
『これ一冊で仕事のすべてがわかる!日本で働くための本-就活生から社会人まで-』語彙リスト(株式会社アスク出版)

章 UNIT タイトル 語彙 英語 簡体字 韓国語 ベトナム語

立場 position 立场 입장 vị trí, lập trường
異なる differ 不同 다르다 khác nhau
いわゆる so-called 所谓 이른바 cái gọi là
貢献 contribution 贡献 공헌 sự đóng góp, cống hiến
利益 profit 利润 이익 lợi nhuận
責任 responsibility 责任 책임 trách nhiệm, nhiệm vụ
管理 management 管理 관리 sự quản lý
評価 evaluation 评估 평가 sự đánh giá
迷惑 inconvenience 麻烦 민폐 sự làm phiền, khó chịu
期限 deadline 期限 기한 kì hạn, hạn chót
厳守 strict adherence 严格遵守 엄수 tuân thủ nghiêm ngặt
影響 impact / influence 影响 영향 sự ảnh hưởng
体調 physical condition 身体状况 컨디션 tình trạng sức khỏe
意識 awareness 意识 의식 ý thức
経費 expenses 经费 경비 kinh phí, chi phí
削減 reduction 削减 삭감 sự giảm bớt, cắt giảm
就業 employment 就业 취업 có việc, đi làm
就労 work 从业 일에 종사함 làm việc, lao động
私用 private 私事 개인용 dùng riêng, dành cho cá nhân
勝手な unilateral 随心所欲的 제멋대로 tùy tiện
外出する to go out 外出 외출 đi ra ngoài
制服 uniform 制服 유니폼 đồng phục
環境 environment 环境 환경 môi trường
整える to arrange 整理 정돈하다 sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ, trang bị
調整 adjustment 调整 조정 sự điều chỉnh, sắp xếp (thời gian)
消耗品 consumables 耗材 소모품 vật tư tiêu hao
補充 replenishment 补充 보충 sự bổ sung, thêm vào
共同 joint 共同 공동 chung, cùng
清掃 cleaning 打扫 청소 sự làm vệ sinh
スムーズ smooth 顺利 순조로움 trơn tru, trôi chảy
休憩 break 休息 휴식 sự nghỉ giải lao
同僚 colleague 同事 동료 đồng nghiệp
退社する to go home for the day 下班 퇴사 rời khỏi văn phòng/chỗ làm
効率 efficiency 效率 효율 hiệu quả
残業 overtime 加班 잔업 sự tăng ca
身の回り one’s surroundings 身边 신변 xung quanh mình
黙る to be quiet 沉默 입을 다물다 im lặng
スキル skill 技能 스킬 kỹ năng
限界 limit 极限 한계 giới hạn
報告 report 报告 보고 sự báo cáo
許可 permission 许可 허가 sự cho phép
支払う to pay 支付 지급하다 thanh toán, trả tiền, chi trả
把握する to know 掌握 파악 sự hiểu biết, nắm rõ
協力する to cooperate 合作 협력 sự hợp tác
代案 alternative plan 替代方案 대안 phương án thay thế
補佐 assistant 辅助 보좌 trợ lý
特化 specialized 专门化 특화 sự chuyên môn hóa
全般 general 全盘 전반 tổng quan, tổng thể
日常的 daily 日常的 일상적 mang tính thường nhật, hằng ngày
現場 on-site 现场 현장 hiện trường
監督 supervision 监督 감독 đạo diễn, quản đốc
担う to bear (responsibility) 担负 담당하다 gánh vác, đảm nhiệm
遅刻 arriving late 迟到 지각 sự trễ giờ
早退 to leave early 早退 조퇴 sự về sớm
欠勤 absence 缺勤 결근 sự vắng mặt/nghỉ làm
人身事故 accident involving injury 伤亡事故 인적사고 tai nạn về người
引き継ぐ to take over 接手 인수인계하다 tiếp nhận, kế tục
不在 absent 不在 부재 sự vắng mặt
再度 one more time 再次 재차 lần nữa
正直 honest 诚实 정직 trung thực, thẳng thắn
寝坊する to oversleep 睡懒觉 늦잠 sự ngủ quên
交通機関 transportation 交通工具 교통기관 phương tiện giao thông / di chuyển
トラブル trouble 麻烦 트러블 rắc rối
遅延証明書 proof of delay 延误证明 지연 증명서 giấy chứng nhận về sự chậm trễ
事前 prior 事先 사전 từ trước, trước (khi làm gì khác)
前もって in advance 提前 미리 trước
業務 business 业务 업무 công việc, nghiệp vụ
具合が悪い feel unwell 身体欠佳 몸이 안 좋다 sức khỏe không tốt, điều kiện xấu
不安 uncertainty 不安 불안 sự lo ngại, bất an
研修 training 培训 연수 sự chuyên tu, đào tạo
OJT on-the-job training 在职培训 오제이티(OJT) OJT
慣れる to become used to 习惯 익숙하다 quen
台風 typhoon 台风 태풍 cơn bão
営業 sales 营业 영업 bán hàng, kinh doanh
原因 cause 原因 원인 nguyên nhân
印象 impression 印象 인상 ấn tượng
間(ま) pause 间隔 간격 giữa
強弱 strength 强弱 강약 mạnh yếu
効果的 effective 有效的 효과적 có hiệu lực
専門用語 terminology 专业术语 전문용어 thuật ngữ chuyên môn
流行語 buzzword 流行语 유행어 từ thịnh hành
言葉遣い wording 措辞 말씨 cách dùng từ
姿勢 posture 姿势 자세 tư thế, thái độ
アイコンタクト eye contact 眼神接触 아이콘택트 giao tiếp bằng mắt
あいづち backchannel signals 附和 맞장구 sự ra hiệu
うなずく to nod 点头 수긍하다 gật đầu
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示す to show 表示 나타내다 thể hiện
連続 continuous 连续 연속 liên tục
適当 proper 合适 적당 sự đúng mực, phù hợp, đại khái
途切れる to be interrupted 中断 끊기다 bị ngừng giữa chừng, gián đoạn
共感 empathy 同感 공감 sự cảm thông
同意 consent 同意 동의 sự đồng ý
繰り返す to repeat 反复 반복하다 lặp đi lặp lại
まねる to mimic 模仿 흉내내다 bắt chước
指示 instructions 指示 지시 chỉ thị, hướng dẫn
仕方 method 做法 방법 cách làm
理解 understanding 理解 이해 sự hiểu biết, lý giải
要点 main point(s) 要点 요점 điểm quan trọng
復唱 repeat 复述 복창 lặp lại, nhắc lại
締め切り deadline 最后期限 마감 hạn chót
費用 costs 费用 비용 phí tổn, chi phí
依頼 request 请求 의뢰 lời yêu cầu, sự đề nghị, nhờ
頼む to ask / to request 恳求 부탁하다 nhờ, yêu cầu
都合 convenience 情况 사정 sự thuận tiện
提案する to propose 建议 제안 gợi ý, đề xuất
詳細 details 详细 상세 chi tiết
不明点 unknown point 不明之处 의문점 điểm không rõ
信頼 trust 信赖 신뢰 lòng tin, uy tín
あいまい ambiguous 模棱两可 애매모호 mơ hồ
謝罪する to apologize 道歉 사죄 sự/lời xin lỗi
期待 expectation 期待 기대 kỳ vọng
クレーム complaint 投诉 클레임 sự/lời phàn nàn
取引先 supplier 客户 거래처 đối tác kinh doanh
不十分 insufficient 不足 불충분 không đủ
要望 request 要求 요망 yêu cầu, đề nghị
事実 fact / truth 事实 사실 sự thật
対処する to handle 处理 대처 sự xử lý
言い訳 excuse 借口 변명 lý do, sự biện minh
具体的な concrete 具体的 구체적 cụ thể
反省する to regret 反省 반성 sự phản tỉnh, ăn năn
改善する to improve 改进 개선 sự cải tiến
度重なる repeated 再三再四 거듭하다 lặp lại, nhiều lần
誠に sincerely 真挚地 진심으로 trân trọng, chân thành, thành thật
十分 sufficient 充足 충분 đầy đủ
周知徹底 thorough dissemination 人尽皆知 철저한 주지 triệt để phổ biến, thông bào cho mọi người biết
売り上げ sales 销售额 매출 doanh thu
表 table 表格 표 bảng, biểu
指摘する to point out 指出 지적 sự chỉ ra cho thấy, sự chỉ trích
訂正する to correct 更正 정정 sự chỉnh sửa, điều chỉnh
計算式 formula 计算公式 계산식 công thức tính toán
自動 automatic 自动 자동 tự động
修正する to amend / to correct 修正 수정 sự sửa lại
結局 ultimately 结果 결국 đến cuối cùng, rốt cuộc
手土産 small gift 伴手礼 선물 quà trao tay, quà xã giao
企画 plan 计划 기획 kế hoạch
部品 parts 零部件 부품 bộ phận, linh kiện
納品 delivery 交货 납품 sự giao hàng
工場 factory / plant 工厂 공장 nhà máy, công xưởng
機械 machine 机器 기계 máy móc
故障する to break down 故障 고장 sự hỏng hóc, bị hư
作業 work 工作 작업 công việc, tác nghiệp
情報共有 information sharing 信息共享 정보 공유 sự chia sẻ thông tin
いつの間にか before you know it 不知不觉 어느새 chẳng mấy chốc, tự lúc nào
途中 during 中途 도중 giữa chừng
信用 trust 信用 신용 tín dụng, uy tín
成果 outcome 成果 성과 thành quả, kết quả
常に always 总是 항상 thường xuyên, luôn
達成 achievement 成就 달성 sự đạt được
経過報告 progress report 经过报告 경과보고 báo cáo tiến trình
能力 ability 能力 능력 năng lực, khả năng
判断 judgment 判断 판단 sự phán đoán, quyết định
徹底 thorough 彻底 철저 triệt để, kỹ lưỡng
円滑 smooth 顺利 원활 trôi chảy, trơn tru
認識 recognition 认知 인식 nhận thức, sự công nhận
対する concerning 对 대하여 đối với
関連部署 related department 相关部门 관련 부서 phòng ban liên quan
結論 conclusion 结论 결론 kết luận
定期的 periodically 定期 정기적 định kỳ, thường xuyên
整理する to organize 整理 정리 sàng lọc
発注 order 订货 발주 đặt hàng
指定する to designate 指定 지정 chỉ định
納期 delivery date 交货日期 납기 ngày giao hàng
間に合わない can't make it in time 来不及 제시간에 맞추지 못하다 không kịp
提携する to tie up 合作 제휴 sự liên kết
工程 process 工序 공정 công đoạn, tiến trình
後回しにする to procrastinate 推迟 뒤로 미룸 sự hoãn lại, để sau
正確 accurate 正确 정확 sự chính xác
簡潔 concise 简洁 간결 ngắn gọn
応じる to respond 回应 상응하다 ứng với
対策 countermeasure 对策 대책 đối sách, biện pháp đối phó
解決 resolution 解决 해결 giải quyết
経験 experience 经验 경험 kinh nghiệm
組み立て方 flow 组装方法 구성 방법 cách lắp ráp
工夫する to devise a way 设法 궁리 khéo léo, công phu
ジェスチャー gesture 手势 제스처 cử chỉ, điệu bộ
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表情 facial expression 表情 표정 nét mặt, biểu hiện trên khuôn mặt
非言語 non-verbal 非语言 비언어 phi ngôn ngữ
時系列 chronology 时间序列 시계열 chuỗi thời gian, theo thứ tự thời gian
接続詞 conjunction 连词 접속사 từ nối
比較 comparison 比较 비교 sự so sánh
取り入れる to adapt (ideas) 采取 도입하다 sự đưa vào, áp dụng
感覚 sense 感觉 감각 cảm giác, giác quan
否定 negative 否定 부정 sự từ chối, phủ định
肯定 positive 肯定 긍정 sự khẳng định
心理的印象 psychological impression 心理印象 심리적 인상 ấn tượng mang tính tâm lý
消毒 disinfection 消毒 소독 khử trùng
聞き手 listener 听者 청취자 thính giả, người nghe
品質 quality 质量 품질 chất lượng
優先順位 priority 优先顺序 우선순위 thứ tự ưu tiên
直属 direct 直属 직속 trực thuộc
大切 important 重要 중요 quan trọng
抱える to have (problems, debts) 担负 안다 ôm, ôm đồm
臨機応変 adaptable 随机应变 임기응변 tùy cơ ứng biến, linh hoạt
活用 utilization 有效利用 활용 sử dụng hiệu quả
進捗 progress 进度 진보 tiến triển
明確 clear 明确 명확 minh bạch, rõ ràng
作業項目 work details 工作项目 작업 항목 hạng mục công việc
逆算する to count backward 倒算 역산 tính ngược lại
実行する to execute 执行 실행 chấp hành, thực hiện
振り返り looking back 回顾 돌이켜보다 nhìn lại, tổng kết
活かす to make use of 有效利用 활용하다 phát huy
重要度 importance 重要性 중요도 mức độ quan trọng
緊急度 urgency 紧迫性 긴급도 mức độ khẩn cấp
順番 order 次序 순서 thứ tự
注意される to be told by someone 注意 주의 lưu ý, chú ý
目にする to see 看见 실제로 보다 nhìn thấy, bắt gặp
顧客 client 顾客 고객 khách hàng
個人情報 personal information 个人信息 개인정보 thông tin cá nhân
知りえない inaccessible 不可能知道 알 수 없다 không thể biết
事業 business 事业 사업 kinh doanh, chương trình
新規 new 新的 신규 mới
やり取り exchange 意见交换 주고받기 trao đổi qua lại, bàn bạc
扱う to handle 对待 다루다 đối phó, xử lý
外部 external 外部 외부 bên ngoài
もれる to leak 泄露 유출되다 rò rỉ, lộ ra
損害 damage 损害 손해 thiệt hại, tổn thất
義務 obligation 义务 의무 nghĩa vụ
盗まれる to be stolen 被盗 도난당하다 bị lấy cắp
危険性 risk 风险 위험성 tính nguy hiểm
送信元 sender 发件人 송신원 người gửi
感染 infection 感染 감염 sự lây nhiễm, nhiễm trùng
シュレッダー shredder 碎纸机 파쇄기 máy hủy giấy
社外 outside the company 公司外部 사외 bên ngoài công ty
周囲 surroundings 周围 주변 xung quanh, vùng lân cận
社員ID employee ID 员工ID 사원 ID ID nhân viên
許可をとる to receive permission 获得许可 허가를 받다 xin phép
特定する to identify 特别指定 특정 cụ thể, đặc định
支社 branch office 分公司 지사 chi nhánh
出向する to relocate to （临时）调往 파견 biệt phái
整頓 tidy 收拾 정돈 sự ngăn nắp, sàng lọc
向上する to improve 提高 향상 sự nâng cao, cải tiến
無駄 waste 浪费 허탕 vô ích, lãng phí
不具合 defect 故障 결함 trục trặc
未然 beforehand 未然 미연 trước (khi một việc gì xảy ra)
上下関係 hierarchical relationship 上下级关系 상하 관계 mối quan hệ thứ bậc / trên dưới
敬語 honorifics 敬语 높임말 kính ngữ
日頃 every day 平时 평상시 thường ngày, hằng ngày
良好 good 良好 양호 tốt
人間関係 relationships 人际关系 인간관계 các mối quan hệ, mối quan hệ giữa người với người
築く to build 构建 쌓다 xây dựng
複雑 complicated 复杂 복잡 phức tạp
尊敬 respect 尊敬 존경 sự kính trọng
接する contact 对待 접하다 tiếp xúc
昇格 promotion 晋升 승격 thăng cấp, lên bậc
豊富 abundant 丰富 풍부 phong phú, dồi dào
敬意 respect 敬意 경의 sự kính trọng, thái độ tôn kính
関係性 relationship 关联性 관계성 mối quan hệ
役職 position 要职 직책 chức vụ
素直 honest 坦率 솔직 trung thực
欠かさない always 不间断 빼먹지 않다 không thể thiếu
見習う to watch and learn 学习 본받다 học theo
同期 peer 同届 동기 cùng khóa, cùng kỳ
あだ名 nickname 绰号 별명 biệt danh
うわさ話 gossip 谣言 소문 tin đồn, lời đồn
悪口を言う to disparage 坏话 험담 sự nói xấu
お互い each other 彼此 서로 lẫn nhau
高めあう to encourage 互相提高 서로 발전하다 nâng đỡ lẫn nhau, cùng tiến
成長 growth 成长 성장 sự phát triển, trưởng thành
積極的な assertive 积极的 적극적인 tích cực
フォロー follow 跟随 보조 theo dõi
見守る to watch over 注视 지켜보다 dõi theo
お手本 example 榜样 본보기 sự làm mẫu, bản mẫu
人格 personality 人格 인격 nhân cách
言い方 manner of speaking 说法 말투 cách nói
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課長 section manager 科长 과장 trưởng phòng
表す to show 表示 나타내다 diễn tả, thể hiện
はっきりと clearly 清楚地 명확하게 rõ ràng
直接的な direct 直接的 직접적인 một cách trực tiếp
不快な discomfort 不愉快 불쾌 không thoải mái, khó chịu
雰囲気 atmosphere 气氛 분위기 bầu không khí
やわらかい soft 柔软的 부드럽다 nhẹ nhàng, mềm mại
丁寧語 polite language 礼貌语 존대어 từ/cách nói lịch sự
尊敬語 honorifics 敬语 존경어 từ/cách nói tôn kính, kính ngữ
謙譲語 humble language 自谦语 겸양어 từ/cách nói khiêm nhường
使い分ける to use properly 适当地使用 구분하여 사용하다 phân biệt cách sử dụng, phân biệt khi sử dụng
おいとまする to depart / to leave 告辞 작별 thời gian nghỉ ngơi, sự cáo từ (từ khiêm nhường)
拝聴する to listen respectfully 恭听 공손하게 듣다 sự nghe (từ khiêm nhường)
頂戴する to receive 领受 받잡다 sự nhận (từ khiêm nhường)
和語 Japanese 大和语 일본어 tiếng Nhật, Hòa ngữ
漢語 Chinese origin words 汉语 한자어 Hán ngữ
例外 exception 例外 예외 ngoại lệ
定着する to be commonly used 固定 정착 sự định hình
付け加える to add 附加 덧붙이다 cộng, thêm vào
言いにくい hard to say 难言 말하기 힘들다 khó nói
やわらげる to soften 缓和 완화하다 làm mềm, làm dịu
取り扱う to handle 处理 취급하다 xử lý
さしつかえる incovenience 妨碍 지장이 있다 gây trở ngại, cản trở
採用する to adopt 采纳 채용 chọn
普段 normally 平时 평소 thông thường
過去形 past tense 过去式 과거형 thì quá khứ
領収書 receipt 收据 영수증 hóa đơn
変化 change 变化 변화 thay đổi, biến đổi
つき合い socializing 交际 사귐 giao tiếp, quen
飲みに誘われる to be invited for a drink 被邀请出去喝一杯 술자리에 초대 Được mời đến một bữa tiệc uống rượu
部署 department / section 部门 부서 phòng ban
忘年会 end-of-year party 年终聚会 송년회 tiệc tất niên
社員旅行 company trip 公司旅行 사원여행 du lịch theo công ty
交流 exchange 交流 교류 sự giao lưu
機会 opportunity 机会 기회 cơ hội
自由 freedom 自由 자유 tự do
気を配る to be attentive 留心 마음을 쓰다 chu đáo, quan tâm
接待 business entertainment 接待 접대 tiếp đãi
高級な luxurious 高级 고급 cao cấp
迎える to welcome 迎接 마중하다 đón, chào đón
見送り to send off 送别 배웅하다 sự đưa tiễn
幹事 organizer of gatherings 干事 간사 cán sự, thư ký
日程 schedule 日程 일정 lịch trình
下見をする to inspect in advance 预先查看 예비 조사 xem trước, tiền trạm
アクセス access 交通方式 오시는 길 đường đi, cách đi
配置 seat arrangement 布置 배치 bố trí
コース料理 full-course meal 套餐 코스 요리 bữa ăn gồm nhiều món được phục vụ theo thứ tự
会費制 pay-your-own system 会费制 회비제 chế độ hội viên
進行 host 进行 진행 tiến hành
下座 seat closest to the door 末席 말석 ghế/chỗ ngồi/ vị trí cấp bậc thấp
手配をする to arrange 安排 준비 sự chuẩn bị, sắp xếp
無断 without notification 擅自 무단 không được phép
文句 complaint 抱怨 불만 sự/lời phàn nàn
割り勘する to split the bill 均摊 더치페이 chia đều số tiền để thanh toán
髪型 hairstyle 发型 헤어스타일 kiểu tóc
褒める to praise 称赞 칭찬하다 khen
傷つける to hurt 伤害 상처 입히다 làm đau, làm tổn thương
わざと intentionally 故意 고의 cố ý
モチベーション motivation 动机 동기 부여 động lực, động cơ thúc đẩy
転職者 person who changes jobs 换工作的人 이직자 người chuyển việc
法的責任 legal responsibility 法律责任 법적 책임 trách nhiệm pháp lý
負う to bear 担负 짊어지다 chịu trách nhiệm, gánh vác
外見 appearance 外表 외관 vẻ bề ngoài
口に出す to be vocal about 说出 입에 담다 nói ra
言動 words and actions 言行 언동 lời nói và hành động
容姿 physical appearance 姿容 용모 ngoại hình, dung mạo
性差別的 sexist 性别歧视 성차별 mang tính phân biệt giới tính
なでる to stroke 抚摸 쓰다듬다 vuốt ve
優位 superior 优势 우위 ưu việt, ưu thế
嫌がらせ annoyance 骚扰 괴롭힘 quấy rối, gây khó chịu
気に入らない to dislike 不喜欢 마음에 안 든다 không thích, không ưa
怒鳴る to yell 大声斥责 호통 la lối, to tiếng mắng mỏ
妊娠 pregnancy 怀孕 임신 sự mang thai
出産 childbirth 分娩 출산 sự sinh con, sinh dẻ
子育て parenting 育儿 육아 sư nuôi dạy con
契約 contract 合同 계약 hợp đồng
更新する to update 更新 갱신 cập nhật
検診 examination 诊察 검진 khám sức khỏe
人種 race 种族 인종 nhân chủng, tộc người
民族 ethnicity 民族 민족 dân tộc
国籍 nationality 国籍 국적 quốc tịch
評価基準 evaluation criteria 评估标准 평가 기준 tiêu chí đánh giá
不当な unfair 不当的 부당한 không hợp lý, không thỏa đáng
待遇 treatment / conditions 待遇 대우 sự đối xử, đối đãi
相談窓口 consultation counter 咨询窗口 상담 창구 quầy tư vấn
総合商社 general trading company 大型贸易公司 종합상사 công ty thương mại tổng hợp
歓迎会 welcome party 欢迎宴会 환영회 tiệc chào mừng

居酒屋 Japanese style
restaurant and bar 居酒屋 이자카야 quán nhậu

慣習 habit 习惯 관습 thói quen, phong tục

敬語

つき合い

ハラスメント

事例から考える
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表彰 award 表彰 표창 sự biểu dương
自慢話 brag 吹牛 자랑 câu chuyện mang tính tự mãn, sự khoe khoang
身だしなみ personal appearance 仪容仪表 몸가짐 diện mạo bên ngoài
おしゃれ fashionable 时髦 꾸밈 hợp thời trang, sành điệu
第一印象 first impression 第一印象 첫인상 ấn tượng đầu tiên
個性 individuality 个性 개성 cá tính, tính cá nhân
視点 perspective 视点 시점 quan điểm, điểm nhìn
清潔感 cleanliness 看上去干净整洁 청결감 cảm giác sạch sẽ, vệ sinh
袖 sleeve 袖子 소매 tay áo
機能性 functionality 功能性 기능성 chức năng
そる to shave 剃 깎다 cạo (râu)
襟 collar 衣领 옷깃 cổ áo
袖口 cuff 袖口 소맷부리 ống tay áo
しわ crease 褶皱 주름 nếp nhăn
丈 length 长度 길이 chiều dài
口臭 bad breath 口臭 입 냄새 hơi thở hôi
体臭 body odor 体味 체취 mùi cơ thể
香水 perfume 香水 향수 nước hoa
前髪 bangs 刘海 앞머리 tóc mái, tóc trước
メイク makeup 化妆 화장 trang điểm
じゃま disturbance 妨碍 방해 sự quấy rầy
ストッキング stockings 丝袜 스타킹 vớ da
念のため to make sure 为了慎重起见 만약을 위해 để chắc chắn
予備 spare 预备 예비 dự trữ, dự bị
第一歩 first step 第一步 첫걸음 bước đầu tiên
会議室 meeting room 会议室 회의실 phòng họp
応接室 reception room 接待室 응접실 phòng tiếp khách
目線 perspective 视线 시선 ánh nhìn, hướng nhìn
口角 corner of the mouth 嘴角 입가 khóe miệng
はずす to look away 移开 (시선을) 돌리다 rời (mắt)
おじぎ bow 鞠躬 인사 sự cúi chào
心がこもる heartfelt 衷心 정성이 담기다 chứa đầy tình cảm, tấm lòng
心をこめる wholeheartedly 全心全意 정성을 담다 dành trọn trái tim, bằng cả tấm lòng
会釈 nod 点头 목례 sự gật đầu
敬礼 salute 敬礼 보통례 sự đứng nghiêm chào
最敬礼 deep bow 最敬礼 정중례 sự kính chào trang trọng nhất

同時礼 simultaneous bow 同时礼 인사말과 함께 머리 숙여 인사하기 cách chào mà lời chào
và sự cúi đầu diễn ra cùng lúc

分離礼 speaking first and bowing 分离礼 인사말을 건넨 뒤 머리 숙여 인사하기 cách chào mà lời chào
và sự cúi đầu không diễn ra cùng lúc

やる気 eagerness 干劲 의욕 cảm hứng, động lực
かかと heel 脚后跟 뒤꿈치 gót chân
つま先 toes 脚尖 발끝 đầu ngón chân
胸をはる to sit up 挺胸 가슴을 펴다 ưỡn ngực, đĩnh đạc
あごをひく to keep your chin down 收下巴 턱을 당기다 hạ cằm
肩幅 shoulder width 肩宽 어깨 폭 chiều rộng vai
にぎる to grip 握 쥐다 nắm, siết
正面 front 正面 정면 đằng trước, chính diện
受け取る to receive 接收 수령하다 nhận, tiếp nhận
位置 position 位置 위치 vị trí
さし出す to send 提出 보내다 đưa ra
そえる to attach 添 올리다(양손으로 받다) đưa (tay), dùng tay đỡ
ノック knock 敲 노크 sự gõ cửa
ドアノブ door knob 门把手 문손잡이 tay nắm cửa
内開き inward-opening 内开 안여닫이 (hướng) mở vào
外開き outward-opening 外开 밖여닫이 (hướng) mở ra
第二関節 second joint 第二关节 두 번째 관절 khớp thứ hai
タイミング timing 时机 타이밍 thời điểm
名刺 business card 名片 명함 danh thiếp
同時 simultaneous 同时 동시 đồng thời
ビジネスパーソン business person 商务人士 비즈니스 퍼슨 doanh nhân
常識 common sense 常识 상식 ý thức chung, thường thức
マナー manners 礼仪 매너 cách ứng xử
身につく to acquire 学会 습득하다 tích lũy, trau giồi
左右する to affect 影响 좌우하다 ảnh hưởng đến
名刺入れ business card holder 名片夹 명함 케이스 đồ đựng danh thiếp
有効 valid 有效 유효 hữu hiệu, hợp pháp
はさむ to put between 夹 끼우다 kẹp
指がかかる to cover (with your hands) 覆盖 걸리다 đè lên, che khuất
つぶす to crush 使破产 망하다 đánh đổ, đè bẹp
打ち合わせ meeting 事先商量 협의 cuộc họp, sự bàn bạc trước
商談 commercial negotiation 商务洽谈 상담 đàm phán thương mại
特徴 feature 特征 특징 đặc tính, đặc trưng
実践を重ねる repeated practice 反复践行 실천을 반복하다 tích lũy kinh nghiệm thực tế
ファイリング filing 整理归档 파일링 sắp xếp hồ sơ

UNIT3 確認クイズ 角 corner 角 모서리 góc
席次 seat arrangement 座次 자리 순서 thứ tự chỗ ngồi
おもてなし hospitality 款待 접대 lòng hiếu khách
上座 seat of honor 上座 상석 chiếu trên, ghế trên
空間 space 空间 공간 không gian
もてなす to host 款待 대접하다 bày tỏ lòng hiếu khách, tiếp đãi nồng hậu
快適な comfortable 舒适的 쾌적한 thoải mái
ひじかけ armrest 扶手 팔걸이 tay vịn, chỗ gác tay
議長 chairperson 议长 의장 chủ tịch cuộc họp
同行者 accompanying person 同行人员 동행자 người đồng hành
階数 number of floors 楼层数 층수 số tầng
アポイント appointment 预约 약속 cuộc hẹn
面会 visit 会面 면회 chuyến thăm, gặp mặt
視界 in the corner of your eyes 视野 시야 tầm nhìn
通路 aisle 通道 통로 lối đi, đường đi

こんな時どうする
（名刺交換）

席次

ご案内

あいさつの基本

おじぎ

立ち居ふるまい

物の受け渡し方

ドアの開け閉め

名刺交換

身だしなみ
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手すり handrail 扶手 난간 tay vịn
段差 step 高低差 단차 bậc cấp
茶托 green tea sup saucer 茶托 차탁 đĩa lót tách trà
ソーサ― saucer 托碟 소서 đĩa lót
コースター coaster 杯垫 코스터 miếng lót ly
絵柄 pattern 图案 도안 hình ảnh, hoa văn
ひび crack 裂缝 금 nứt
おぼん tray 托盘 오봉 mâm
ふきん dishcloth 抹布 행주 khăn lau
一礼する to bow 行个礼 가벼운 인사 cúi chào
うったえる to signal 呼吁 호소하다 tố cáo, cho biết
こぼす to spill 洒 흘리다 làm tràn, làm đổ
深刻な serious 严重 심각 nghiêm trọng
助手席 passenger seat 副驾驶座 조수석 ghế cạnh tài xế
早歩き fast walking 快步走 빠른 걸음 đi nhanh
自覚 self-awareness 自知 자각 tự nhận thức
ほこり dust 灰尘 먼지 bụi bặm
充電する to charge 充电 충전 sạc pin
年少者 younger worker 青年人 연소자 người nhỏ tuổi
年長者 senior worker 老年人 연장자 người lớn tuổi
確保する to make a reservation 确保 확보 đảm bảo, chắc chắn
間隔 space 间隔 간격 khoảng thời gian
改札口 ticket gate 检票口 개찰구 cửa soát vé
目印 mark 标记 표식 dấu
中断される to be interrupted 中断 중단 gián đoạn
お手洗い bathroom 洗手间 화장실 phòng vệ sinh, rửa tay
宛先 address 收件人 수신인 địa chỉ
連絡手段 contact method 联系手段 연락 수단 phương tiện liên lạc
誤解 misunderstanding 误解 오해 sự hiểu lầm
送信先 recipient 邮件收件人 송신지 nơi nhận, gửi đến
対面 in person 面对面 대면 sự đối mặt, đối diện
お詫び apology 道歉 사과 sự/lời xin lỗi
最低限 minimum 最低限度 최저한 tối thiểu
絵文字 emoji 图形文字 이모티콘 biểu tượng cảm xúc, emoji
対応 handling 应对 대응 sự đối ứng
添付 attachment 随附 첨부 sự đính kèm
容量 capacity 容量 용량 dung lượng, sức chứa
誤字 typographical error 错字 오자 lỗi đánh máy
脱字 missing character 漏字 탈자 sự thiếu ký tự
休業日 holiday 休息日 휴업일 ngày nghỉ / đóng cửa
受信する to receive 接收 수신 sự nhận thư / tin
制限 limit 限制 제한 sự giới hạn
ウイルス virus 病毒 바이러스 vi-rút
セキュリティ security 安全 보안 an ninh
送信者 sender 发件人 보낸 사람 người gửi thư / tin
宛名 addressee 收件人姓名 수신인명 địa chỉ
用件 matter (应办的)事情 용건 việc, sự việc
促進 promotion 促进 촉진 sự thúc đẩy
省略する to omit 省略 생략 sự giản lược
正式名称 official name 正式名称 정식 명칭 tên gọi chính thức
出だし start 开始 시초 sự khởi đầu
段落 paragraph 段落 단락 đoạn văn
緊急 emergency 紧急 긴급 khẩn cấp
承諾 consent 同意 승낙 sự chấp thuận
圧縮する to compress 压缩 압축 sự nén
改行 new line 换行 개행(행 바꿈) sự xuống hàng
再送する to resend 重发 재전송 sự gửi lại
法人 corporation 法人 법인 pháp nhân
企画部 planning department 策划部 기획부 phòng Kế hoạch
文書 document 文件 문서 tài liệu, văn bản
口頭 oral 口头 구두 nói miệng
言い間違い speech error 口误 말실수 nói nhầm
聞き間違い listening error 听错了 듣기 실수 Sai lầm khi nghe
記録 record 记录 기록 ghi lại
社内 within the company 公司内部 사내 nội bộ công ty
対象 target 对象 대상 đối tượng
業務連絡 business contact 业务联系 업무 연락 liên hệ công việc
際 at that time / in case of 之时 때 khi
提案書 proposal 提案书 제안서 bản đề án, bản đề xuất
計画書 plan 计划书 계획서 bản kế hoạch
稟議書 request for approval document 会签文件 품의서 bản phê duyệt
報告書 report 报告书 보고서 bản báo cáo
指示書 instruction sheet 指示书 지시서 bản chỉ thị
通達 notification 通知 통달 sự thông báo, truyền đạt
辞令 appointment 任免证书 사령 văn bản quyết định về nhân sự
頭語 salutation 开头语 편지의 첫 머리에 쓰는 말 phần mở đầu
時候 seasonal greeting 时令 시후 thời tiết
文面 text 文章内容 문면 mặt chữ
請求書 invoice 请款单 청구서 giấy yêu cầu thanh toán
注文書 purchase order 订货单 주문서 đơn đặt hàng
依頼書 request form 申请表 의뢰서 giấy yêu cầu
抗議状 protest letter 抗议信 항의서 thư phản đối
礼状 thank you letter 感谢函 감사 편지 thư cảm ơn
招待状 invitation 邀请函 초대장 lời mời hoặc
紹介状 letter of introduction 介绍信 소개장 thư giới thiệu
礼儀正しい polite 有礼貌的 예의 바르다 lịch sự, lịch thiệp, đúng phép tắc
結語 closing greetings 结束语 편지 등 문장의 끝맺음 말 phần kết luận
別紙 appendix 附页 별지 phụ lục, giấy đính kèm
箇条書き bullet-point form 分条写 항목별 작성 gạch đầu dòng

企業訪問

社外での打ち合わせ

ビジネスメール

確認クイズ

ビジネス文書の基本

お茶出し

こんな時どうする
（お茶出し）

確認クイズ
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形式 format 格式 형식 định dạng, hình thức
修正テープ correction tape 修正带 수정 테이프 xóa kéo
極秘 confidential 绝密 극비 tối mật
部外秘 confidential within the department 对部门外部保密 부외비 bí mật nội bộ phòng ban
社外秘 confidential within the company 对公司外部保密 대외비 bí mật nội bộ công ty
書式 form 格式 서식 mẫu đơn, mẫu văn bản
詳しい to be familiar with 详细 상세하다 chi tiết, cụ thể
加える to add 添加 추가하다 thêm vào
公式 official 正式 공식 chính thức
社交 social 社交 사교 sự xã giao
除く except 除了 제외하다 ngoại trừ
個人的 personal 个人的 개인적 mang tính cá nhân
受信側 receiver 接收方 수신측 phía người nhận thư / tin
敬称 honorific title 尊称 경칭 cách gọi kính trọng, kính ngữ
店舗 store 店铺 매장 cửa hàng
協会 association 协会 협회 hiệp hội
清栄 health and prosperity 康泰 번창 lời chào trân trọng
繁栄 prosperity 繁荣 번영 sự phồn vinh
愛顧 patronage 惠顾 후원 sự tin dùng, sự ủng hộ
ひいきにする to patronize 关照 편애하다 ủng hộ
平素 always 平日 평소 thông thường, thường ngày
高配 obliged 关怀 각별한 배려 sự chu đáo (kính ngữ)
心配り concern 关心 염려 sự quan tâm
末文 final paragraph 结尾语 글의 끝 부분 câu cuối, phần kết
何卒 humbly beg 请 아무쪼록 vui lòng
発信日 send date 发送日 발신일 ngày gửi (thư, văn bản)
文書番号 document number 文件号码 문서번호 số văn bản
別記 addendum 附记 별기 ghi riêng
担当者 manager 负责人 담당자 người phụ trách
発信 sending 发送 발신 gửi (thư, văn bản)
配布する to distribute 散发 배포 sự phân bổ, phát
副文 annexure 附件 추신 câu phụ
添付物 attachment 附件 첨부물 đồ đính kèm
追加 addition 追加 추가 thêm vào, sự bổ sung
同封する to enclose 附在信内 동봉 sự gửi kèm
外線 outside line 外线 외선 đường dây bên ngoài
書面 document / letter 书面 서면 bằng văn bản, văn bản
展示会 exhibition 展览会 전시회 triển lãm
開催する to hold (a conference, exhibition) 举办 개최 tổ chức
案内図 guide map 引导图 안내도 bản đồ hướng dẫn
油断する to be careless 疏忽大意 방심 sự chủ quan
応対 handling 应对 응대 tiếp nhận, đón tiếp
心がける to keep in mind 留心 유의하다 sự lưu tâm, ghi nhớ
席をはずす to leave one’s seat 离开座位 자리를 뜨다 rời khỏi chỗ ngồi
通話 telephone call 通话 통화 gọi / nói chuyện điện thoại
公共 public 公共 공공 công cộng
操作する to operate 操作 조작 thao tác
支給する to supply 支付 지급 chi cấp
非通知 number-withheld phone call 匿名电话 미통지 không cho biết
取り次ぐ to transfer a call 转接 연결하다 chuyển giao
保留 put on hold 等候接听 보류 giữ lại, bấm chờ
迅速 quick 迅速 신속 nhanh chóng
呼び出し音 ringtone 来电铃声 연결음 tiếng nhạc chuông
名乗る give one’s name 自报姓名 이름을 대다 xưng tên
次第 depending on 取决于 차례 phụ thuộc vào, ngay khi
時間帯 time period 时间段 시간대 khung giờ
防ぐ to prevent 防止 방지하다 ngăn ngừa

UNIT3 確認クイズ 避ける to avoid 避免 피하다 tránh
任せる to entrust 委托 맡기다 giao phó
役割 role 角色 역할 vai trò
議事録 meeting minutes 会议记录 의사록 biên bản cuộc họp
趣旨 summary 宗旨 취지 ý đồ, mục đích
質疑応答 question and answer session 质疑答辩 질의응답 hỏi đáp
補足事項 supplementary information 补充事项 보충 사항 hạng mục bổ sung
次回 next time 下次 다음 회 lần tới
機器 device 设备 기기 thiết bị, máy móc
備品 equipment 备品 비품 đồ dùng, thiết bị
空調 air conditioning 空调 에어컨 điều hòa không khí
録音 audio recording 录音 녹음 ghi âm
録画 video recording 录像 녹화 ghi hình, quay phim
プレゼンテーション presentation 演示 프레젠테이션 bài thuyết trình
プレゼン presentation 演示 발표 sự thuyết trình
客観的 objective 客观的 객관적 khách quan
導入 introduction 导入 도입 đưa vào, áp dụng
目次 table of contents 目录 목차 mục lục
論理的 logical 逻辑的 논리적 một cách logic
予測 prediction 预测 예측 dự đoán
主張 assertion 主张 주장 chủ trương
疑問 doubt / question 疑问 의문 câu hỏi
深める to deepen 加深 깊어지다 đào sâu
満足感 satisfaction 满足感 만족감 cảm giác thỏa mãn
構成 composition 构成 구성 cấu trúc
序論 introduction paragraph 序论 서론 lời giới thiệu
本論 main text 本论 본론 nội dung chính
シンプル simple 简单的 심플 đơn giản
記載する to write 描述 기재 có ghi
背筋を伸ばす to straighten up one's back 背部 등줄기 xương sống
豊か expressive 丰富 풍부하다 giàu có
間をつなぐ to connect 斡旋 공백을 채우다 kết nối giữa

確認クイズ

電話応対の基本

電話の受け方

電話のかけ方

会議の基本

プレゼンテーション

ビジネス文書の
書き方

第3章

UNIT3-4

UNIT3-5

UNIT3-6

UNIT4-7

UNIT4-8

UNIT2-3

UNIT2



テーマ topic 主题 테마 chủ đề, đề tài
トーン tone 语调 톤 tiếng, giọng
間をとる to pause 停顿 공백을 두다 dừng, ngắt quãng
スライド slide 幻灯片 슬라이드 trang trình chiếu
レイアウト layout 布局 레이아웃 bố cục
フォント font 字体 글꼴 phông chữ, kiểu chữ
原稿 manuscript 原稿 원고 bản thảo
薄い light 薄的 얇다 mỏng
反射 reflection 反射 반사 sự phản xạ
テーマカラー color scheme 标志性颜色 테마 색상 màu chủ đề
対照 contrast 对照 대조 đối chiếu
空白 blank space 空白 공백 chỗ trống
入室する to enter a room 进入室内 입실 vào phòng
最大 maximum 最大 최대 tối đa
音声を録音する to record 声音 음성 âm thanh
保つ to keep 保持 유지하다 duy trì
察する to presume 推察 추찰하다 quan sát, đọc tình huống
隠す to hide 隐藏 숨기다 ẩn giấu, che giấu
データ入力 data entry 数据输入 데이터 입력 nhập dữ liệu
手が回らない too busy to 顾不过来 손이 미치지 않다 (bận bịu) không xoay sở được
申し出る to offer 提出 신청하다 khai báo, báo, đề nghị
依存 reliance 依赖 의존 dựa dẫm, phụ thuộc
パーソナルスペース personal space 私人空间 퍼스널 스페이스 không gian cá nhân
距離感 sense of distance 距离感 거리감 cảm giác về khoảng cách
空間 space 空间 공간 không gian
文化的背景 cultural background 文化背景 문화적 배경 nền tảng / bối cảnh văn hóa
朝礼 morning assembly 晨会 조례 buổi họp sáng
体操 physical exercise 体操 체조 thể dục
大手 major company 大公司 대기업 lớn, hàng đầu
アパレル apparel 服装 의류 may mặc, thời trang
価値観 values 价值观 가치관 giá trị quan
職種 occupation 职业的种类 직종 nghề nghiệp
向かう to face towards 向着 향하다 hướng đến
統一 unification 统一 통일 sự thống nhất, hợp nhất
確立する to establish 确立 확립 sự thành lập
共通 common / mutual 共同 공통 chung
組織 organization 组织 조직 tổ chức
独自 original 独有 독자 độc đáo
特色 feature 特征 특색 đặc sắc
切り替える to switch over / to change 转换 바꾸다 chuyển đổi
再認識する to see sth in a new light 重新认识 재인식 tái nhận thức
理念 philosophy 理念 이념 triết lý
促す to stimulate 促进 촉진하다 nhắc nhở, nhắc
目標達成率 goal achievement rate 目标达成率 목표 달성율 tỷ lệ đạt được mục tiêu
図る to work towards 谋求 도모하다 nhắm đến, hướng đến
全面的 overall 全面地 전면적 mang tính tổng thể
サポート support 支持 지원 ủng hộ, hỗ trợ
習得する to master 掌握 습득 sự học để đạt cái gì đó
応用する to apply / to put to pratical use 应用 응용 ứng dụng
運営 management / administration 运营 운영 hoạt động, vận hành
管理職 management 管理层人员 관리직 cấp quản lý
冠婚葬祭 ceremonial occasion 冠婚葬祭 관혼상제 lễ lạc sự kiện trong đời người
品物 goods 物品 물품 sản phẩm
節目 milestone 阶段 절목 cột mốc
成人式 coming-of-age ceremony 成人仪式 성인식 lễ thành nhân
結婚記念日 wedding anniversary 结婚纪念日 결혼기념일 kỷ niệm ngày cưới
親せき relative 亲戚 친척 họ hàng, bà con
儀式 ritual 仪式 의식 lễ, nghi thức
簡略化 simplification 简化 간략화 sự đơn giản hóa
祝いごと celebration 喜事 경사 lễ / sự kiện mừng
負担 load 负担 부담 gánh nặng
年祝い age celebration 祝寿 생신 잔치 mừng ~ năm
長寿 longevity 长寿 장수 tuổi thọ
名称 name 名称 명칭 tên gọi
丈夫 durable 健壮 건강함 bền, chắc chắn
入園 admission to kindergarten 入（幼儿）园 입소(유치원 등) sự vào nhà trẻ
入学 admission to school 入学 입학 sự nhập học
踏みだす to forward 迈出 내딛다 bước đi
成人 adult 成人 성인 người lớn, người trưởng thành
仲間入り to join a group 加入到一伙当中 동참 sự gia nhập hàng ngũ
新築 new construction 新建 신축 xây mới
応じて depending on 根据 따라 ứng với ~
結婚式 wedding 婚礼 결혼식 lễ cưới
招待 invitation 邀请 초대 lời mời, chiêu đãi
包む to wrap 包 봉투에 넣다 (bọc tiền) mừng
関する related 关于 관계하다 về ~, có liên quan
披露宴 wedding reception 喜筵 피로연 tiệc cưới
至る to reach 达到 도달하다 đến, đến tận
しきたり customs 风俗习惯 관례 thông lệ, phong tục
ふるまい behavior 举止 행동거지 cách cư xử
新札 new bill 新纸币 새 지폐 tờ tiền mới
お札 bill 纸币 지폐 tiền giấy
奇数 odd number 单数 홀수 số lẻ
偶数 even number 双数 짝수 số chẵn
割り切れる divisible 可整除 나누어 떨어지다 chia hết
封筒 envelope 信封 봉투 phong bì
紅白 red and white 红和白 홍백 đỏ và trắng
中袋 inner bag （贺礼袋内装钱的）内袋 속봉투 phòng bì giữa
ふくさ silk wrapping cloth 小方绸巾 선물을 보낼 때 쓰는 보 fukusa (khăn vải bọc tiền mừng, tiền phúng điếu)

確認クイズ

異文化
コミュニケーション

企業文化

冠婚葬祭（冠）

UNIT1-1

UNIT1-2

UNIT2-3

UNIT4



返送する to return 送回 반송 sự gửi trả lại
区切り separation 段落 단락 sự ngắt, tách biệt
縁起 sign of luck 兆头 운수 điềm
余白 blank space 余白 여백 khoảng trống, lề
招く to invite 邀请 초대하다 mời gọi
やむを得ない unavoidable 迫不得已 부득이하다 đành chịu, không thể tránh khỏi
御芳名 name (honorifics) 芳名 방명 quý danh
受付 reception 接待 접수 tiếp nhận, quầy tiếp tân
芳名帳 name book 芳名册 방명록 sổ lưu tên người tham dự sự kiện
華やかさ gorgeous 华丽 화려함 rực rỡ
露出 exposure 露出 노출 phơi bày, lộ ra
未婚 unmarried 未婚 미혼 chưa kết hôn

振袖 long-sleeved kimono
振袖
（袖长很长的和服，
未婚女性的礼服）

긴 소매 기모노 furisode

既婚 married 已婚 기혼 đã kết hôn

色留袖 colored formal kimono
色留袖
（以黑色以外颜色为底色只
在腰带下方有花纹，
主要为已婚女性的礼服）

검정 이외의 색상으로 만든 예복용 기모노 kimono lễ phục

訪問着 formal kimono 访问服 나들이용 여성 기모노 kimono bán lễ phục
ベージュ beige 米色 베이지 màu be
パール pearl 珍珠 진주 ngọc trai
新郎新婦 bride and groom 新郎和新娘 신랑 신부 cô dâu và chú rể
目立つ to send out 显眼 눈에 띄다 nổi bật
連想する to associate (of ideas) 联想 연상 sự liên tưởng
喪服 mourning dress 丧服 상복 đồ tang
羽織り stole 和服外褂 남성 기모노 겉옷 áo khoác ngắn mặc với kimono
毛皮 fur 毛皮 모피 lông thú
祝電 congratulatory telegram 贺电 축전 điện mừng
ご祝儀 gift of money 贺礼 축의금 tiền mừng
訃報 obituary 讣告 부고 tin buồn, cáo phó
葬儀 funeral 葬礼 장례식 tang lễ
墓参り grave visit 扫墓 성묘 thăm mộ
故人 deceased 死者 고인 người chết, cố nhân
関連 connection 相关 관련 sự liên quan
宗教 religion 宗教 종교 tôn giáo
宗派 religious sect 宗派 종파 tông phái Phật giáo
仏式 Buddhist style 佛教仪式 불교식 phong cách Phật giáo
供花 flower offering 供花 헌화 sự dâng hoa, cúng hoa
花輪 wreath 花圈 화환 vòng hoa
供物 offering 供品 공물 đồ cúng, vật cúng tế
喪主 chief mourner 喪主 상주 chủ tang
続柄 relationship 亲缘关系 친족 관계 mối quan hệ
弔問する to pay a condolence visit 吊唁 조문 sự viếng, chia buồn
お悔やみ condolences 吊丧 문상 lời chia buồn
勧める to recommend 推荐 권하다 mời

香典 gift brought to a funeral
(usually money) 奠仪 부조 tiền phúng điếu

金品 money and goods 钱物 금품 tiền bạc
焼香 burning incense 烧香 분향 đốt hương
作法 manner 礼法 예의범절 cách thức
不祝儀袋 (special) envelope for condolence 奠仪袋 조의 봉투 bì thư đựng tiền phúng điếu
中包み inner envelope （奠仪袋内包钱的）内包纸 속봉투 bọc giữa
漢数字 Chinese numeral 汉字数字 한문 숫자 số viết bằng Hán tự
地味 simple / plain 朴素 간소 giản dị

お年玉 NewYear's present
 (usually money) 压岁钱 세뱃돈 tiền lì xì

先祖 ancestor 祖先 조상 tổ tiên
まつる to pray 祭奠 제사를 지내다 thờ
年中行事 annual event 每年定例的仪式 연중행사 sự kiện trong năm
繁栄 prosperity 繁荣 번영 sự phồn vinh
代々 from generation to generation 世世代代 대대로 từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhiều đời
五穀豊穣 abundant crop 五谷丰登 오곡풍양 ngũ cốc được mùa
穀物 grain 谷物 곡물 ngũ cốc
実る to ripen 成熟 여물다 ra quả
新年 new year 新年 새해 năm mới
年始め first of the year 年初 연초 đầu năm
元日　 New Year's Day 元日　 설날 ngày đầu tiên của năm, ngày mùng Một
元旦 New Year's morning 元旦 설날 아침 ngày đầu năm
おせち料理 New Year dishes 年节菜 설 음식 osechi (món ăn ngày Tết)
めでたい celebratory 可贺的 경사스럽다 đáng mừng
重なる to overlap 重叠 겹치다 chồng chất
重箱 layered box 多层方木盒 찬합 hộp đựng thức ăn nhiều tầng
海老 shrimp 虾 새우 con tôm
ひげ beard 胡须 수염 râu
茹でる to boil 水煮 데치다 luộc
象徴 symbol 象征 상징 tượng trưng, biểu tượng
数の子 herring roe 鲱鱼籽 청어알 trứng cá trích
ニシン herring 鲱鱼 청어 cá trích
子孫繁栄 many descendants 子孙满堂 자손 번영 con cháu thịnh vượng
大晦日 New Year's Eve 除夕 섣달 그믐날 đêm giao thừa
仕事納め last day of work for the year 结束一年的工作 종무 kết thúc / giải quyết công việc
豆まき bean throwing 撒豆 콩 뿌리기 ném đậu
厄払い getting rid of bad luck 消灾 액막이 trừ tà
節句 seasonal festival 传统节日 명절 ngày lễ hội theo mùa
ひな人形 ornamental doll 女儿节人偶 히나 인형 búp bê Hina
ひな祭り Girl's festival 女儿节 히나 인형 축제 lễ hội Hina
端午 Boy's Day 端午节 단오 đoan ngọ
兜 helmet of a warrior 头盔 투구 mũ sắt
鯉のぼり carp streamer 鲤鱼旗 잉어 드림 cờ cá chép
七夕 Star Festival 七夕 칠석 thất tịch

冠婚葬祭（祭）

冠婚葬祭（婚）

冠婚葬祭（葬）
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伝説 legend 传说 전설 truyền thuyết
由来 origin 起源 유래 nguồn gốc
短冊 paper strip 长条纸 단자쿠(띠 종이) băng giấy viết điều ước
笹竹 bamboo branch 小竹子 조릿대 cây trúc
お中元 summer gift 中元节礼物 백중날 선물 quà mùa hè
お歳暮 year-end gift 年终礼物 연말 선물 quà cuối năm
代表的 typical 典型的 대표적 mang tính tiêu biểu / đặc trưng
日持ち shelf life 耐存 장기 보관 가능 giữ lâu, dài ngày
贈り先 recipient 礼物接收者 선물을 보낼 곳 nơi / người nhận quà
知り合い acquaintance 熟人 지인 người quen
タブー taboo 忌讳 금기 điều cấm kỵ
刃物 sharp item 刀具 날붙이 dao kéo
縁 relationship 边缘 인연 duyên
切り開く to open up 切开 개척하다 khui ra, mở ra
陶器 pottery 陶器 도자기 đồ gốm
ガラス glass 玻璃 유리 thủy tinh
火事 fire 火灾 화재 đám cháy, hỏa hoạn
鉢植え potted plant 盆栽 화분 나무 cây trồng trong chậu
根 root 根 뿌리 rễ
寝つく to be ill in bed 入睡 잠들다 đi vào giấc ngủ
シクラメン cyclamen 仙客来 시클라멘 hoa anh thảo
菊 chrysanthemum 菊花 국화 hoa cúc
香り scent 香味 향기 hương thơm
花粉 pollen 花粉 꽃가루 phấn hoa
傾向 tendency 趋势 경향 khuynh hướng
リクエスト request 要求 리퀘스트 lời yêu cầu
内祝い gift to close relatives or friends 回礼 답례품 quà đáp lễ
わかち合う to share 分享 서로 나누다 chia sẻ với nhau
初節句 baby’s first annual festival 出生后第一个传统节日 태어나 처음 맞는 명절 ngày lễ hội theo mùa đầu tiên trong đời
経済力 economic power 经济实力 경제력 sức mạnh kinh tế

UNIT2 確認クイズ 素足 barefoot 赤脚 맨발 chân trần
身につける to learn 养成 몸에 걸치다 mặc
食文化 food culture 饮食文化 음식 문화 văn hóa ẩm thực
主食 staple food 主食 주식 thực phẩm thiết yếu
調理法 recipe 烹饪法 조리법 công thức nấu ăn, phương pháp chế biến
食物 food 食物 음식 đồ ăn
育む to nurture 培育 기르다 dưỡng dục, nuôi dưỡng
同席 to sit with 同席 동석 cùng tham dự
和食 Japanese style meal 日本料理 일식 món Nhật
足を組む to cross one's legs 翘腿 다리를 꼬다 bắt chéo chân
ひじをつく to rest one’s elbow on the table 把胳膊肘支在桌子上 턱을 괴다 chống cằm
貧乏ゆすりをする to twitch one’s legs 抖腿 다리 떨기 rung đùi
音を立てる to make a sound 发出声音 소리를 내다 tạo ra âm thanh, gây tiếng động
食器 tableware 餐具 식기 bộ đồ ăn
かむ to chew 嚼 씹다 nhai
あせる to rush 着急 안달하다 sốt ruột, bay màu
実践する to practice 实践 실천 sự thực hiện
汁物 soup 汤菜 국 canh, súp
手のひら palm of the hand 手掌 손바닥 lòng bàn tay
おさまる to settle down 容纳 수습되다 ổn định
おしぼり wet towel 湿巾 물수건 khăn ướt
和食器 Japanese tableware 日本料理用餐具 일본식 식기 bộ đồ ăn Nhật
重ねる to stack 摞起来 포개다 chồng lên nhau
箸先 chopstick tip 筷子头 젓가락 끝 đầu đũa
お椀 bowl 碗 공기 bát
器 dish 容器 그릇 đồ đựng
ふた lid 盖 뚜껑 nắp
裏返す to turn over 翻过来 뒤집다 lật ngược
お盆 tray 托盘 쟁반 khay, mâm
大皿 large dish 大盘子 큰 접시 đĩa lớn
小皿 small dish 小盘子 작은 접시 đĩa nhỏ
とりわける to share 分盛 나눠담다 chia nhỏ
盛り付け arrangement 装盘 플레이팅 bày biện, trưng bày
手前 in front of 跟前 자기 앞 ở phía trước
食材 ingredients 食材 식자재 nguyên liệu thực phẩm
こぼれる to spill 洒 넘치다 tràn
割り箸 disposable chopsticks 一次性筷子 나무젓가락 đũa dùng một lần
一貫 one piece 一个（寿司） 1세트 một miếng cơm sushi
切り分ける to cut up 分开 잘라서 나누다 chia nhỏ
一口 one bite 一口 한입 một lần ăn, một miếng
ネタ sushi topping （寿司）主料 재료 neta (phần cá trên cơm sushi)
軍艦巻き Gunkan sushi 军舰卷 군함말이 cơm sushi cuộn rong biển
背骨 spine 鱼脊骨 등뼈 xương sống
中骨 middle bone 鱼脊骨 갈비뼈 xương chi
懐紙 tea ceremony paper 随身携带的白纸 휴지 khăn giấy kiểu Nhật
しく to spread out 铺 깔다 trải
ナプキン napkin 餐巾 냅킨 khăn ăn
口元 mouth 嘴角 입꼬리 miệng
突き刺す to pierce 插 찌르다 đâm xuyên
箸置き chopstick rest 筷架 수저받침 đồ gác đũa
なめる to lick 舔 핥다 liếm
酔っ払う to get drunk 喝醉 취하다 say rượu
不調法 impolite 不周到 서투름 sự vô lễ, cẩu thả
たしなむ to have a  taste for / to enjoy 享受 즐기다 có hứng thú, quan tâm
つぐ to pour 倒（酒） 따르다 rót
受ける to receive 接受 받다 nhận
ラベル label 标签 라벨 nhãn mác
瓶 bottle 瓶子 병 chai
勢い momentum 势头 기세 đà, quán tính

お中元とお歳暮

いろいろな
贈り物

食事の基本

和食のマナー

お酒のマナー

UNIT2-7

UNIT2-8

UNIT3-9

UNIT3-10

UNIT3-11



泡立てる to foam up 起泡沫 거품이 나다 sủi bọt
残り remaining 剩余 나머지 phần còn lại
杯 sake  cup 杯子 잔 ly, tách
謙虚 humility / humbleness 谦逊 겸허 khiêm nhường
しきる to take the lead 主持 주도하다 mời cụng ly
冷める to get cold 变冷 식다 nguội đi
ターンテーブル turntable 餐桌转盘 턴테이블 bàn xoay
円卓 round table 圆桌 원탁 bàn tròn
和紙 Japanese paper 日本纸 일본 전통 종이 giấy Nhật
胸元 chest 胸口 가슴 ngực
茶道 tea ceremony 茶道 다도 trà đạo
受け皿 dish 茶托 받침 접시 đĩa lót
種 seed 种子 종자 hạt giống
口紅 lipstick 口红 립스틱 son môi
コースター coaster 杯垫 코스터 miếng lót ly
食べ残し leftovers 剩菜剩饭 남은 음식 thức ăn thừa
取り皿 plate 分菜等用的小碟 앞접시 đĩa ăn
揚げ物 fried food 油炸食物 튀김 đồ chiên
個人宅 private home 私宅 가정집 nhà riêng
生活空間 living space 居住空间 생활공간 không gian sống
生活スタイル lifestyle 生活方式 라이프스타일 phong cách sống
予定を立てる to make plans 制定计划 계획을 세우다 lên kế hoạch
早朝 early morning 清晨 새벽 sáng sớm
受け渡し delivery 交接 주고받음 sự giao nhận
玄関先 entrance hall 门口 현관 앞 trước cửa vào nhà
手土産 small gift 伴手礼 기념품(선물) quà trao tay, quà xã giao
配慮する to consider 照顾 배려 sự xem xét, cân nhắc
破れ tear 破 찢어짐 xé
滞在 stay 停留 체재 lưu trú, ở lại
済ませる to finish 完成 끝내다 kết thúc
背中 back 背部 등 lưng
ななめ diagonal 斜 대각선 xéo, nghiêng
しゃがむ to squat 蹲 웅크리다 cúi xuống
靴先 shoe tips 鞋头 신발 끝 mũi giày
端 end 边 선단 đầu, mũi
座布団 floor cushion 坐垫 방석 đệm ngồi
じろじろ look around 盯着看 유심히 chằm chằm
時計回り clockwise 顺时针 시계 방향 theo chiều kim đồng hồ
処分 disposal 处理 처분 thải bỏ
和室 Japanese-style room 日式房间 일본식 방 phòng kiểu Nhật
洋室 Western-style room 西式房间 서양식 방 phòng kiểu Tây
案内 guidance 引导 안내 sự hướng dẫn
動作 motion 动作 동작 động tác, cử chỉ
タイト tight 紧的 타이트 chật
足をくずす sit comfortably 从跪坐改变为放松的坐姿 편하게 앉다 đổi tư thế ngồi (cho thoải mái)
ゆとり relaxed 宽裕 여유 thong thả
床の間 alcove 凹间 벽감 góc tokonoma 
気遣い caring 关顾 헤아림 sự quan tâm, chăm sóc
正座 sit on a kneeling position 跪坐 정좌 ngồi quỳ kiểu nhậ
風呂敷 wrapping cloth 包袱皮 보자기 khăn vải furoshiki
畳 tatami 榻榻米 다다미 chiếu

にじる to move forward on
your hands and knees 膝行 무릎걸음으로 움직이다 ngồi nhích lên bằng

hai nắm tay chống xuống
へり edge 边缘 가장자리 cạnh chiếu
家紋 family crest 家徽 가문 gia huy
紙袋 paper bag 纸袋 종이봉투 túi giấy
ゆったり comfortable 宽舒 느긋하게 thoải mái, thong thả
就職先 employer 工作单位 직장 nơi làm việc
就職活動 job hunting 求职 취업활동 hoạt động tìm việc
むいている suitable for 适合 적성에 맞다 hợp với ngành nghề nào đó
合う to match 适合 맞다 phù hợp
希望する to hope 希望 희망 nguyện vọng, mong muốn
志望動機 motivation 应聘动机 지원 동기 động cơ ứng tuyển
自己PR self-promotion 自我介绍 자기 PR tự giới thiệu
自己分析 self-analysis 自我分析 자기 분석 tự phân tích
強み strengths 强项 강점 điểm mạnh
見つめなおす to reconsider 重新审视 재검토하다 nhìn lại
体験 experience 经验 체험 trải nghiệm, kinh nghiệm
書きだす to write out 写出 작성하다 ghi ra, viết ra
項目 item 项目 항목 hạng mục
挫折 setback 挫折 좌절 khó khăn, thất bại
向きあう to face 面对 마주하다 đối mặt với nhau
長所 strong points 优点 장점 sở trường, ưu điểm
短所 weak points 缺点 단점 nhược điểm
苦手 weakness 不擅长 서투름 điểm yếu
想像 imagination 想像 상상 trí tưởng tượng
キャリア career 职业生涯 커리어 nghề nghiệp
深ぼり to dig into 深挖 파헤침 sâu sắc
国際交流 international exchange 国际交流 국제교류 giao lưu quốc tế
達成感 sense of accomplishment 成就感 성취감 cảm giác hoàn thành
気づき awareness 注意到 깨달음 sự nhận ra, nhận thức
他者 others 他人 타인 người khác
浮かびあがる to come to surface 浮出 부상하다 nổi lên
行動パターン routine 行为模式 행동 패턴 kiểu hành động
ステップアップ step up 提高 스텝 업 nâng cao
照らしあわせる to compare 对照 대조하다 đối chiếu
乗り越える to overcome 克服 극복하다 vượt qua
企業研究 corporate research 企业研究 기업 연구 nghiên cứu doanh nghiệp
関心 interest 感兴趣 관심 sự quan tâm
明らかにする to make clear 弄清 분명히 하다 làm rõ
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業界 industry 行业 업계 ngành nghề, giới
説得力 persuasiveness 说服力 설득력 tính thuyết phục
しぼる to narrow down 缩小范围 (범위 따위를) 좁히다 rút gọn
現状 current status 现状 현상 tình trạng hiện tại, hiện trạng
将来性 promising / future possibility 潜力 장래성 tính tương lai
細かく in details 细致地 자세히 một cách chi tiết
適している suitable 适合 적합하다 phù hợp
医療 medical care 医疗 의료 y tế
福祉 welfare 福利 복지 phúc lợi
概要 overview 概要 개요 khái quát, sơ lược
企業理念 corporate philosophy 企业理念 기업이념 triết lý doanh nghiệp
社風 corporate culture 企业风气 기업 문화 văn hóa doanh nghiệp
資本金 capital 资金 자본금 tiền vốn, tư bản
動向 trend 动向 동향 xu hướng
選考 selection 选拔 전형 xét tuyển
福利厚生 employee benefits 福利保健 복리후생 phúc lợi an sinh

和製英語 Japanese English 日式英语 일본식 영어 từ Anh-Nhật
(tiếng Anh do người Nhật tạo ra)

応募条件 application conditions 应聘条件 응모 조건 điều kiện ứng tuyển
反映する to reflect 反映 반영 sự phản ánh
満足する to satisfied 满意 만족 sự thỏa mãn
アポイント appointment 预约 약속 cuộc hẹn
日時 time and date 日期和时间 날짜 ngày giờ
所属する to belong to 隶属 소속 sự trực thuộc, bộ phận / cơ quan trực thuộc
問い合わせする to inquire 询问 문의 liên hệ
添削 correction 批改 첨삭 sửa chữa, gọt giũa
印刷する to print 印刷 인쇄 in ấn

UNIT2 確認クイズ エントリーシート application form 报名表 입사 지원서 giấy đăng ký tìm việc
申し込み application 申请 신청 đăng ký
資格 qualification 资格 자격 tư cách, trình độ chuyên môn
取得 acquisition 取得 획득 lấy được
段階 step 阶段 단계 giai đoạn
計画的 planned 有计划地 계획적 có kế hoạch
つなげる to connect 关联 이어지다 kết nối
納得する to agree 认可 납득 sự đồng ý
履歴書 résumé 简历 이력서 bản lý lịch
基礎 basics 基础 기초 cơ sở
一般常識 common sense 一般常识 일반상식 ý thức chung, thường thức phổ thông
問う to ask 问 묻다 hỏi
適性検査 aptitude test 适应性检查 적성검사 bài kiểm tra tính thích ứng
小論文 essay 小论文 소논문 tiểu luận

内定 official job offer 内定 내정
lời đề nghị làm việc,
quyết định tạm thời về việc tuyển dụng

最終選考 final selection 最终选拔 최종 선발 lần xét tuyển cuối cùng
内々定 unofficial job offer 内内定 내내정(채용 예정 통지) quyết định không chính thức
内定辞退をする to decline a job offer 辞退内定 내정 사퇴 từ chối quyết định tạm thời
アピール appeal 展示 어필 làm thu hút, nổi bật
効率よく efficiently 高效地 효율적 một cách hiệu quả
書類選考 document-based selection 书面选拔 서류전형 xét tuyển hồ sơ
魅力 strengths 魅力 매력 sức quyến rũ
文体 writing style 文体 문체 văn phong
投函する to post 投函 투고 bỏ thư, bỏ vào thùng thư
学歴 educational background 学历 학력 lý lịch học tập
職歴 work history 工作经历 경력 lý lịch làm việc
年号 year 年号 연호 niên hiệu
表記 writing specifications 表面记载 표기 cách ghi, biểu ký
西暦 Western year 阳历 서기 dương lịch
和号 Japanese year 日本年号 일본의 연호 niên hiệu của Nhật Bản
活躍する to perform your job 活跃 활약 hoạt động
裏づける to support (a theory claim etc) 印证 뒷받침하다 hỗ trợ, xác nhận
根拠 basis 根据 근거 căn cứ
プロセス process 过程 프로세스 tiến trình
自分らしさ individuality 自己的特色 독자성 tính cách, là chính mình
課外活動 extracurricular activity 课外活动 과외활동 hoạt động ngoại khóa
なごます break the ice 使气氛和谐或者使人平静下来 부드럽게 하다 xoa dịu
持病 pre-existing condition 老病 지병 bệnh mãn tính
本社 headquarters 总公司 본사 trụ sở chính
対話 interaction, conversation 对话 대화 đối thoại
過程 process 过程 과정 quá trình
主に mainly 主要是 주로 chủ yếu
複数名 several people 多人 여러 명 nhiều người
課題解決 problem solving 解决问题 과제 해결 giải quyết vấn đề
積極性 assertiveness 积极性 적극성 tính tích cực
協調性 cooperativeness 协调性 협조성 tính hòa hợp
論理性 logic 逻辑性 논리성 tính logic
発想力 imagination 想像力 발상력 năng lực tưởng tượng / tạo ra ý tưởng
多様 diverse 各种各样 다양 phong phú, đa dạng
IT機器 IT equipment IT设备 IT 기기 thiết bị CNTT
合否 result 合格与否 합격 여부 đậu rớt
接続状況 connection status 连接状态 연결상태 tình trạng kết nối
固定する to fix 固定 고정 cố định
映りこむ to reflect 映入 비치다 phản chiếu
壁紙 wallpaper 墙纸 벽지 giấy dán tường
照明 illumination 照明 조명 bóng đèn, sự chiếu sáng
太陽光 sunlight 太阳光 태양광 ánh sáng mặt trời
回線 telephone line 线路 회선 đường dây
落ちつく to calm down 沉着 안정되다 bình tĩnh
手元 at hand 手里 수중 trong tay
下半身 lower body 下半身 하반신 nửa phần dưới cơ thể
部屋着 loungewear 家居服 실내복 đồ mặc trong phòng
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化粧直しをする to fix one's makeup 补妆 화장 수정 trang điểm lại, dặm lại
入退室 entering and leaving a room 进出室 입퇴실 ra vào phòng
一礼する to bow 行个礼 가벼운 인사 chào một lần
気をぬく to lose focus 松懈 긴장을 늦추다 thư giãn
従う to follow, to obey 跟随 따르다 theo
引越し to move 搬家 이사 chuyển nhà
腰をかける to sit dowm 坐下 착석하다 ngồi xuống
リラックス relaxed / relaxing 放松 이완 thư giãn

コラム 求人情報のことば 求人情報 job information 招聘信息 구인정보 thông tin tìm người / tuyển dụng
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