Do you work as a 
salesperson?

luật sư lawyer Luật sư của tôi rất tốt. My lawyer is very good.

thợ làm tóc hairdresser Thợ làm tóc đang cắt tóc. The hairdresser is cutting 
the hair.

nông dân farmer Người nông dân đang ở trên 
cánh đồng lúa mạch.

The farmer is in the wheat 
field.

nghệ sĩ artist Có rất nhiều kiểu nghệ sĩ 
khác nhau.

There are many different 
kinds of artists.

vận động viên athlete
Các vận động viên phải ăn 
một chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

cảnh sát police officer Cảnh sát dừng xe ô tô. The police officer stopped 
the car.

ca sĩ singer Bạn có yêu thích ca sĩ nào 
không?

Do you have a favorite 
singer?

diễn viên actor Có rất nhiều diễn viên nổi 
tiếng trong bộ phim này.

Many famous actors are in 
this movie.

người đưa thư postal carrier Người đưa thư đang giao 
bức thư.

The postal carrier is 
delivering the mail.

thợ cơ khí mechanic Thợ cơ khí đang xem xét ô tô 
của tôi.

The mechanic is looking at 
my car.

nha sĩ dentist Tôi phải gặp nha sĩ. I have to see the dentist.

nhà khoa học scientist Tôi học để trở thành nhà 
khoa học.

I study to become a 
scientist.

nhà báo journalist Nhà báo này đã viết một bài 
báo thú vị.

This journalist wrote an 
interesting article.

tác giả writer Bà ấy là một tác giả viết sách 
thiếu nhi nổi tiếng.

She is a famous kid's book 
writer.
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Countries and Cities

Vietnamese English Sample Sentence Sample Sentence English

Úc Australia Úc là một quốc gia và lục địa. Australia is a country and 
continent.

Xít-ny Sydney Xít-ny là thành phố lớn nhất 
nước Úc.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brazin Brazil Brazin là quốc gia lớn nhất 
Nam Mỹ.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro rất nóng. Rio de Janeiro is very hot.

Canada Canada bản đồ Canada map of Canada

Van-cu-vơ Vancouver Van-cu-vơ là một thành phố 
của Canada.

Vancouver is a city in 
Canada.

Trung Quốc China Tôi tới từ Trung Quốc. I'm from China.

Bắc Kinh Beijing Tôi muốn đi tới Bắc Kinh. I want to go to Beijing.

Ai Cập Egypt Ai Cập cổ đại ancient Egypt

Cai-rô Cairo Ở Cai-rô có kim tự tháp. There are pyramids in 
Cairo.

Anh England Nữ hoàng của Anh. Queen of England

Lôn-đôn London
Chuyến tàu tiếp theo tới 
Lôn-đôn sẽ tới trong ba mươi 
phút nữa.

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

Pháp France Ngày mai tôi sẽ đi Pháp. I’ll go to France tomorrow.

Pa-ri Paris Tôi cũng muốn tới Pari. I also want to go to Paris.

Đức Germany Một phần ba của tháng Mười 
là ngày lễ quốc gia của Đức.

The third of October is 
Germany's national holiday.

Béc-lin Berlin Thủ đô của Đức là Béc-lin. The capital city of Germany 
is Berlin.

Ấn Độ India Thủ tướng của Ấn Độ Prime Minister of India

Niu-đê-li New Delhi Niu-đê-li là một thành phố 
lớn. New Delhi is a big city.

Ý Italy Khi nào thì bạn đi Ý? When are you going to 
Italy?

Rôm Rome Gia đình tôi sẽ đi thăm Rôm 
vào năm sau.

My family will visit Rome 
next year.

Nhật Japan Tôi chưa từng tới Nhật. I've never been to Japan 
before.

Tô-ki-ô Tokyo Tô-ki-ô thật tuyệt vời. Tokyo is great.
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Mê-hi-cô Mexico Nằm ở phía nam của Mỹ là 
quốc gia Mê-hi-cô.

To the south of the United 
States is the country of 
Mexico.

Cancun Cancun Cancun có rất nhiều bãi biển. Cancun has many 
beaches.

Nga Russia Nga là quốc gia lớn nhất thế 
giới.

Russia is the world's 
largest country.

Mátx-cơ-va Moscow Trời rất lạnh ở Mátx-cơ-va. It's very cold in Moscow.

Thuỵ Điển Sweden Bạn đã từng tới Thuỵ Điển 
chưa?

Have you been to 
Sweden?

Stốc-khôm Stockholm Gia đình tôi sống ở Stốc-
khôm.

My family lives in 
Stockholm.

Mỹ United States Tôi sẽ đi Mỹ vào năm tới. I am going to the United 
States next year.

New York New York Tôi có một căn hộ nhỏ ở New 
York. 

I have a small apartment in 
New York.
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Basic questions and answers

Vietnamese English

Tên bạn là gì? What's your name?

Tên tôi là My. My name is My.

Tên tôi là Peter. My name is Peter.

Tên tôi là Ken. My name is Ken.

Tên tôi là Alice. My name is Alice.

Bạn tới từ đâu? Where are you from?

Tôi tới từ Việt Nam. I'm from Vietnam.

Tôi tới từ Mỹ. I'm from the United States.

Tôi tới từ Nhật. I'm from Japan.

Tôi tới từ Pháp. I'm from France.

Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you?

Tôi hai mươi bảy tuổi. I'm twenty-seven years old.

Tôi năm mươi hai tuổi. I'm fifty-two years old.

Tôi mười lăm tuổi. I'm fifteen years old.

Tôi ba mươi tuổi. I'm thirty years old.

Bạn sống ở đâu? Where do you live?

Tôi sống ở Hà Nội. I live in Hanoi.

Tôi sống ở New York. I live in New York.

Tôi sống ở Ki-ô-tô. I live in Kyoto.

Tôi sống ở Pa-ri. I live in Paris.

Bạn làm nghề gì? What do you do?

Tôi là kỹ sư. I'm an engineer.

Tôi là giáo viên. I'm a teacher.

Tôi là sinh viên. I'm a student.

Tôi là thợ làm tóc. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Vietnamese English

Xin chào! Hello!

Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you.

Tên tôi là My. My name is My.

Tôi tới từ Việt Nam. I'm from Vietnam.

Tôi sống ở Hà Nội. I live in Hanoi.

Tôi hai mươi bảy tuổi. I'm twenty-seven years old.

Tôi là kỹ sư. I'm an engineer.

Tôi độc thân. I am single.

Tôi có một con chó. I have a dog.

Tôi có hai người anh em. I have two brothers.

Xin chào! Good afternoon!

Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you.

Tên tôi là Peter. My name is Peter.

Tôi tới từ Mỹ. I'm from the United States.

Tôi sống ở New York. I live in New York.

Tôi năm mươi hai tuổi. I'm fifty-two years old.

Tôi là giáo viên. I'm a teacher.

Tôi đã kêt hôn. I am married.

Tôi có một con mèo và hai con chó. I have a cat and two dogs.

Tôi có một người anh và một người chị. I have a brother and a sister.

Tên tôi là Ken. My name is Ken.

Tôi tới từ Nhật. I'm from Japan.

Tôi sống ở Ki-ô-tô. I live in Kyoto.

Tôi là sinh viên. I'm a student.

Tôi có hai em gái. I have two younger sisters.

Tên tôi là Alice. My name is Alice.

Tôi tới từ Pháp. I'm from France.

Tôi ba mươi tuổi. I'm thirty years old.

Tôi có chồng và hai con trai. I have a husband and two sons.


